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1

DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO

1.1

AGENTES POLÍTICOS

1.1.1

Magistratura

1.1.1.1

Aposentadoria

1. Órgão Especial. Recurso em processo administrativo. Férias a magistrada aposentada.
Não fruição. Período aquisitivo devido de forma integral e acrescidas do terço
constitucional. 1) O magistrado aposentado faz jus à conversão e ao recebimento em
pecúnia da integralidade das férias não gozadas, no exercício em que se deu a
aposentadoria, uma vez que após o primeiro período aquisitivo, o direito é adquirido no
início de cada ano civil. Precedentes do e. Órgão Especial Regional e do c. CSJT. 2) Recurso
administrativo da requerente ao qual se concede provimento. (TRT1 - Órgão Especial- Rel.
José Geraldo da Fonseca - 0004766-25.2015.5.01.0000 - 3/11/2015.)

1.2

ATOS ADMINISTRATIVOS

2. Preceitua o art. 422 do Código Civil em vigor que "os contratantes são obrigados a
guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios da
probidade e da boa-fé". Possível de ser aplicado, às relações trabalhistas (em especial
quando se trata de negociações coletivas), o comando inscrito no art. 422 do Código Civil
em vigor, em face do que preceitua o art. 8º, parágrafo único, da CLT: "o direito comum
será fonte subsidiária do direito do trabalho, naquilo em que não for incompatível com os
princípios fundamentais deste". Ninguém ousaria sustentar que a "probidade" e a "boafé" seriam "incompatíveis com os princípios fundamentais" do direito do trabalho. (TRT1 8ª Turma - Rel. Roque Lucarelli Dattoli - 0234600-14.2007.5.01.0342 - 22/7/2015.)

1.2.1
1.2.1.1

Fiscalização
Segurança e Medicina do Trabalho

3. Execução fiscal. Auto de infração lavrado contra o Estado do Rio de Janeiro. Ainda que
se admita em tese a legitimidade da terceirização ocorrida no âmbito da unidade
hospitalar pertencente ao Estado, justamente por sua posição de proprietário e
contratante dos diversos serviços terceirizados, inegavelmente dele pode ser exigido o
cumprimento das normas de segurança, saúde e medicina do trabalho em relação aos
trabalhadores que lá frequentam. Recurso da União parcialmente provido. (TRT1 - 3ª
Turma - Rel. Jorge Fernando Gonçalves da Fonte - 0000082-43.2012.5.01.0071 17/6/2015.)

1.2.2

Improbidade Administrativa

4. Justa causa. Improbidade. Atestado médico falso. A improbidade ensejadora da rescisão
do contrato de trabalho configura-se quando o empregado pratica ato com
desonestidade, que implique falta de honra ou retidão de caráter, revelando má-fé. É, sem
dúvida, a falta mais grave a ser imposta a um trabalhador, devendo o julgador avaliar
todas as circunstâncias que envolveram o ato, contextualizando-o. A apresentação de
atestado médico falso para justificar falta macula, na essência, a relação de confiança que
existe entre as partes, impedindo a continuidade da relação empregatícia. (TRT1 - 2ª
Turma - Rel. Fernando Antonio Zorzenon da Silva - 0001662-45.2013.5.01.0501 28/1/2015.)

1.2.3

Infração Administrativa

5. Mandado de segurança. O impetrante busca inibir a atuação da Superintendência
Regional do Trabalho, especificamente a lavratura de auto de infração por
descumprimento do Decreto_nº_ 5.598/2005 que o próprio impetrante admite não
cumprir. Assim, é evidente que inexiste ilegalidade ou abuso de poder da autoridade
impetrada bem como não há direito líquido e certo que ampare a pretensão autoral.
Mantida a sentença pelos próprios fundamentos. (TRT1 - 7ª Turma - Rel. Alvaro Luiz
Carvalho Moreira - 0011367-74.2014.5.01.0067 - 3/7/2015.)

1.2.3.1

Multas e Demais Sanções

6. Ação anulatória de auto de infração. Descumprimento de normas de medicina do
trabalho. Dono da obra. De acordo com a Orientação Jurisprudencial nº 191, emanada
pela SDI-1 do c._TST, o dono da obra não sofre, nem subsidiariamente, os efeitos das
condenações por créditos oriundos das relações trabalhistas contratadas pelo
empreiteiro. Se não responde a essas condenações, também não poderá responder pelo
descumprimento das medidas de proteção e medicina do trabalho pelo empreiteiro.
(TRT1 - 4ª Turma - Rel. Angela Fiorencio Soares da Cunha - 0145800-20.2009.5.01.0025 9/2/2015.)
7. Procedimento administrativo. Multa. Nulidade. Ainda que válido auto de infração
lavrado por autoridade administrativa, uma vez formado o processo administrativo
correspondente às intimações à empresa autuada devem ser enviadas para o endereço de
sua sede, ou outro que tiver fornecido para tanto à administração tributária, sendo nulas
as enviadas a endereço diverso. Recurso parcialmente provido. (TRT1 - 4ª Turma - Rel.
Bruno Losada Albuquerque Lopes - 0087600-44.2008.5.01.0481 - 26/6/2015.)
8. Recurso ordinário em mandado de segurança. Fiscalização promovida pela
Superintendência Regional do Trabalho. Lavratura de auto de infração e imposição de
multa administrativa. Legalidade. A celebração posterior de Termo de Ajustamento de

Conduta - TAC - com o Ministério Público do Trabalho - MPT -, ainda que com a cominação
de multa inibitória, não possui o condão de elidir as penalidades anteriormente aplicadas.
Denegação da segurança que se mantém. Apelo patronal improvido. (TRT1 - 10ª Turma Rel. Rosana Salim Villela Travesedo - 0011370-28.2013.5.01.0014 - 12/8/2015.)

1.2.4

Registro de Trabalho Portuário / Órgão Gestor de Mão de Obra

9. OGMO e Operador Portuário. Condições Degradantes de Trabalho. Solidariedade. O
OGMO e o operador portuário são responsáveis solidários pelo pagamento da indenização
por danos morais, uma vez que é dever de ambos cumprir com as normas relativas à
segurança do trabalho e em fornecer aos trabalhadores instalações e equipamentos em
bom estado e em condições de segurança. (TRT1 - 2ª Turma - Rel. José Geraldo da Fonseca
- 0001174-40.2012.5.01.0044 - 12/3/2015.)

1.3
1.3.1

CONCURSO PÚBLICO / EDITAL
Classificação e/ou Preterição

10. Concurso público. Aprovação. Direito subjetivo à nomeação dos classificados dentro
das vagas durante o prazo de validade do concurso. Sabe-se que a aprovação em concurso
público trata-se de ato complexo, existindo diversas regras que devem ser obedecidas,
gerando, a princípio, mera expectativa de direito, a qual prevalecerá até o término do
prazo de validade do concurso, submetendo-se os aprovados ao juízo de conveniência e
oportunidade da Administração Pública. Tal situação, contudo, não ocorre no caso do
candidato, que a princípio não tenha se classificado dentro do número de vagas previstas
no Edital, mas que em decorrência da desistência de dez candidatos posicionados na sua
frente no certame, passe a integrar as vagas, posto que para esse haveria direito subjetivo
à nomeação durante o prazo de validade do concurso. Isto porque, nessa hipótese, estaria
a Administração adstrita ao que fora estabelecido no edital do certame, razão pela qual a
nomeação fugiria ao campo da discricionariedade, passando a ser ato vinculado. (TRT1 10ª Turma - Rel. Leonardo Dias Borges - 0000672-84.2014.5.01.0512 - 10/12/2015.)

1.4

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

11. Dono da obra. Contrato entre o município do rio de janeiro e o consórcio de empresas
de construção civil para execução de obras na cidade da música. Inexistência de
responsabilidade subsidiária do ente público. A Corte Superior alterou a Orientação
Jurisprudencial nº 191 da SBDI-I, Resolução nº 175 de 24 de maio de 2011, publicada no
DEJT de 30/5/2011, adotando o entendimento de que somente o contrato de empreitada
de construção civil não enseja responsabilidade solidária ou subsidiária ao dono da obra.
No caso concreto, o Juízo a quo considerou que o contrato firmado entre o ente público e
o consórcio era de empreitada para a execução de obra de construção civil, que teve por
objeto a conclusão de instalações prediais, acabamentos internos, urbanização infra

muros, construção de túneis sob a Av. das Américas e estacionamento da Cidade da
Música Roberto Marinho. Assim, resta comprovada a condição de dono da obra do
contratante, motivo pelo qual constata-se que o julgador, ao afastar a sua
responsabilidade subsidiária, decidiu em perfeita simetria com a jurisprudência do
Tribunal Superior. (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Antônio Cesar Coutinho Daiha - 000130885.2012.5.01.0038 - 21/1/2015.)

1.4.1

Rescisão

12. Dano moral. Sonegação das verbas resilitórias. O empregado que é surpreendido pelo
ato de despedida arbitrária, sem que sejam pagas as verbas resilitórias e entregues as
guias, sofre, indubitavelmente, lesão à sua dignidade. Ao se ver privado de sua principal e,
por vezes, única fonte de sustento, o obreiro é acometido de aflições, agruras, que
caracterizam, sem sombra de dúvidas, o dano extrapatrimonial. (TRT1 - 7ª Turma - Rel.
Cláudia Regina V. M. Barrozo. Red. Desig. - 0000440-31.2013.5.01.0343 - 9/1/2015.)

1.5

GARANTIAS CONSTITUCIONAIS

1.5.1

Alimentação

13. Cesta-básica.Vale-alimentação. Nova redação da Súmula 277 TST. Ultratividade. Não
havendo negociação coletiva e, consequentemente, norma coletiva após o término da que
teve vigência em 2011/2012, e considerando o que dispõe a nova redação da Súmula 277
do c._TST, impõe-se que a condenação observe os termos da cláusula 14, alínea “a”, da
convenção coletiva 2011/2012. (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Patrícia Pellegrini Baptista da Silva 0002138-02.2013.5.01.0431 - 9/6/2015.)

1.6

SERVIDOR PÚBLICO CIVIL

1.6.1

Aposentadoria

14. Aposentadoria compulsória. Servidor público celetista. Multa de 40% do FGTS. A
aposentadoria compulsória extingue automaticamente o contrato de trabalho por força
de comando constitucional (art. 40, § 1º, inciso II, da CF/88), não havendo que se há falar
em dispensa arbitrária ou sem justa causa, descabendo a multa de 40% sobre o FGTS.
(TRT1 - 8ª Turma - Rel. Edith Maria Corrêa Tourinho - 0000338-50.2014.5.01.0512 25/5/2015.)

1.6.1.1

Invalidez Permanente

15. Recurso administrativo. Servidor público: aposentadoria integral, por invalidez.
Moléstia grave, especificada em Lei. Rol taxativo. Supremo Tribunal Federal. Repercussão
geral. Entendendo estar configurado o requisito de repercussão geral, o Excelso Supremo
Tribunal Federal, em recente julgamento realizado nos autos do Recurso Extraordinário nº

656860, interposto pelo Estado de Mato Grosso, decidiu que a aposentadoria por
invalidez com proventos integrais somente pode ser concedida nas situações
expressamente previstas em Lei, afastando, pois, a discricionariedade para o agente
público deferi-la em outras situações. (TRT1 - Órgão Especial- Rel. José Nascimento Araujo
Netto - 0113421-28.2014.5.01.0000 - 5/2/2015.)

1.6.2
1.6.2.1

Licenças / Afastamentos
Dirigente Sindical

16. Dirigente sindical. Licença. Natureza. Concedida licença remunerada a dirigente
sindical, não há amparo legal para sua supressão, caso mantido o mesmo substrato fático,
decorrente de sucessivas eleições. Ainda que facultativa a remuneração, sua concessão
altera a natureza do pacto laboral, incluindo ali cláusula contratual tácita, em claro
benefício do empregado, que se incorpora ao seu patrimônio jurídico. Responsabilidade
contratual. Mero inadimplemento. Dano moral. Impossibilidade. O inadimplemento
contratual de obrigação de dar dinheiro opera lesão direta no patrimônio pecuniário do
autor; os efeitos da mora, no mais das vezes, são aptos a restaurá-los. Isso porque o pacto
formal contratual já traz expressa cláusula penal; quando não, é ela imposta ex officio a
título de juros. Nesse sentido, os direitos meramente patrimoniais harmonizam-se apenas
com o inadimplemento relativo, que não origina restaurações de cunho indenizatório.
Admitir a cumulação da pena contratual com a moral tão somente em decorrência da
mora gera indisfarçável bis in idem. Recurso Ordinário do reclamante conhecido e
provido. (TRT1 - 5ª Turma - Rel. Márcia Leite Nery - 0011337-33.2013.5.01.0048 22/6/2015.)

1.6.3
1.6.3.1

Sistema Remuneratório e Benefícios
Adicional de Insalubridade

17. Adicional de insalubridade. Lixo urbano. Limpeza e higienização de sanitários e coleta
de lixo em banheiro de uso coletivo. É devido o pagamento do adicional de insalubridade
em grau máximo aos empregados que exercem atividades de coleta de lixo e limpeza de
banheiros de uso coletivo, a qual está classificada como lixo urbano na NR-15 da Portaria
nº 3.214/78. (TRT1 - 1ª Turma - Rel. Mônica Batista Vieira Puglia - 001120155.2013.5.01.0074 - 29/5/2015.)
18. Agente comunitário de saúde. Adicional de insalubridade. Primazia da realidade - A
situação fática narrada pela Autora e não refutada pelo Réu demonstra que suas
atribuições extrapolavam as funções pedagógicas e de coleta de dados previstas pela Lei
11.350/06, já que suas atribuições envolviam o contato constante com doentes, seja
identificando sintomas ou atuando no tratamento das enfermidades, expondo-se ao risco
de contágio. Outrossim, inafastável a aplicação da NR 15, na medida em que a norma não

limita o atendimento e tratamento aos doentes a hospitais e postos de saúde, não
excluindo, portanto, as visitas domiciliares. Provimento parcial do recurso para condenar o
Réu ao pagamento do adicional de insalubridade de 20% sobre o salário mínimo e
repercussões. (TRT1 - 7ª Turma - Rel. Giselle Bondim Lopes Ribeiro. Red. Desig. - 000172375.2013.5.01.0283 - 29/1/2015.)
19. Insalubridade. Local de trabalho desativado. Perícia. Incabível. Quando arguida em
Juízo a insalubridade, é imprescindível a realização de perícia técnica para a constatação
das condições de trabalho do empregado e para se aferir o grau de insalubridade, à
exceção dos casos em que seja inviável a sua realização, situação em que poderá o
julgador utilizar-se de outros meios de prova. Inteligência da OJ_nº_278 da SDI-I do c._TST
(TRT1 - 6ª Turma - Rel. Paulo Marcelo de Miranda Serrano - 0011459-80.2013.5.01.0069 22/7/2015.)

1.6.3.2

Isonomia / Equivalência Salarial

20. Isonomia. O pagamento de uma verba salarial somente para uma parcela dos
empregados, sem qualquer justificativa ou critério objetivo formalmente estabelecidos,
constitui privilégio pessoal para os empregados beneficiados em explícito detrimento dos
demais, o que implica violação ao princípio da isonomia salarial. (TRT1 - 9ª Turma - Rel.
Maria Helena Motta - 0000951-44.2013.5.01.0241 - 1/9/2015.)

1.6.3.3

Plano de Classificação de Cargos

21. A progressão horizontal por antiguidade não viola o princípio concursivo, por não
acarretar a alteração do cargo, sendo devida nos anos ímpares, observando-se o
interstício mínimo de 24 meses na faixa anterior do cargo ocupado, conforme regras
estabelecidas no PCCS da CEDAE. Aplicação da Súmula nº 6, deste E. TRT/RJ RECURSO
ORDINÁRIO em face da sentença de procedência parcial (fls.244/248) da Dra. Maria
Candida Rosmaninho Soares, Juíza do Trabalho Substituta, em exercício na 2ª Vara do
Trabalho de Macaé (TRT1 - 7ª Turma - Rel. Theocrito Borges dos Santo Filho - 000421928.2014.5.01.0482 - 10/12/2015.)
22. Preposto. Necessidade da condição de empregado. A jurisprudência dominante
manifesta-se no sentido de que o preposto deve ser necessariamente empregado do
reclamado, salvo se a reclamação for de empregado doméstico ou contra micro ou
pequeno empresário, conforme entendimento consubstanciado na Súmula nº 377 do TST.
Além disso, é essencial que o preposto tenha conhecimento dos fatos (artigo 843, §1º, da
CLT), sob pena de confissão, o que não implica a obrigatoriedade de ter presenciado todos
os fatos. (TRT1 - 10ª Turma - Rel. Flávio Ernesto Rodrigues Silva - 000101761.2013.5.01.0261 - 2/12/2015.)

23. Recurso da reclamada (CEDAE). Progressão horizontal por antiguidade. Plano de
cargos, carreiras e salários. Sociedade de economia mista. Se o trabalhador preencheu os
requisitos necessários à progressão, é obrigação da demandada adotar as medidas
necessárias para possibilitar a promoção, providenciando, inclusive, a dotação
orçamentária para esse fim, uma vez que o direito decorre de normas internas da própria
reclamada. Observância do art. 169, §1º, II, da Constituição da República e da Súmula nº 6
do TRT/RJ. Entretanto, restando comprovado o desligamento do reclamante dos quadros
funcionais da reclamada quatro meses após o ajuizamento da ação, impõe-se a limitação
da condenação relativa ao pagamento de parcelas vincendas a tal data. Recurso
parcialmente provido. (TRT1 - 5ª Turma - Rel. Enoque Ribeiro dos Santos - 000266816.2014.5.01.0481 - 3/11/2015.)

2

DIREITO CIVIL

2.1

FATOS JURÍDICOS

2.1.1

Ato / Negócio Jurídico

2.1.1.1

Defeito, Nulidade ou Anulação

24. Advogado que prestava serviços em sindicato profissional de classe. Nulidade do
negócio jurídico. Não configuração. A pretensão do obreiro em anular negócio jurídico
para ver reconhecido vínculo de emprego com sindicato de classe e, concomitantemente,
com base no mesma relação fática, ajuizar ação de cobrança de honorários advocatícios
perante a Justiça Comum em face da mesma parte ré, encontra resistência na própria
posição originária do reclamante quando, por contrato individual, pactuou coisa diversa. A
conduta é de nenhuma legitimidade e fere derradeiramente o princípio da boa-fé. O
exercício de uma ação de direito material pressupõe a existência de uma pretensão que
seja coerente com o sistema de valores morais e sociais que conformam a ordem jurídica.
Recurso obreiro a que se nega provimento. (TRT1 - 5ª Turma - Rel. Enoque Ribeiro dos
Santos - 0000399-48.2010.5.01.0059 - 10/2/2015.)

2.2

OBRIGAÇÕES

2.2.1
2.2.1.1

Adimplemento e Extinção
Compensação

25. Compensação. Dívidas. Natureza não trabalhista. Impossibilidade. Nos termos da
Súmula 18 do TST, é vedado ao empregador compensar créditos devidos ao trabalhador,
de natureza trabalhista, com dívidas contraídas pelo obreiro de outra natureza. (TRT1 - 4ª

Turma - Rel. Patrícia Pellegrini Baptista da Silva - 0010801-06.2014.5.01.0042 21/8/2015.)

3

DIREITO DO TRABALHO

3.1

APOSENTADORIA E PENSÃO

3.1.1

Complementação de Aposentadoria / Pensão

3.1.1.1

Caixa de Previdência

26. Créditos trabalhistas não pagos ao respectivo titular. Prevalência da Lei_nº_6.858/80.
Prevalecem as normas previstas na Lei_nº_ 6.858/80, na medida em que tais dispositivos
são específicos e cogentes quanto à garantia de direitos de natureza alimentar aos
dependentes que preenchem os requisitos nela inscritos. Recurso Ordinário da reclamante
conhecido e provido. (TRT1 - 5ª Turma - Rel. Márcia Leite Nery - 007520010.2009.5.01.0401 - 8/1/2015.)
27. Petrobras. Petros. Repactuação do plano de previdência complementar. Adesão
voluntária. Súmula 51, inciso II, do c._TST. Tendo o trabalhador, aposentado ou
pensionista aderido à nova sistemática de reajuste resultante da repactuação do plano de
previdência complementar, e não existindo prova de vício de consentimento, não se há de
cogitar vantagens previstas no regulamento anterior, conforme entendimento contido na
Súmula n. 51, inciso II, do c._TST. (TRT1 - 6ª Turma - Rel. Marcos Cavalcante - 000086543.2011.5.01.0015 - 8/1/2015.)

3.2

CATEGORIA PROFISSIONAL ESPECIAL

3.2.1
3.2.1.1

Advogados
Empregados

28. Advogado empregado. Horas extraordinárias. O artigo 20 da Lei 8.906/94 prevê como
excludente da jornada de quatro horas e duração semanal de trabalho de 20 horas,
aquelas previstas em acordo ou convenção coletiva ou em caso de dedicação exclusiva,
sendo certo que o Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, define em seu
artigo 12, parágrafo 1º, como sendo a jornada de trabalho do advogado empregado a que
não supere a quarenta horas semanais. (TRT1 - 8ª Turma - Rel. Edith Maria Corrêa
Tourinho - 0000842-96.2012.5.01.0004 - 8/4/2015.)

3.2.2

Aeronautas

29. Aeronauta. Horas extras. O art. 20, da Lei_nº_ 7.183/84, estabelece, em seus §§ 2º e
3º, que a jornada do aeronauta deve ser contada a partir da hora de apresentação no local
de trabalho ou no local estabelecido pelo empregador, dispondo, em seu § 4º, que ela
será considerada encerrada 30 (trinta) minutos após a parada final dos motores. A mera
circunstância de o empregado chegar ao aeroporto uma hora antes da decolagem e de
sair mais de 30 minutos depois de desligado o motor da aeronave não significa que ele
tenha prestado horas extras, visto que a sua jornada total inclui as horas de serviço em
terra e as horas à disposição do empregador. São devidas horas extras apenas quando,
tratando-se de integrante de tripulação simples, o módulo de trabalho extrapolar 11 horas
diárias e 44 horas semanais, desde a apresentação até o efetivo encerramento do labor.
(TRT1 - 7ª Turma - Rel. Rogério Lucas Martins - 0010945-91.2013.5.01.0081 - 29/6/2015.)
30. Aeronauta. Transferência de base a pedido. Ajuda de custo. A Lei_nº_. 7.183/84, artigo
51, § 5º, não faz distinção entre transferência a pedido do empregado ou determinada
pelo empregador, não cabendo ao intérprete distinguir onde a Lei o fez. (TRT1 - 4ª Turma Rel. Mônica Batista Vieira Puglia - 0010061-39.2013.5.01.0024 - 12/3/2015.)

3.2.3

Atleta Profissional

31. Atleta profissional. Rescisão antecipada do contrato. Cláusula compensatória
desportiva. Com o advento da Lei 12.395/11, que alterou a redação do art. 28 da Lei
9.615/98 - Lei Pelé, criou-se o direito a compensações e penalidades em casos de rescisão
antecipada do contrato de trabalho celebrado entre o atleta profissional e a entidade de
prática desportiva. Com redação dada pela Lei 12.395/11, o art. 28 da Lei Pelé passou a
dispor que "a atividade do atleta profissional é caracterizada por remuneração pactuada
em contrato especial de trabalho desportivo, firmado com entidade de prática desportiva,
no qual deverá constar, obrigatoriamente: II - cláusula compensatória desportiva, devida
pela entidade de prática desportiva ao atleta". (TRT1 - 7ª Turma - Rel. Rogério Lucas
Martins - 0000970-38.2013.5.01.0342 - 29/4/2015.)
32. Contrato de atleta. Jogador profissional de futebol. Projeto específico. Vínculo de
emprego. Requisitos necessários à sua configuração. O contrato de atleta profissional de
futebol regula-se por Lei especial (Lei Zico e Lei Pelé) e pela CLT, mas exige os mesmos
pressupostos dos contratos de emprego em geral, tais quais pessoalidade, habitualidade,
onerosidade e subordinação jurídica. Não há vínculo de emprego entre o atleta e o clube
profissional de futebol se ambos se irmanam em um projeto desportivo onde o atleta
persegue uma conquista pessoal na carreira, e o clube se beneficia indiretamente da
promoção comercial e do marketing desportivo pela presença do atleta nesses eventos. Se
o contrato de trabalho é ajuste tácito, ou expresso, que corresponde à relação de
emprego, e relação de emprego é um estado de fato onde o dador do serviço aceita pôrse debaixo das ordens do tomador, em regime de subordinação jurídica, é essa intenção

que define se a relação é ou não é de emprego. Se não há prova evidente de que, a
despeito do projeto pessoal do atleta, havia o compromisso de o clube contratá-lo para o
elenco profissional uma vez alcançada a sua meta, não há vínculo de emprego porque não
houve contrato de trabalho, mas contrato de natureza civil de propósito específico. Dano
moral. Frustração de projeto pessoal por culpa exclusiva de um dos contratantes. Ato
omissivo. Culpa in re ipsa. Dano moral é qualquer sofrimento que não seja causado por
uma perda pecuniária. É a inquietação grave do espírito, a turbação de ânimo e o
desassossego aviltante e constrangedor que tira a pessoa do eixo de sua rotina a ponto de
lhe impor sofrimento psicofísico cuja sequela seja facilmente identificável se comparado o
comportamento atual e aquele outro, anterior à conduta ofensiva. Na responsabilidade
civil por dano moral, a vítima somente tem de provar o fato e o nexo de causalidade; não
se exige prova do dano (prejuízo concreto) porque a sequela moral é subjetiva. O dano
moral existe in re ipsa, isto é, deriva do próprio fato ofensivo, de tal sorte que, provada a
ocorrência do fato lesivo, a sequela moral aflora como presunção hominis (ou facti), que
decorre das regras da experiência comum, daquilo que ordinariamente acontece. Na
dúvida, vige o princípio in dubio pro creditoris, isto é, "na dúvida, a atenção do julgador
deve voltar-se para a vítima". Nem todo sofrimento, dissabor ou chateação em razão de
uma ofensa tipifica dano moral. É necessário que a agressão extrapole os aborrecimentos
normais de tantos quantos vivem em coletividade. "Aborrecimentos normais" é expressão
de conteúdo largo, casuístico, que depende de uma avaliação objetiva e subjetiva que
somente o juiz pode fazer diante do caso concreto. A doutrina recomenda que, na
avaliação de situações de fato onde se pede reparação moral, o juiz siga a lógica do
razoável, isto é, que tome por paradigma o meio-termo entre o homem frio e insensível e
o homem extremamente sensível. Se o atleta profissional de futebol ajusta com o clube
um projeto pessoal onde o clube se compromete a agendar partidas amistosas de futebol
para que o atleta alcance mil gols, e não o faz nem explica por quais razões deixou de
contratar os adversários, causa ao jogador frustração acima da média, que tipifica o dano
moral, e tem obrigação de repará-lo, especialmente para um atleta de renome, de 44 anos
e em fim de carreira. (TRT1 - 2ª Turma - Rel. José Geraldo da Fonseca - 001038257.2013.5.01.0062 - 10/6/2015.)
33. Direito de imagem. Natureza indenizatória. No caso presente, ao tempo do contrato
de trabalho do autor desde a admissão em 02/07/2012 até o ajuizamento da presente
reclamatória em 26/06/2015, com pedido de rescisão indireta, já estava em vigor a Lei
12.395/11, sendo que a mudança operada na legislação vigente (Lei Pelé) encerrou o
debate até então existente na doutrina e na jurisprudência pátria, disciplinando em seu
artigo 87-A a natureza civil dos contratos de cessão de imagem do atleta profissional de
futebol, deixando claro que os valores recebidos a tal título não possuem natureza salarial.
Sentença mantida no particular. (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Jorge Fernando Gonçalves da
Fonte - 0010149-08.2014.5.01.0068 - 29/9/2015.)

3.2.4

Bancários

34. Acidente de trabalho. Nexo causal comprovado. Atividades laborais atuando como
concausa no agravamento da lesão. O laudo pericial corroborou a tese autoral ao conclui
que o trabalho desenvolvido pelo autor atuou como verdadeira concausa para o
agravamento do quadro clínico, inclusive resultando em processo inflamatório de
repetição. O perito asseverou que o labor repetitivo com os joelhos dobrados agrava a dor
e a lesão propriamente dita, gerada pela condromalácia que acomete o autor. Assim,
configurada a doença do trabalho, na forma do art. 20, da Lei_nº_ 8.213/91, mister que
seja reconhecida a nulidade da dispensa e a estabilidade provisória. (TRT1 - 2ª Turma - Rel.
Vólia Bomfim Cassar - 0000517-29.2011.5.01.0531 - 8/10/2015.)

3.2.4.1

Cargo de Confiança

35. O bancário intitulado "gerente de contas", sem fidúcia especial, sem subordinados e
sem assinatura autorizada e/ou alçada para a liberação de empréstimos, com gratificação
de 1/3 do salário em valor inexpressivo, faz jus à jornada de 6 horas contínuas e módulo
semanal de 30 horas, como previsto no caput do artigo 224, da CLT. (TRT1 - 7ª Turma Rel. Theocrito Borges dos Santos Filho - 0001670-17.2012.5.01.0029 - 2/7/2015.)

3.2.4.2

Chefia

36. Horas extras. Bancário. Indevidas as 7ª e 8ª horas como extras quando incontroverso
nos autos que o autor ocupava cargo de chefia, recebendo gratificação em valor superior a
1/3 do seu salário, com fulcro no art. 224, § 2º, da CLT (TRT1 - 1ª Turma - Rel. Gustavo
Tadeu Alkmim - 0139600-78.2006.5.01.0032 - 25/11/2015.)

3.2.4.3

Divisor de Horas Extras

37. O simples fato de o Gerente ficar com as chaves da agência e do cofre do banco, em
fins de semana alternados, não configura dano moral, tendo em vista a ausência de prova
de ameaça ou efetiva violência sofrida pelo Autor. A indenização não pode ser deferida
apenas em face da probabilidade de lesão, decorrente de elevados índices de violência
urbana, por não comprovada ofensa à honra e dignidade do empregado ou a quaisquer
outros aspectos da personalidade humana e do valor social do trabalho, como previsto
nos artigos 1º, III e 5º, V e X da CRFB/88 e artigos 186 e 927 do Código Civil. As horas
extras são devidas, após a oitava hora diária e 40ª semanal, de acordo com o artigo 224, §
1º da CLT, reconhecido na sentença e dentro dos limites do período pretendido no recurso
do Autor e comprovado pela testemunha, aplicando-se o divisor 200, considerando o
sábado como dia de repouso, como previsto nas normas coletivas dos bancários (Súmula
nº 124 do TST). (TRT1 - 6ª Turma - Rel. Maria Helena Motta - 0000705-86.2010.5.01.0036 5/3/2015.)

3.2.5

Domésticos

38. Trabalho doméstico. Ausência de prova convincente. Prevalência de vínculo afetivo
próximo ao familiar. A ida para uma residência aos onze anos de idade pode gerar tanto o
indício de um repugnante trabalho infantil como também o de um acolhimento protetivo
e bem intencionado. O cerne da questão é que a autora não foi capaz de demonstrar de
forma inequívoca que a sua relação perfilhou todos os requisitos do artigo 1º da Lei
5.859/72, motivo pelo qual deve ser mantida integralmente a sentença ao considerar a
prevalência de um vínculo afetivo próximo ao familiar. (TRT1 - 10ª Turma - Rel. Marcelo
Antero de Carvalho - 0002396-86.2013.5.01.0471 - 13/8/2015.)
39. Vínculo de emprego. Legitimidade do empregador doméstico. Nos moldes da Lei_nº_
5.859/72, o empregador doméstico é a unidade familiar, podendo o vínculo de emprego
ser postulado de qualquer membro da família. Necessário se faz, no entanto, que se
encontre no mesmo âmbito residencial, ou tenha de algum modo se beneficiado do
trabalho ou assumido de alguma forma a relação empregatícia. (TRT1 - 4ª Turma - Rel.
Angela Fiorencio Soares da Cunha - 0010130-40.2013.5.01.0002 - 26/3/2015.)
40. Vínculo de emprego. Trabalho de natureza doméstica. Consoante os elementos dos
autos, não há como enquadrar a Reclamante como trabalhadora doméstica, já que os
serviços de babá eram prestados na sua própria residência, o que não se coaduna ao
requisito formal fixado no art. 1º da Lei 5859/72. (TRT1 - 6ª Turma - Rel. Cláudia Regina V.
M. Barrozo - 0010918-28.2014.5.01.0064 - 14/8/2015.)

3.2.6

Empregados Portuários

41. Trabalhador portuário avulso. Portos do Rio de Janeiro e Itaguaí. Remuneração.
Definição. Conflito sindical. A existência de Sindicato próprio, representante dos
operadores portuários no município de Itaguaí, impede a incidência em sua área de
representação, de normas coletivas pactuadas por Sindicato com atuação em área diversa,
ainda que o trabalhador portuário exerça funções em locais abrangidos por ambos. Efeito
do princípio da unicidade sindical (artigo 8º, II, da Constituição da República). Recurso
Ordinário interposto pelo reclamante conhecido e não provido. (TRT1 - 5ª Turma - Rel.
Márcia Leite Nery - 0010305-65.2014.5.01.0045 - 31/8/2015.)

3.2.6.1

Adicional de Risco

42. Trabalhador portuário avulso. Adicional de risco. Prescrição bienal. Cancelamento do
registro. É de bom de alvitre ressaltar que o antigo entendimento do TST, consolidado na
OJ_ nº_384, que dispunha "É aplicável a prescrição bienal prevista no art. 7º, XXIX, da
Constituição de 1988 ao trabalhador avulso, tendo como marco inicial a cessação do
trabalho ultimado para cada tomador de serviço", foi modificado e atualmente entende-se
que o marco inicial prescricional é o do cancelamento do registro. Assim, verifica-se a

ocorrência da prescrição, haja vista que se passaram mais de dez anos entre o
ajuizamento da ação e o marco prescricional. (TRT1 - 7ª Turma - Rel. Alvaro Luiz Carvalho
Moreira - 0010981-65.2013.5.01.0039 - 22/4/2015.)

3.2.7
3.2.7.1

Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro Agrônomo
Piso Salarial

43. Piso profissional. Engenheiro. Lei_nº_4.950-A/66. Reconhecida pelo c._TST a
constitucionalidade da Lei_nº_4.950-A/66, diante do conhecimento e provimento do
recurso de revista interposto pelo reclamante, por afronta à Orientação Jurisprudencial nº
71 da SBDI-2, examinando-se a controvérsia instaurada conclui-se, pela documental dos
autos, que há diferenças salariais decorrentes da inobservância do salário-base mínimo de
6 (seis) vezes o maior salário-mínimo comum vigente no País, nos termos da Lei, de modo
que a sentença de improcedência merece reforma, inclusive quanto aos reflexos
pretendidos. Recurso do autor provido, em parte. (TRT1 - 10ª Turma - Rel. Marcelo Antero
de Carvalho - 0000122-88.2012.5.01.0341 - 23/1/2015.)

3.2.8

Ferroviários

44. Doença psiquiátrica. Maquinista de trem. Condição de trabalho perigosa. A rotina de
trabalho do maquinista é perigosa, vivenciando, estes profissionais, casos de
atropelamentos, invasões e assaltos, dentre outros. Assim, comprovados os fatos narrados
na inicial, cabe analisar se são fatores. O laudo pericial afirmou que a patologia
apresentada se instalou pelos estressores a que estava submetido o autor –
atropelamentos, tentativa de agressão por parte de usuários da ferrovia, lapidações,
jornada excessiva. (TRT1 - 1ª Turma - Rel. José Nascimento Araujo Netto - 000024323.2012.5.01.0081 - 2/2/2015.)
45. Manobrista de trem. Enquadramento. Atividade de manobrar o trem não retira o
enquadramento como “pessoal de tração”. Esta atividade é feita na locomotiva, pouco
importando se envolve viagens ou manobras de pátio. Desta forma, o correto
enquadramento se dá no artigo 238, b, da CLT. (TRT1 - 7ª Turma - Rel. Cláudia Regina V.
M. Barrozo - 0000986-46.2013.5.01.0421 - 31/3/2015.)

3.2.9

Marítimos

46. Direito do Trabalho. Marítimo embarcado. Escala 1x1. Fruição das férias nos períodos
de descanso. Legalidade. Inexiste ilegalidade em cláusula normativa que prevê a
concessão ao marítimo de cento e oitenta dias de descanso por ano, entre folgas e férias,
sendo certo que tal estipulação concede ao empregado mais do que a Lei assegura. (TRT1
- 8ª Turma - Rel. Dalva Amélia de Oliveira - 0010986-92.2014.5.01.0026 - 8/9/2015.)

3.2.10 Músicos Profissionais
47. A atividade de músico profissional, tanto pode ocorrer a título de autonomia, como se
dar na modalidade empregatícia. A modalidade empregatícia somente pode ser
reconhecida se demonstrada a existência de onerosidade, pessoalidade, subordinação,
continuidade e assunção dos riscos do negócio pelo suposto empregador. Mais
especificamente, deve o músico demonstrar que receberia o cachê mesmo ante o
cancelamento dos shows pelo empregador. Comprovado que era possível ao cliente
negar-se a pagar o couvert artístico, sem que a casa se responsabilizasse pelo pagamento,
o risco do negócio é do músico, não existindo vínculo de emprego. Negado provimento.
Relator: Juiz Convocado Eduardo Henrique Raymundo Von Adamovich (TRT1 - 9ª Turma Rel. Eduardo Henrique Von Adamovich - 0000673-69.2011.5.01.0061 - 13/3/2015.)

3.2.11 Outras Categorias Profissionais
48. Bombeiro civil. Escala de trabalho. Norma coletiva. A escala de trabalho do bombeiro
civil passou, a partir de 12 de janeiro de 2009, a ser regida pela Lei_nº_ 11.901/2009, cujo
art. 5º assim dispõe: "A jornada do Bombeiro Civil é de 12 (doze) horas de trabalho por 36
(trinta e seis) horas de descanso, num total de 36 (trinta e seis) horas semanais". Diante
deste contexto, a previsão contida na Lei_nº_ 11.901/2009 deve prevalecer, por se tratar
de norma de caráter cogente, cuja observância não pode ser mitigada, nem mesmo por
meio de convenções e acordos coletivos do trabalho. Desprovimento do recurso
interposto. (TRT1 - 5ª Turma - Rel. Roberto Norris - 0010437-41.2013.5.01.0051 12/3/2015.)
49. Bombeiro civil. Horas extras. A jornada do Bombeiro Civil é de 12 (doze) horas de
trabalho por 36 (trinta e seis) horas de descanso, num total de 36 (trinta e seis) horas
semanais, nos termos do art. 5º da Lei 11.901/09, sendo devido o pagamento das horas
extras laboradas após a 36ª hora semanal. (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Angelo Galvão
Zamorano - 0010987-23.2013.5.01.0023 - 21/7/2015.)
50. Motociclista. Categoria diferenciada. Necessidade de representação da categoria
econômica do empregador. O enquadramento sindical do trabalhador resulta da atividade
predominante exercida pela empresa, não obstante esta desenvolva outras atividades
secundárias, razão pela qual tem-se que, na hipótese vertente, as Convenções Coletivas
de Trabalho acostadas aos autos não se aplicam à Reclamada. Outrossim, ainda que se
trate a categoria profissional diferenciada, é necessário que haja a representação patronal
na celebração das normas coletivas. Nesse sentido, inclusive, a Súmula nº 374 do c._TST.
(TRT1 - 10ª Turma - Rel. Leonardo Dias Borges - 0011242-09.2013.5.01.0046 - 17/3/2015.)

3.2.12 Professores
3.2.12.1 Hora Extra / Adicional
51. Professor. Maior remuneração. Cálculo das parcelas resilitórias. O salário do professor
não é do tipo variável, na medida em que o valor do salário hora é fixo, que não se
confunde com o salário variável, o qual é calculado percentualmente sobre uma
determinada medida considerada para remunerar o trabalhador. Assim, deve ser aplicada
a maior remuneração no cálculo das verbas rescisórias e não a média remuneratória.
Horas extras. Além do trabalho na efetiva regência de classe, o tempo despendido pelo
professor na correção de provas e trabalhos, assim como na preparação das aulas, não é
considerado extraordinário, pois essas atividades, conhecidas como extraclasse são
inerentes à função docente e já estão remuneradas pelo salário ajustado (art. 13, da
Lei_nº_ 9.394/96). A participação em reuniões pedagógicas, contudo, não consubstancia
atividade extraclasse, pois não se relaciona com a preparação das aulas e, por isso, gera
direito à percepção de horas. Alteração contratual prejudicial. Redução da carga horária.
Não se rejeita, absolutamente, a possibilidade de a remuneração do professor sofrer
variações em razão das oscilações de demanda. Coisa diversa, porém, é conferir a essa expectativa- de redução de demanda uma natureza fática, em verdade, inexistente. A
redução do número de alunos, vale dizer, como adjetivadora da redução da carga horária,
não pode ser presumida. A OJ_nº_244 da SDI-1 não subsidia a improcedência do pedido
na forma fundamentada pelo MM. Juízo de primeiro grau. A redução do número de alunos
não é fato notório, impondo-se, ao revés, sua apreciação na qualidade em que se
apresenta na tese defensiva, ou seja, como fato impeditivo do direito e, o que é pior,
como justificativa para uma pretensa licitude de alteração unilateral do contrato, com
efeitos financeiros danosos ao empregado. Dano moral. Configurado na espécie.
Independentemente do dano material sofrido pela autora com a redução da carga horária,
tal circunstância não inibe que a ré também responda pelo dano moral, já que as
indenizações são cumuláveis, ainda que decorrentes do mesmo fato, na forma da
jurisprudência uniformizada pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula nº 37). No caso
examinado, a autora teve ofendida seu sentimento de autoestima, a partir do momento
em que a ré lhe frustra a percepção de remuneração, fato que, sem dúvida alguma, criou
desarrumação no estado de espírito da demandante ante o receio de faltar com os
compromissos financeiros assumidos com base no quantum que habitualmente percebia,
fruto do seu labor para a reclamada. Independentemente da intencionalidade ou não da
reclamada em ofender o bem imaterial da autora com a redução da carga horária, o dano
moral, em se tratando de responsabilidade do empregador é de natureza objetiva (artigo
932, inciso III c/c artigos 933, 942 e 927, Parágrafo único, todos do Código Civil),
cumprindo-se, apenas, provar a ação ou omissão do agente e o dano, abstraindo-se o
exame do nexo causal. (TRT1 - 1ª Turma - Rel. Mário Sérgio Medeiros Pinheiro - 000046116.2011.5.01.0007 - 5/3/2015.)

3.2.12.2 Redução Carga Horária
52. Professor. Redução do número de horas-aula. Alteração contratual ilícita - O artigo 321
da Consolidação das Leis do Trabalho não dispõe acerca da possibilidade de redução
salarial equivalente à redução do número de aulas, por harmonizar-se com o princípio da
irredutibilidade salarial, insculpido no artigo 462 consolidado, sendo certo, ainda, que o
disposto na Orientação Jurisprudencial nº E 244 da SDI-1 pressupõe a diminuição do
número de alunos, fato que não restou comprovado nos autos (TRT1 - 1ª Turma - Rel.
Mery Bucker Caminha - 0001130-41.2010.5.01.0060 - 12/11/2015.)

3.2.13 Radialistas
53. Radialista. Acúmulo de funções configurado. Lei 6.615/78 e decreto 84.134/79.
Diferenças salariais devidas I - O parágrafo único do artigo 456 da CLT prevê que:
"inexistindo cláusula expressa a tal respeito, entender-se-á que o empregado se obrigou a
todo e qualquer serviço compatível com a sua condição pessoal". Como leciona o Ministro
Maurício Godinho Delgado, "o simples exercício de algumas tarefas componentes de outra
função não traduz, automaticamente, a ocorrência de uma efetiva alteração funcional no
tocante ao empregado. É preciso que haja uma concentração significativa do conjunto de
tarefas integrantes da enfocada função para que se configure a alteração funcional
objetivada". II - Assim, o exercício esporádico de função diversa àquela para a qual foi
contratado o empregado, desde que de igual ou menor complexidade, e durante a mesma
jornada de trabalho, já se encontra remunerado pelo salário contratual do empregado,
sendo indevido o pagamento de acréscimo salarial. III - No caso em estudo, todavia, a
prova oral, consubstanciada nos depoimentos do preposto da ré e testemunha,
demonstra que o autor acumulava funções no desempenho de seu labor, e durante
quatro dias na semana, não havendo falar, assim, em exercício esporádico de outras
funções. IV - Recurso parcialmente provido. (TRT1 - 5ª Turma - Rel. Evandro Pereira
Valadão Lopes - 0010166-52.2013.5.01.0012 - 24/4/2015.)

3.2.14 Serviços de Telefonia ou Telegrafia
54. Ação Civil Pública. Horas Extraordinárias. Art. 61 da CLT. Desvio de finalidade não
configurado. Descabe falar em desvio de finalidade do dispositivo legal que autoriza ao
empregador exigir do empregado, unilateralmente, o cumprimento de jornadas
superiores a dez horas, quando a exigência decorre da necessidade da conclusão de
serviços inadiáveis, como aqueles realizados por setor de empresa de telefonia
responsável pela interceptação telefônica judicialmente autorizada, que envolve a análise
de dados de conexão na rede mundial de computadores. (TRT1 - 4ª Turma - Rel. Tania da
Silva Garcia - 0001663-84.2012.5.01.0074 - 16/10/2015.)

3.2.15 Técnico em Radiologia
55. Lei_nº_7.394/85. Aplicação aos operador de ressonância magnética. Possibilidade. Nos
termos do artigo 1º, da Lei 7.394/85 c/c artigo 2º, letra "g", da Resolução nº 06, do
Conselho Nacional dos Técnicos em Radiologia, compreende-se como setor de diagnóstico
por imagem de que trata o inciso I, do art. 1º, da Lei_nº_ 7.394/85, os procedimentos
técnicos realizados na subárea de ressonância magnética nuclear, razão pela qual faz jus o
autor, exercente do cargo de Assistente de Ressonância Magnética, por equiparação, aos
benefícios previstos na referida legislação especial. Recurso do reclamante provido. (TRT1
- 5ª Turma - Rel. Enoque Ribeiro dos Santos - 0011115-92.2013.5.01.0039 - 10/4/2015.)
56. Radiologista. Diferenças salariais. Base de cálculo. O STF determinou a aplicação dos
parâmetros estabelecidos na Lei 7394/85, artigo 16, até sobrevir norma fixando nova base
de cálculo por: Lei federal, editada pelo Congresso Nacional; convenção e acordo coletivo
de trabalho ou Lei estadual, conforme liminar deferida na ADPF 151 do _e._STF. (TRT1 - 4ª
Turma - Rel. Angela Fiorencio Soares da Cunha - 0010745-13.2013.5.01.0040 - 27/3/2015.)

3.2.16 Trabalhadores em Petróleo
57. Regime de 14 dias de trabalho por 21 dias de folgas 14 x 21. Trabalho em plataforma
marítima. Petrobrás. O descumprimento, pela Reclamada, do regime de 14 dias de
trabalho por 21 dias de folga, previsto em norma coletiva, por ter o Reclamante, por
vezes, trabalhado por mais de 14 dias e folgado por menos de 21 dias, enseja o
pagamento do repouso remunerado suprimido, com acréscimo de 100%, e reflexos nas
demais parcelas trabalhistas. Por falta de previsão em norma coletiva, é nulo o regime de
compensação, instituído unilateralmente pela Reclamada, dos dias de trabalho prestados
em desacordo com o regime de 14 X 21, nos termos da Súmula nº 85, item I, do c._TST.
(TRT1 - 4ª Turma - Rel. Tania da Silva Garcia - 0002705-77.2013.5.01.0481 - 14/5/2015.)

3.2.16.1 Regime de Revezamento
58. Do regime de 14 dias de trabalho por 21 dias de folgas 14 x 21. Trabalho em
plataforma marítima. Petrobrás. O descumprimento, pela Reclamada, do regime de 14
dias de trabalho por 21 dias de folga, previsto em norma coletiva, por ter o Reclamante,
por vezes, trabalhado por mais de 14 dias e folgado por menos de 21 dias enseja o
pagamento do repouso remunerado suprimido, com acréscimo de 100%, parcelas
vencidas e vincendas, com reflexos nas demais parcelas trabalhistas. Por falta de previsão
em norma coletiva, encontra-se nulo o regime de compensação, instituído
unilateralmente pela Reclamada, dos dias de trabalho prestados em desacordo com o
regime de 14 X 21, nos termos da Súmula nº 85, item I, do c. T (TRT1 - 4ª Turma - Rel.
Tania da Silva Garcia - 0002846-59.2014.5.01.0482 - 2/3/2015.)

3.3

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO

3.3.1
3.3.1.1

Administração Pública
Conversão de Regime Jurídico

59. Conversão do regime celetista para estatutário. Liberação do FGTS. A conversão do
regime celetista para estatutário implica a extinção do contrato de trabalho, nos termos
da Súmula nº 382 do c._TST, sendo, portanto, cabível o levantamento dos depósitos de
FGTS. (TRT1 - 4ª Turma - Rel. Angela Fiorencio Soares da Cunha - 000049889.2014.5.01.0281 - 11/11/2015.)

3.3.2

Alteração Contratual ou das Condições de Trabalho

60. Cláusula de não-concorrência. Alteração unilateral. Não obstante lícita a pactuação de
cláusula de não concorrência para período posterior ao término do pacto laboral,
conforme artigos 8º e 444 da CLT, alteração desta cláusula de forma unilateral e
prejudicial ao empregado, resulta nula, nos termos do artigo 468 da CLT. (TRT1 - 3ª Turma
- Rel. Angelo Galvão Zamorano - 0011496-87.2013.5.01.0205 - 30/6/2015.)
61. Recurso da reclamada. Alteração contratual. Possibilidade. Nos termos do artigo 468
da CLT, é lícita a alteração dos contratos individuais de trabalho somente se realizada 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.
Nesse sentido, se não se constata qualquer vício de consentimento ou prejuízo para o
trabalhador, a pactuação firmada entre as partes é válida. Recurso do autor. Extinção do
vínculo empregatício. Restituição de contribuições. Previdência complementar. Nos
termos do art. 14, III, da Lei Complementar nº 109/2001, é imprescindível que o plano de
previdência privada preveja a possibilidade de resgate total das contribuições vertidas
pelo trabalhador, motivo pelo qual faz jus o trabalhador à restituição do saldo desse fundo
previdenciário, nos termos previsto no respectivo regulamento. (TRT1 - 3ª Turma - Rel.
Patrícia Pellegrini Baptista da Silva - 0033400-33.2008.5.01.0014 - 6/2/2015.)

3.3.2.1

Acúmulo de Função

62. Acúmulo de função. Diferenças salariais. Entende-se devida, a título de
complementação salarial pelo acúmulo de funções de motorista e ajudante de entrega,
um plus salarial calculado sobre o salário pago aos motoristas; devendo tal parcela
integrar a base remuneratória do obreiro para todos os efeitos legais, com os reflexos
postulados na inicial. (TRT1 - 7ª Turma - Rel. Rogério Lucas Martins - 000063955.2011.5.01.0074 - 4/9/2015.)
63. Acúmulo de funções. Diferenças salariais. Não há base legal para deferimento de
acréscimo salarial por acúmulo de função, não sendo sequer razoável pretender-se,

dentro da mesma jornada, o recebimento de salário atinente a ambas as funções. O
parágrafo único, do artigo 456, da CLT dispõe que o obreiro se obriga a todo e qualquer
serviço compatível com a sua condição pessoal, inexistindo óbice para que um único
salário seja fixado para remunerar todas as atividades executadas durante a jornada.
(TRT1 - 3ª Turma - Rel. Angelo Galvão Zamorano - 0011133-52.2013.5.01.0027 25/3/2015.)
64. Acúmulo de funções. Diferenças salariais. O caráter sinalagmático do pacto laboral,
consistente na reciprocidade e no equilíbrio das obrigações contratuais entre empregado
e empregador, deve ser preservado. O exercício de funções mais complexas do que
aquelas para as quais o trabalhador tenha sido originariamente contratado lhe confere o
direito de pretender remuneração mais elevada. Se há alteração da função para outra
mais complexa, sem fixação do novo salário, comanda a comutatividade dos contratos,
com estribo na aplicação analógica do artigo 460, da CLT, que se faça essa elevação, de
acordo com os parâmetros fixados naquele dispositivo consolidado. Caso contrário, não se
há de falar no pagamento de qualquer plus salarial. (TRT1 - 10ª Turma - Rel. Flávio Ernesto
Rodrigues Silva - 0000558-88.2010.5.01.0059 - 2/12/2015.)
65. Acúmulo de funções. Limites do poder potestativo do empregador. O exercício
concomitante e permanente de funções compatíveis com as condições pessoais de seus
funcionários, por inserido no poder diretivo do empregador, a teor do art. 456, parágrafo
único, da CLT, não resulta no direito a qualquer pagamento decorrente de alegado
acúmulo de funções. (TRT1 - 2ª Turma - Rel. José Antonio Piton - 000062317.2010.5.01.0081 - 2/7/2015.)
66. Acúmulo de Funções. O exercício de algumas tarefas componentes de uma outra
função não significa, automaticamente, uma alteração contratual em afronta ao artigo
468 da CLT. A função envolve um conjunto de atividades integradas e o seu objetivo e
conteúdo principal é que caracterizam essa ou aquela função. (TRT1 - 4ª Turma - Rel.
Tania da Silva Garcia - 0001151-28.2011.5.01.0045 - 8/1/2015.)

3.3.2.2

Alteração / Revogação de Regulamento da Empresa

67. Empregado da CSN, contratado em 1976, que se aposenta em 2012 e permanece no
emprego, até dezembro do mesmo ano, faz jus à manutenção do plano de saúde gratuito,
após a rescisão contratual, na condição de aposentado. A alteração das regras relativas à
supressão do plano de saúde impostas pela Ré, a partir de 1996, somente se aplicam aos
empregados contratados após a privatização da empresa, diante da garantia de
preservação dos direitos adquiridos, prevista no edital de 1992 e do princípio da
inalterabilidade lesiva das cláusulas contratuais prevista no artigo 468 da CLT e na Súmula
51 do c._TST. Concedo provimento. Recurso ordinário interposto em face da sentença de
improcedência de fls. 362/365, proferida pelo Dr. Thiago Rabelo da Costa, em exercício na

1ª Vara do Trabalho de Volta Redonda (TRT1 - 9ª Turma - Rel. Maria Helena Motta 0001188-35.2014.5.01.0341 - 3/11/2015.)

3.3.2.3

Alteração de Função

68. Anúncio de oferta de emprego com valor de salário superior ao efetivamente pago.
Incontroverso que a reclamante participou de entrevista em decorrência do anúncio de
emprego veiculado pela ré que continha as exigências para o cargo e a previsão salarial,
controvertem as partes sobre os motivos pelos quais a reclamante foi contratada com
salário inferior. Entretanto, não obstante as condições pré-estabelecidas pela própria
ofertante na proposta anunciada, restou demonstrado que desde a admissão a abril de
2012, a demandante recebeu salário inferior ao oferecido, sendo irrelevante que tenha a
reclamante aceitado receber menos na entrevista de emprego, pois segundo a empresa
não teria experiência para a função. E ilícito o rebaixamento do salário no momento da
admissão, quando o contratante está vinculado à promessa oferecida em jornal de grande
circulação. Recurso obreiro a que se dá parcial provimento. (TRT1 - 7ª Turma - Rel.
Sayonara Grillo Coutinho Leonardo da Silva - 0010970-81.2013.5.01.0024 - 3/6/2015.)
69. Financiário. Enquadramento sindical. Provado que o empregado desempenhava
funções do sistema financeiro, não há porque deixar de enquadrá-lo na categoria sindical
dos financiários, fazendo jus a todos os direitos e benefícios assegurados àquela categoria,
através dos instrumentos normativos, legitimamente firmados no curso do pacto laboral.
Relator : Desembargador Marcelo Antero de Carvalho Recorrente : BF Promotora de
Vendas Ltda Recorrido : Marcelo Fernandes da Rocha RELATÓRIO (TRT1 - 10ª Turma - Rel.
Marcelo Antero de Carvalho - 0002115-03.2013.5.01.0481 - 3/12/2015.)
70. Gratificação de função. Supressão. Percepção por mais de 10 anos. Incorporação. O
artigo 468, parágrafo único, da CLT, faculta ao empregador destituir o empregado da
função de confiança, reconduzindo-o ao exercício do cargo efetivo. Contudo, percebida a
gratificação de função por mais de dez anos, assiste ao trabalhador, ainda que servidor
público, o direito à manutenção do pagamento da mencionada gratificação, em
observância ao princípio da estabilidade financeira, nos moldes da Súmula nº 372, I, do
TST. (TRT1 - 6ª Turma - Rel. Carlos Alberto Araujo Drummond - 000157539.2012.5.01.0044 - 2/10/2015.)

3.3.2.4

Reversão / Retorno ao Cargo Efetivo

71. Direito do trabalho. CEF. Processo seletivo interno. Função de avaliador. Concurso
público. Não há óbice legal que impeça a reversão ao cargo efetivo de empregado alçado à
função de avaliador, por meio de processo seletivo interno, que não se equipara a
concurso público para admissão em cargo efetivo. (TRT1 - 8ª Turma - Rel. Dalva Amélia de
Oliveira - 0010342-53.2014.5.01.0058 - 25/6/2015.)

3.3.3

Contratação de Reabilitados e Deficientes Habilitados

72. ACPU. Ministério Público do Trabalho x Personal Service Recursos Humanos. Cota de
trabalhadores portadores de necessidades especiais. Descumprimento de ajuste de
conduta. Descumprimento da legislação vigente. Mora empresarial de mais de 14
(quatorze) anos. Violação do artigo 93 da Lei_nº_ 8.213/1991. O art. 93 da
Lei_nº_8.213/91 dispõe que a empresa com 100 ou mais empregados está obrigada a
preencher de 2% a 5% dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas
portadoras de deficiência. Observa-se que a finalidade da Lei é a inclusão social e cabe-lhe
à empresa a adoção de medidas que viabilizem a contratação do necessitado, bem como a
necessária adaptação ao trabalhador das atividades a serem realizadas. Nesse contexto,
eventual exclusão da obrigação de preenchimento de cargos com beneficiários
reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência só se justificaria ante à impossibilidade
total da empresa em contratar empregados que se enquadrem como reabilitados ou
portadores de deficiência, sendo certo que mais de 14 (quatorze) anos para essa
adequação, desde o primeiro TAC firmado junto ao MPT, é tempo mais do que suficiente
para tanto, em uma empresa com mais de 12.000 funcionários e apenas 60 portadores de
deficiência. A previsão da Lei é clara e exige o imediato cumprimento, pelas empresas, da
política de inserção social dos portadores de deficiência física, por intermédio das cotas
disponibilizadas consoante o total de empregados existentes em seus quadros. O
descumprimento dessa obrigação legal caracteriza ofensa a interesses difusos. (TRT1 - 9ª
Turma - Rel. Claudia de Souza Gomes Freire - 0001048-95.2012.5.01.0203 - 18/9/2015.)

3.3.4

Contrato por Prazo Determinado

73. Da estabilidade provisória. Gestante. Contrato de aprendizagem. Sendo o contrato de
aprendizagem nada mais que um contrato de trabalho por prazo determinado, não se há
de cogitar da existência de distinção entre empregadas grávidas sob a égide de contrato
por prazo determinado e gestantes regidas por pactos de duração indeterminada. (TRT1 7ª Turma - Rel. Cláudia Regina V. M. Barrozo - 0011277-82.2013.5.01.0461 - 17/6/2015.)

3.3.4.1

Contrato de Experiência – Nulidade

74. Contratos por prazo determinado e a título de experiência. Termos inicial e final. 1) O
contrato de experiência é modalidade de contrato por prazo determinado, tal como
disposto no § 1º do artigo 443 da CLT, propiciando ao empregador avaliar o desempenho
do empregado na realização das funções para as quais é contratado e a este último avaliar
as condições de trabalho, inexistindo exigência legal para que a prorrogação seja feita de
forma expressa, desde que o contrato não ultrapasse o limite de noventa dias, nos termos
do que dispõe o parágrafo único do artigo 445 da CLT e não seja prorrogado mais de uma
vez, conforme dispõe o artigo 451 consolidado. 2) Recurso ordinário do autor ao qual se
nega provimento. (TRT1 - 9ª Turma - Rel. José da Fonseca Martins Junior - 000014250.2010.5.01.0341 - 29/4/2015.)

3.3.4.2

Contrato de Trabalho Temporário

75. Contrato de trabalho temporário. Inobservância dos requisitos da Lei_nº_ 6.019/74.
Vínculo de emprego reconhecido com o tomador. A 2ª reclamada utilizou-se
fraudulentamente de empresa interposta para contratar mão de obra necessária à sua
atividade-fim, isso porque não trouxe comprovação do acréscimo extraordinário de
serviço, tampouco a prorrogação com autorização do MTE, conforme disciplina a Lei_nº_
6.019/74. Horas extras. Bancário. Pré-contratação. Nulidade. A jurisprudência consagrou a
nulidade da pré-contratação de horas extras quando da admissão do empregado,
conforme a Súmula nº 199, I, do TST. Os valores assim ajustados apenas remuneram a
jornada normal, cabendo o pagamento das horas extras com o acréscimo de, no mínimo,
50% das horas excedentes. No caso dos autos, passando a jornada pré-contratada a ser a
usual do empregado, é nulo o acordo firmado, ainda que posterior à admissão. Honorários
advocatícios. Requisitos não preenchidos. Na Justiça do Trabalho, somente são devidos os
honorários advocatícios quando atendidos os pressupostos da Lei_nº_ 5.584/70, a saber,
assistência pelo sindicato representativo da categoria profissional e remuneração inferior
ao dobro do mínimo legal ou situação econômica que não permita demandar sem prejuízo
do sustento próprio ou da família. (TRT1 - 2ª Turma - Rel. Vólia Bomfim Cassar - 001142474.2013.5.01.0052 - 29/9/2015.)
76. Trabalho temporário. A multiplicidade de contratos temporários, se sucedendo ao
longo de quase três anos, com o mesmo tomador, descaracteriza o trabalho temporário e
configura a fraude, em conjunto com a empresa de trabalho temporário. Não há como
desonerá-lo da responsabilização subsidiária, inclusive por ser o real beneficiário da força
de trabalho do empregado. (TRT1 - 4ª Turma - Rel. Angela Fiorencio Soares da Cunha 0001366-82.2012.5.01.0040 - 21/1/2015.)

3.3.5
3.3.5.1

FGTS
Depósito / Diferença de Recolhimento

77. FGTS. Termo de confissão de dívida firmado junto à CEF. O acordo de parcelamento
firmado com o órgão gestor não tem o condão de afastar ou condicionar o direito do
Autor, porque não exime a Ré da obrigação de antecipar o recolhimento dos depósitos
devidos, nas hipóteses em que o trabalhador fizer jus à sua utilização, não sendo demais
ressaltar que os valores devem, neste caso, ser pagos diretamente ao empregado. (TRT1 9ª Turma - Rel. Antônio Carlos de Azevedo Rodrigues - 0010393-65.2014.5.01.0284 1/6/2015.)

3.3.6

Reconhecimento de Relação de Emprego

78. 1. “Pejotização”. Vínculo empregatício. Assunção da prestação do serviço. Ônus da
prova. Quando o trabalhador atua na atividade fim da empresa contratante, com

pessoalidade, subordinação e não eventualidade, ainda que por intermédio de “pessoa
jurídica” - “pejotização” -, condição imposta para obtenção do emprego, resta
transparente a fraude (art. 9º, CLT), impondo-se, de pronto, o reconhecimento do vínculo
de emprego entre as partes. Outrossim, se reconhecida a prestação do serviço pela Ré, a
ela incumbe comprovar a natureza autônoma do ajuste. Recurso a que se nega
provimento, no particular. 2. FGTS. Prescrição. Parcelas sonegadas no curso do contrato.
Em se tratando, em parte, de pretensão de recolhimento de FGTS sobre parcelas
sonegadas no curso do contrato, incide a prescrição parcial, na forma prevista na Súmula
nº 206 do c._TST. A prescrição sobre parcelas pagas, diversamente, é que tem seu
regramento na Súmula nº 362 do c._TST, sendo, pois, trintenária, observado o biênio para
o ajuizamento da ação. Entendimentos que não representam antítese com a modulação
de efeitos emanada do julgamento da ARE 709.212/DF, pelo Supremo Tribunal Federal.
Recurso a que se dá parcial provimento. (TRT1 - 1ª Turma - Rel. Mário Sérgio Medeiros
Pinheiro - 0000880-67.2012.5.01.0050 - 5/3/2015.)
79. Artista. Fraude à relação de emprego. Pejotização ou prestador de serviços autônomo.
Lei_nº_ 6.533/78. Vínculo empregatício configurado. 01. Na contratação de pessoa física,
por intermédio de uma pessoa jurídica ("pejotização") ou na qualidade de prestador de
serviços autônomo, para laborar em serviços enquadrados em atividade essencial da
tomadora, com pessoalidade e subordinação, presume-se a fraude, formando-se o vínculo
direto com a reclamada. 02. A pejotização, caracterizada pela contratação de trabalhador
como pessoa jurídica, bem como a admissão fraudulenta de trabalhador com a veste de
contrato autônomo, permitem a diminuição dos encargos sociais dos empregadores, além
da redução dos preços e melhor competitividade com os concorrentes, o que denota a
relação com o fenômeno do dumping social e, consequente, desrespeito aos padrões
mínimos trabalhistas defendidos na órbita internacional pela OIT e pela OMC. Tais práticas
acarretam consequências funestas para o trabalhador, que não veem assegurados direitos
como FGTS, décimo terceiro salário, produtividade, férias, sem olvidar da não limitação da
carga horária de trabalho, ausência do descanso remunerado, da contração de seguro de
vida e acidentes, impossibilidade de gozo das garantias de emprego, etc. 03. As normas
que versam sobre a relação de emprego e sua correspondência obrigatória com o
contrato de trabalho têm natureza cogente, e se impõem independentemente da vontade
das partes. Ante o princípio da primazia da realidade e do que dispõe o artigo 9º da CLT, a
celebração de contrato civil é nula quando a realidade da prestação demonstra o exercício
subordinado das atividades do contratado. À relação fática de emprego corresponde a
forma jurídica do contrato de trabalho, consoante regra expressa no artigo 442 da CLT,
que precede a todas as outras e afasta as demais formas contratuais civis e societárias. 04.
No caso dos autos, o conjunto probatório deixa evidente que a contratação da
trabalhadora, por meio de pessoa jurídica, como atriz é fraudulenta, encontrando-se
presentes, à luz do artigo 9º da CLT e do princípio da primazia da realidade, os requisitos
insertos no artigo 2º e 3ª da CLT. 05. Destaque-se que a Lei_nº_ 6.533/78 é expressa em
seu art. 9º, ao estipular que o exercício da referida profissão exige contrato de trabalho

padronizado, nos termos de instruções a serem expedidas pelo Ministério do trabalho.
Outrossim, na hipótese, a pessoalidade é intrínseca, não sendo cabível a contratação de
serviço da empresa, sendo o próprio corpo o sujeito trabalhador envolvido no labor de dar
vida ao personagem. Recurso patronal desprovido. (TRT1 - 7ª Turma - Rel. Sayonara Grillo
Coutinho Leonardo da Silva - 0000139-25.2010.5.01.0041 - 18/5/2015.)
80. Ator e técnico teatral. Inexistência de vínculo empregatício. Ficando demonstrado que
o reclamante poderia se ausentar por meses, fica enfraquecida a ideia de vínculo
empregatício. Se, em suas atividades habituais, o autor poderia faltar e se fazer substituir
por colegas da instituição, fica enfraquecido o requisito da pessoalidade. Outrossim,
quando o trabalhador revela participar das assembleias do suposto empregador, tendo
até direito a voto, fica afastada a hipótese de vínculo empregatício. (TRT1 - 10ª Turma Rel. Flávio Ernesto Rodrigues Silva - 0010872-48.2013.5.01.0040 - 6/4/2015.)
81. Contratação de empregado através da constituição de pessoa jurídica. Fraude à
legislação trabalhista. Nulidade. A contratação de pessoa natural através da constituição
de pessoa jurídica, presentes os elementos caracterizadores da relação de emprego,
possui o claro propósito de desvirtuar, ou impedir, a configuração do vínculo de emprego,
sendo, pois, segundo os ditames do art. 9º da CLT, nula de pleno direito. Em tais
hipóteses, o que prevalece para a caracterização do vínculo de emprego é a realidade
fática, não a pactuação havida. Aplica-se, no caso, o princípio da primazia da realidade
sobre os fatos, segundo o qual, nas palavras de De La Cueva, "a existência de uma relação
de trabalho depende, em consequência, não do que as partes tiverem pactuado, mas da
situação real em que o trabalhador se ache colocado". (TRT1 - 5ª Turma - Rel. Marcelo
Augusto Souto de Oliveira - 0010235-48.2014.5.01.0045 - 11/9/2015.)
82. Inexistência de vínculo empregatício. Affectio societatis. Da análise do conjunto
probatório resta demonstrado que de vínculo de emprego não se trata a relação havida
entre as partes, isto porque está evidente que a intenção do autor era o de ser sócio do
empreendimento e assim elevar o seu padrão de vida, o que caracteriza a affectio
societatis, elemento distintivo entre relação de emprego e empreendedorismo. (TRT1 - 1ª
Turma - Rel. Jorge Orlando Sereno Ramos - 0010597-74.2014.5.01.0037 - 1/6/2015.)
83. Reconhecimento do vínculo empregatício. Subordinação jurídica. No exercício de
funções intelectuais, a subordinação jurídica deve ser apurada com maior cuidado, como
bem salientado pela r. sentença, uma vez que o critério tradicional de apuração, que
realça a submissão funcional do empregado às ordens do empregador, não se mostra
suficiente nesta nova realidade social. (TRT1 - 8ª Turma - Rel. Leonardo da Silveira
Pacheco - 0010051-68.2014.5.01.0053 - 23/6/2015.)
84. Relação de emprego. Chapa. Inexistência. O trabalhador que pode se fazer substituir
por outro, recebe por diária e presta serviços para diversos fornecedores auxiliando no

descarregamento de caminhões, não é empregado. (TRT1 - 2ª Turma - Rel. José Geraldo
da Fonseca - 0010107-27.2014.5.01.0013 - 26/6/2015.)
85. Sem dúvida que, entre a reclamante e a reclamada, veio a se estabelecer relação em
que estiveram presentes os elementos necessários a que se configure um vínculo de
emprego, nos exatos termos do art. 3º da CLT. A reclamante, exercendo as funções de
"brigadista" (título compatível com a natureza de suas atribuições), prestava serviço
essencial às atividades desenvolvidas pela reclamada - zelando pela segurança e pelo
bem-estar dos que frequentavam os seus "cultos". A reclamante era remunerada pelos
serviços que prestava à reclamada - fato incontroverso. E a subordinação jurídica da
reclamante à reclamada se revela pelo fato de a profissional executar os serviços que lhe
eram atribuídos pela "Igreja" nos locais que ela indicava, e de acordo com as suas
necessidades. A circunstância de ser a reclamante "bombeiro militar" no Estado do Rio de
Janeiro não representaria obstáculo a que fosse reconhecida a existência de vínculo de
emprego entre ela e a reclamada, desde que presentes os pressupostos de que trata o art.
3º da CLT. (TRT1 - 8ª Turma - Rel. Roque Lucarelli Dattoli - 0090900-64.2006.5.01.0002 7/10/2015.)
86. Vinculo de emprego com a primeira reclamada. Não reconhecido. A primeira
reclamada apenas promoveu a intermediação da contratação da autora como tripulante,
pois recruta, seleciona e encaminha mão de obra para trabalhar em navios que realizam
cruzeiros, mas não foi empregadora da reclamante, não a contratou, nem dirigiu
pessoalmente a prestação dos seus serviços, sendo inviável o reconhecimento de vínculo
de emprego entre as partes. (TRT1 - 4ª Turma - Rel. Tania da Silva Garcia - 000041376.2012.5.01.0054 - 21/9/2015.)
87. Vínculo de emprego. Comissária de voo. Vendedora. Falta de subordinação jurídica.
Impossibilidade. O elemento qualificador por excelência da relação de emprego é a
subordinação jurídica. Inexistindo prova desta, torna-se inviável a declaração do liame
empregatício. (TRT1 - 10ª Turma - Rel. Rosana Salim Villela Travesedo - 001073268.2014.5.01.0043 - 30/9/2015.)
88. Vínculo de emprego. Entregador de compras do supermercado. Oferecido aos clientes
pelo supermercado o serviço de entregas das compras adquiridas no varejo, é
incontestável que tal atendente ajusta-se na finalidade empresarial de venda e tradição de
mercadorias, motivo pelo qual, ainda que não houvesse a subordinação direta, a
terceirização seria ilícita. No caso dos autos, comprovada a relação bilateral, onerosa, não
eventual e pessoal dos serviços subordinados do gerente do mercado, correta a
declaração do vínculo de emprego. (TRT1 - 7ª Turma - Rel. Sayonara Grillo Coutinho
Leonardo da Silva - 0001455-30.2010.5.01.0023 - 6/7/2015.)
89. Vínculo de emprego. Segurança. A admissão de prestação de serviços do obreiro,
executados de forma em que se encontrem presentes na relação os requisitos da

subordinação, habitualidade, onerosidade e pessoalidade, conforme previsto nos artigos
2º e 3º da CLT, é de se reformar a sentença, para reconhecer o vínculo empregatício entre
as partes. Núcleo familiar. Limites. Hospitais. Para efeitos do reconhecimento da relação
de emprego doméstica, deve-se emprestar interpretação ampliativa ao disposto no art. 1º
da Lei_nº_5.859/72, de forma a entender o núcleo familiar como qualquer local onde se
faça necessária a atenção a pessoa da família, incluindo em seu conceito, assim, hospitais
e clínicas médicas. Multas dos artigos 467 e 477, §8º, da CLT. A multa do artigo 467 da CLT
só deixa de ser aplicada se a controvérsia for fundada, o que não é o caso vertido nos
presentes autos, porquanto restou evidenciado o desrespeito à legislação trabalhista. Com
efeito, não é possível penalizar o obreiro com a improcedência do pedido referente ao
pagamento da multa, no caso do reconhecimento do vínculo empregatício em juízo, já
que ele é a parte mais frágil da relação contratual e não pode arcar com os riscos da
atividade econômica (arts 2º e 3º da CLT). Além disso, o reconhecimento judicial do
vínculo de emprego não tem o condão de afastar a incidência da multa prevista no art.
477, §8º, da CLT, pois evidente o descumprimento do prazo previsto no §6º, do mesmo
dispositivo. Recurso obreiro conhecido e provido. (TRT1 - 5ª Turma - Rel. Enoque Ribeiro
dos Santos - 0010164-59.2013.5.01.0052 - 8/4/2015.)
90. Vínculo empregatício. Advogado. O fato de a autora ter prestado serviços sob a
alcunha de “associada” não afasta o reconhecimento do vínculo empregatício em questão,
eis que a realidade prevalece sobre a forma. A natureza de um contrato não se altera em
razão da denominação que lhe é atribuída. O contrato de trabalho se aperfeiçoa solo
consensu, independentemente de formalidades, inclusive e principalmente aquelas
propositalmente forjadas para dissimular sua existência. Sentença de primeiro grau que
reconheceu o vínculo empregatício mantida. (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Jorge Fernando
Gonçalves da Fonte - 0001467-49.2012.5.01.0031 - 30/3/2015.)
91. Vínculo empregatício. Escolinha de futsal. Deixa de se reconhecer o vínculo de
emprego pretendido quando a prova produzida demonstra que o trabalhador alugou a
quadra coberta para ministrar aulas de futsal, sendo responsável pela atividade
econômica. (TRT1 - 4ª Turma - Rel. Mônica Batista Vieira Puglia - 000114826.2012.5.01.0017 - 26/1/2015.)
92.Vínculo empregatício. Motorista de entregas. Ausência dos requisitos legais para a
caracterização da relação de emprego. De acordo com o artigo 3º da CLT, uma relação de
emprego imprescinde de habitualidade na prestação dos serviços, subordinação,
pessoalidade e onerosidade Verificada a inexistência de pessoalidade e de subordinação,
impossível o reconhecimento de vínculo pretendido, mormente quando a função exercida
não integra o objeto social da empresa, caracterizando-se como mera atividade-meio.
(TRT1 - 7ª Turma - Rel. Cláudia Regina V. M. Barrozo - 0001224-55.2012.5.01.0080 25/3/2015.)

93. Vínculo empregatício. Não configuração. Cuidador de idosos. Ausência da
subordinação jurídica que informa a relação de emprego. Não se configura relação de
emprego doméstico a prestação de serviços especializados executada por profissional que
se dedica ao cuidado de doentes ou de idosos no âmbito de sua residência, quando
ausentes os requisitos da subordinação e da pessoalidade na prestação dos serviços.
(TRT1 - 7ª Turma - Rel. Rogério Lucas Martins. Red. Desig. - 0011157-75.2013.5.01.0061 24/8/2015.)

3.3.6.1

Policial Militar e Civil

94. Policial civil. Validade do vínculo empregatício formalizado. Admitir-se a possibilidade
de reconhecimento da validade de um vínculo empregatício, ainda que formalizado, de
pessoa que seja policial civil em atividade de vigilância ou de segurança, implica em
impedir, inviabilizar ou, ao menos, dificultar ao extremo o direito de todos à segurança
pública, mediante o constrangedoramente óbvio estímulo a que esse policial civil descuide
de suas obrigações precípuas referentes à polícia judiciária e à investigação de infrações
penais. A prática configura clara fraude à Lei e ofensa à ordem pública. (TRT1 - 4ª Turma Rel. Angela Fiorencio Soares da Cunha - 0001840-06.2014.5.01.0421 - 4/12/2015.)

3.3.7

Reintegração de Posse – Despejo

95. Recurso ordinário dos réus. Reintegração de posse. Imóvel. Verificado que os réus
ocupam imóvel fornecido como moradia em função de contrato de emprego já extinto em
decorrência da morte do de cujus, deve ser mantida a sentença que determinou a
reintegração de posse. Recurso Ordinário dos réus conhecido e não provido. Recurso
ordinário da parte autora. Esbulho. Indenização. Incabível a indenização pelo esbulho, se
não demonstrada a existência de prejuízo a ser ressarcido. Recurso Ordinário da parte
autora conhecido e não provido. (TRT1 - 5ª Turma - Rel. Márcia Leite Nery - 000072380.2013.5.01.0302 - 15/10/2015.)

3.3.8

Suspensão / Interrupção do Contrato de Trabalho

96. Vício de consentimento. Pedido de demissão. Empregado aposentado. Suspensão do
contrato. O empregado aposentado que permanece com o contrato de trabalho em vigor
não pode acumular a aposentadoria com auxílio-doença. Dessa forma, configura o vício de
consentimento o pedido de desligamento do emprego, formulado por sua esposa, quando
se encontra internado por motivo de doença, sob a informação passada pela empresa de
que a continuidade do vínculo de emprego implicará a perda do plano de saúde durante a
suspensão do contrato, enquanto que o pedido de demissão ensejaria além do
pagamento das verbas da dispensa, a manutenção do plano de saúde com um pequeno
encargo ao trabalhador. O pedido de despedida formulado nesse contexto é viciado e
deve ser reputado nulo. (TRT1 - 10ª Turma - Rel. Antônio Carlos de Azevedo Rodrigues 0001516-74.2012.5.01.0004 - 27/3/2015.)

3.3.8.1

Licenças / Afastamentos

97. É notório que o uso compulsivo da droga - atingido esse estágio pelo usuário - foge ao
controle e vontade da própria pessoa. O Autor encontrava-se doente. O trabalhador não
pode ser dispensado em período que não apresente condições de sanidade para o
reingresso no mercado de trabalho, tendo o empregador mitigado o poder de resilir
unilateralmente o contrato de trabalho, ainda que a hipótese em exame não seja de
acidente do trabalho ou de doença ocupacional. Não se tem notícias de que esteja apto
para o trabalho. Encontrando-se doente, tal fato atrai o entendimento da Súmula nº 371
do c._TST. Não sendo detentor de estabilidade provisória, não há falar em reintegração.
Não obstante, procede ao pedido de restabelecimento do contrato de trabalho com data
de 04-06-2013, em todos os seus termos, a fim de que o Autor seja encaminhado ao INSS
para avaliação em perícia médica. Em ingressando em benefício previdenciário, o contrato
permanecerá suspenso até alta médica. (TRT1 - 1ª Turma - Rel. José Nascimento Araujo
Netto - 0010749-40.2013.5.01.0011 - 24/3/2015.)
98. 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, o
empregado 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, determinar a consequente
reintegração, com o respectivo pagamento de toda a remuneração e vantagens
contratuais e normativas relativas ao período do afastamento (conforme pedidos iniciais,
inclusive multa normativa), além da suspensão contratual para tratamento até que cesse

sua incapacidade. (TRT1 - 5ª Turma - Rel. Enoque Ribeiro dos Santos - 000070184.2011.5.01.0013 - 1/12/2015.)

3.3.8.1.1

Gestante - Aborto Espontâneo - Repouso Remunerado

99. Estabilidade gestante. Aborto espontâneo. Interrompida a gravidez, cessa o direito à
estabilidade prevista no art. 10, II, “b”, do ADCT, uma vez que o escopo da norma é,
primordialmente, a proteção do nascituro. O aborto espontâneo, assim, somente gera à
mulher o direito a um repouso remunerado de 2 semanas (art. 395 da CLT), tempo
considerado pela Lei como suficiente à recuperação física e emocional da trabalhadora
(TRT1 - 8ª Turma - Rel. Leonardo da Silveira Pacheco - 0000903-65.2012.5.01.0065 25/3/2015.)

3.3.9

Unicidade Contratual

100. Grupo econômico. Empregador único. Unicidade contratual. Reconhecido que o
empregado sempre laborou, sem solução de continuidade, para empresas que integram o
mesmo grupo econômico, impõe-se o reconhecimento da figura do empregador único.
Tratando-se de empregador único, o contrato de trabalho é igualmente único e qualquer
uma das empresas do grupo pode ser compelida em juízo a responder pelas obrigações
trabalhistas. Operando-se a ruptura do contrato de trabalho com uma empresa para, logo
em seguida, ser recontratado, sem solução de continuidade, por outra empresa
componente do mesmo grupo econômico, ou seja, pelo mesmo empregador único, a
dispensa e a recontratação operaram-se em fraude à Lei, de modo que deve ser declarada
a unicidade contratual. (TRT1 - 5ª Turma - Rel. Marcelo Augusto Souto de Oliveira. Red.
Desig. - 0000745-08.2010.5.01.0056 - 6/2/2015.)
101. Unicidade contratual. Contrato temporário. Terceirização ilícita. Na presente
demanda, não foi comprovado o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 2º da
Lei 6.019/74, restando descaracterizados os contratos de trabalho temporário
apresentados. Uma vez configurada a terceirização ilícita, forma-se o vínculo com a
tomadora de serviços, sendo a empresa interposta responsável solidária, a teor do que
dispõem o artigo 9º da CLT e Súmula 331, I do c._TST. (TRT1 - 7ª Turma - Rel. Alvaro Luiz
Carvalho Moreira - 0000895-40.2012.5.01.0081 - 23/1/2015.)

3.4

DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS

102. Cota previdenciária do empregador - substituição da alíquota de 20% sobre a folha de
pagamento pelo percentual de 1% sobre o faturamento da empresa em razão de política
governamental. Indevida. Sendo o critério legal utilizado em sede judicial o de incidência
da alíquota sobre as verbas salariais transacionadas no processo (embora remetendo para
as alíquotas aplicadas sobre o salário-de-contribuição, Lei 8.212/91, artigos 22 e 43, § 1º),
não se beneficia a empresa de alteração da política governamental de desoneração da

folha de pagamento. (TRT1 - 4ª Turma - Rel. Angela Fiorencio Soares da Cunha - 006900024.2003.5.01.0004 - 10/9/2015.)

3.4.1

Forma de Cálculo

103. Contribuição previdenciária. Cota parte do empregado. Teto mensal de recolhimento.
A apuração da cota previdenciária incidente sobre os créditos do empregado reconhecidos
judicialmente deve observar o teto mensal de recolhimento, com dedução, em relação a
esse teto, dos valores recolhidos no curso da relação contratual. (TRT1 - 4ª Turma - Rel.
Tania da Silva Garcia - 0021000-83.2007.5.01.0058 - 2/7/2015.)

3.5

DIREITO COLETIVO

104. Eleições sindicais. Filiação coletiva de trabalhadores ao sindicato antes do escrutínio.
Irregularidade. A filiação coletiva ao Sindicato, retratada pela ata da Assembleia Geral
Extraordinária (fls. 67), apresenta-se irregular, como já muito bem salientado pelo Douto
Ministério Público do Trabalho, na medida em que a vinculação do trabalhador ao quadro
social da entidade está disciplinada nos artigos 5º e 6º, do Estatuto do Sintergia (fls. 78).
Na hipótese dos autos, não há indicação de qualquer motivo relevante, de caráter
urgente, que pudesse justificar a adoção de medida excepcional, qual seja, a convocação
de uma assembleia geral extraordinária para tratar da adesão coletiva de trabalhadores
aos quadros do sindicato, quando a matéria já está suficientemente disciplinada no
estatuto da entidade. (TRT1 - 9ª Turma - Rel. Ivan da Costa Alemão Ferreira - 013810083.2006.5.01.0029 - 30/9/2015.)
105. Liberdade sindical - A Constituição Federal assegura a liberdade de associação
profissional ou sindical (art. 81), atribuindo ao sindicado a defesa dos direitos e interesses
coletivos ou individuais da categoria. Assim, é garantida a estabilidade no emprego do
dirigente sindical para que possa atuar na defesa desses interesses, vedando o §' 6º do
art. 543, da CLT, que a empresa impeça o exercício desse direito. É o impedimento do
exercício do direito que caracteriza a conduta antissindical passível de reprimenda pelo
Judiciário, o que não restou comprovado nestes autos. (TRT1 - 10ª Turma - Rel. Célio
Juaçaba Cavalcante - 0000420-86.2012.5.01.0242 - 17/7/2015.)
106. Petrobras. Ação coletiva. Coisa julgada. A sentença proferida em ação coletiva
ajuizada pelo Sindicato faz coisa julgada ultra partes, limitadamente ao grupo, categoria
ou classe dos substituídos. Configurada a coisa julgada quando o empregado ajuíza ação
individual após transitada em julgado a sentença, sem que tenha desistido da ação
coletiva. Em caso de improcedência do pedido, os titulares do direito que não tiverem
intervindo no processo como litisconsortes poderão regularmente propor ação
individualmente (artigo 103, parágrafo 2º, do CDC). (TRT1 - 8ª Turma - Rel. Edith Maria
Corrêa Tourinho - 0000107-53.2013.5.01.0481 - 2/2/2015.)

107. Se o Sindicato-autor foi negligente na defesa dos interesses da ora agravante, como
pela própria afirmado, quando esta ainda figurava como sua substituída, cabe-lhe intentar
o ressarcimento de eventuais prejuízos por via regressiva se assim o desejar e lhe for
conveniente, mas não pode tentar ressuscitar ação já devidamente arquivada com baixa.
(TRT1 - 4ª Turma - Rel. Luiz Alfredo Mafra Lino - 0161300-42.1989.5.01.0021 - 15/6/2015.)

3.5.1

Anulação de Constituição de Sindicato

108. Representação sindical. Atividade econômica preponderante. Ausência de
representação em negociação coletiva. Pedidos escorados em normas coletivas
inaplicáveis ao contrato de trabalho mantido entre as partes. Improcedência. Nos termos
do artigo 511 da CLT, o empregado compõe a categoria profissional correspondente à
categoria econômica a que pertence o empregador, pois o sistema sindical brasileiro tem
como alicerces a unicidade e a representação por categoria, que não foram rompidos com
o vigente sistema constitucional. Mantida, dessa forma, a parametricidade entre categoria
econômica e categoria profissional. Recurso Ordinário do reclamante conhecido e não
provido. (TRT1 - 5ª Turma - Rel. Márcia Leite Nery - 0010562-89.2014.5.01.0013 20/8/2015.)

3.5.2

Eleição de Dirigente Sindical

109. Sindicato. Impugnação e registro de chapa. Prorrogação de mandato. Alegação de
malversação de verba sindical. Orçamento aprovado por comissão. 1) Restando
amplamente demonstrado que o autor pretende na presente reclamatória tumultuar o
processo eleitoral que se instalou em outro processo judicial e não cumprir os
regramentos judiciais impostos por outro juízo, trazendo fatos intimamente ligados à
própria eleição sindical que ali se instala, decorre que a pretensão visa judicializar questão
política do sindicato, ao que definitivamente não se presta o Judiciário. 2) Recurso
ordinário do autor ao qual se nega provimento. (TRT1 - 9ª Turma - Rel. José da Fonseca
Martins Junior - 0000686-42.2013.5.01.0241 - 29/5/2015.)

3.5.3

Norma Coletiva - Anulação

110. Norma coletiva que determina que só serão aceitos os atestados médicos emitidos
por médico da empresa, médico conveniado em decorrência do plano de saúde
empresarial ou dos médicos do convênio médico do sindicato, na região em que se localiza
a residência do empregado. Funcionária (residente na cidade do Rio de Janeiro) atendida
em casa de saúde (localizada em São João de Meriti) integrante da rede credenciada e
distante 8,53 km da residência da demandante. Atestado não aceito pela empresa.
Descontos a título de faltas. Ofensa à razoabilidade. Conduta arbitrária da empregadora.
Devolução que se impõe. Apresentando a autora atestado médico emitido por Casa de
Saúde da rede credenciada da ré, localizada a apenas 8,53 km da residência da
trabalhadora, ofende o princípio da razoabilidade o desconto dos dias abonados, sob o

fundamento de que a clínica não se localiza na "região" da demandante, mormente
quando a ré não provou haver outro hospital mais próximo, dentro da região. (TRT1 - 6ª
Turma - Rel. Maria Helena Motta - 0011040-63.2013.5.01.0068 - 19/3/2015.)

3.5.4

Norma Coletiva - Aplicabilidade / Cumprimento

111. Direito do trabalho. Plataforma. Regime de 14 x 21. Folgas compensatórias.
Possibilidade. A norma coletiva da categoria prevê 1,5 dias de folga para cada dia de
trabalho embarcado, nada dispondo sobre o regime de escala de 14 x 21. As folgas podem
ser compensadas de forma global, a fim de melhor atender às especificidades da atividade
empresarial. (TRT1 - 8ª Turma - Rel. Dalva Amélia de Oliveira - 0002472-80.2013.5.01.0481
- 12/1/2015.)

3.5.4.1

Prevalência

112. Conflito entre normas trabalhistas. Norma aplicável. Existindo conflito entre normas
trabalhistas, deve ser adotado o princípio da prevalência da norma mais favorável,
segundo a qual deve o intérprete escolher, dentre as normas conflitantes, aquela que se
afigure mais benéfica ao trabalhador. A aferição da norma mais benéfica deve seguir a
orientação da teoria do conglobamento, ou seja, a norma eleita deve ser mais benéfica
em seu conjunto e não ponto a ponto. Inteligência do art. 620 da CLT. (TRT1 - 5ª Turma Rel. Marcelo Augusto Souto de Oliveira - 0001520-03.2012.5.01.0040 - 5/11/2015.)
113. Enquadramento na categoria dos radialistas. Comprovado nos autos que o autor
desempenhava funções típicas de radialista, mesmo que em empresa de TV por
assinatura, aplicam-se ao mesmo as disposições da Lei_nº_ 6.615 /78 e seu regulamento,
bem como as Convenções Coletivas de Trabalho atinentes à categoria. Sentença
reformada, neste particular. (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Jorge Fernando Gonçalves da Fonte 0001728-66.2012.5.01.0046 - 23/1/2015.)

3.5.5

Prazo de Vigência - Norma Coletiva

114. PLR. Não vigora quanto à norma coletiva que trata do pagamento anual da PLR o
princípio da ultratividade. Não sendo firmado novo instrumento estabelecendo o
pagamento da parcela, não há como se cobrar o pagamento desta com base em
instrumento coletivo do ano anterior. (TRT1 - 4ª Turma - Rel. Angela Fiorencio Soares da
Cunha - 0000414-88.2014.5.01.0281 - 19/6/2015.)
115. Princípio da ultratividade da norma coletiva. As condições mais vantajosas previstas
em normas coletivas aplicam-se para além da vigência dessas, e como não se tem notícia
nos autos de outras normas de mesmo grau que as modifiquem, persiste o direito do
obreiro à apuração das horas extras com base na carga semanal de 40 horas por todo o

período contratual. (Inteligência que decorre da Súmula 277 do c._TST). (TRT1 - 3ª Turma Rel. Patrícia Pellegrini Baptista da Silva - 0001707-19.2012.5.01.0005 - 21/9/2015.)

3.5.6

Representação Sindical

116. Direito sindical. Representatividade sindical. Critérios da anterioridade e
especificidade. Diante da sobreposição de sindicatos em uma mesma base territorial, deve
prevalecer aquele com registro sindical mais antigo e com representatividade mais
específica (TRT1 - 8ª Turma - Rel. Dalva Amélia de Oliveira - 0000380-76.2011.5.01.0004 17/8/2015.)

3.5.6.1

Unicidade Sindical

117. Contribuição sindical. Base territorial. O princípio constitucional da unicidade sindical
veda a cobrança de contribuição de integrantes de categoria diversa da base de atuação
da entidade sindical, seja no que se refere à base territorial ou seja, quanto à
representação profissional/econômica. (TRT1 - 1ª Turma - Rel. Mery Bucker Caminha 0001400-83.2011.5.01.0075 - 25/2/2015.)
118. Representação sindical. Sindicato x Federação. A atuação das Federações somente se
justifica na ausência de Sindicato representativo da categoria na base territorial, ou
quando este ente sindical recusar-se a assumir o seu papel na representação de sua
categoria. Recurso Ordinário interposto pela Federação conhecido e parcialmente
provido. (TRT1 - 5ª Turma - Rel. Márcia Leite Nery - 0000033-86.2012.5.01.0431 24/3/2015.)

3.6

DURAÇÃO DO TRABALHO

3.6.1

Alteração da Jornada

3.6.1.1
3.6.1.1.1

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

119. Bombeiros civis. Lei_nº_ 11.901/2009. Horas extras. Uma vez que a Lei_nº_
11.901/2009 garante aos bombeiros civis o cumprimento de escalas de 12x36 horas num
módulo semanal máximo de 36 horas, o cumprimento de mais do que três escalas na
semana gera o direito a horas extras. Isso porque, contendo a semana 168 horas e
somando a escala 48 horas (12 de serviço e 36 de descanso), seriam realizadas 3,5 escalas
por semana, ou seja, seriam cumpridas 42 horas na semana (3,5 x 12 = 42), gerando 6
horas extras por semana e, em média, 25,8 horas extras por mês. (TRT1 - 9ª Turma - Rel.
Maria Helena Motta - 0000183-64.2013.5.01.0065 - 17/6/2015.)

3.6.2
3.6.2.1

Compensação de Jornada
Banco de Horas

120. Horas extras. Banco de horas. Norma coletiva. Art.59 caput e § 2º, da CLT. O banco de
horas é um regime excepcional de trabalho que não admite interpretação extensiva, por
ser uma prática prejudicial ao empregado, que deixa de auferir a devida paga pelas horas
excedentes trabalhadas num dia, compensando-as em outro(s). Partindo dessa premissa,
faz-se, ainda, necessária, a observância dos limites impostos pela legislação e pela norma
coletiva da categoria, a fim de se evitar todo tipo de abuso. Assim, verificadas a
habitualidade na prestação das horas extras, a extrapolação rotineira do limite de 10h
diárias previsto no art.59, CLT, e a não concessão de folgas compensatórias pelo
empregador, forçoso concluir pela nulidade do regime de banco de horas adotado nas
dependências da reclamada. Pagamento a menor das verbas resilitórias. Art. 477, § 8º da
CLT. Não cabimento. A norma punitiva deve ser interpretada restritivamente, razão pela
qual a insuficiente quitação contratual, constatada após pronunciamento judicial, não
autoriza a aplicação da cominação prevista no artigo 477, §8º, da CLT (TRT1 - 8ª Turma Rel. Maria Aparecida Coutinho Magalhães - 0000009-35.2011.5.01.0062 - 12/11/2015.)

3.6.3

Controle de Jornada

121. Guias ministeriais. Documentos que não se prestam a demonstrar a real jornada dos
empregados. As guias ministeriais não se confundem com controles de ponto, pois apenas
consignam os horários em que o empregado ingressa e sai do veículo, não incluindo o
horário em que ele chega na empresa propriamente dita, bem como aquele em que a
jornada finda. Não tendo a empresa adotado controles de ponto idôneos, prevalece
parcialmente a jornada da inicial. (TRT1 - 7ª Turma - Rel. Giselle Bondim Lopes Ribeiro 0001070-45.2011.5.01.0024 - 18/6/2015.)
122. Horas extras. Controle de ponto por exceção. Norma coletiva. Os instrumentos
coletivos devem respeitar as limitações impostas pelas normas de ordem pública, diante
de sua finalidade protetiva do bem-estar social, que abrange não só o interesse individual,
mas, sobretudo, o coletivo. Assim, não pode acordo coletivo de trabalho dispor sobre
normas cogentes, como aquela inserta no § 2º do artigo 74 da Consolidação das Leis do
Trabalho. (TRT1 - 4ª Turma - Rel. Cesar Marques Carvalho - 0000469-28.2014.5.01.0511 29/7/2015.)

3.6.3.1

Cartão de Ponto

123. 1. Não há que se falar em inidoneidade das folhas de ponto apenas por não estarem
assinadas, pois não há no País Lei alguma determinando que o empregado assine seu
cartão ou folha de ponto, impondo-se, assim, o respeito ao princípio da legalidade,
normatizado a nível constitucional, segundo o qual ninguém será obrigado a fazer ou a

deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de Lei. 2. Contudo, o desconhecimento do
horário de trabalho do Reclamante, pelo preposto, acarreta a presunção de veracidade do
horário lançado na inicial, horário esse que, no entanto, deve ser confrontado com o
depoimento pessoal do Reclamante, que se constitui em confissão real e prepondera
sobre a meramente ficta decorrente do desconhecimento dos fatos pelo preposto. 3.
Recurso ordinário parcialmente provido. (TRT1 - 4ª Turma - Rel. Luiz Alfredo Mafra Lino 0001700-98.2012.5.01.0046 - 4/2/2015.)
124. Cartões de ponto apócrifos. A ausência de assinatura do empregado nos cartões de
ponto traduz apenas vício formal, que não enseja, por si só, sua invalidação, uma vez que
configura mera irregularidade administrativa, ante a inexistência de previsão legal para tal
exigência. (TRT1 - 8ª Turma - Rel. Leonardo da Silveira Pacheco - 001136982.2013.5.01.0001 - 1/10/2015.)

3.6.3.1.1

Folha Individual de Presença

125. Acórdão em recurso ordinário horas extras. Registros de ponto apócrifos. Registros de
ponto sem assinatura do empregado configuram prova unilateral, não se prestando ao
convencimento (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Angelo Galvão Zamorano - 000139176.2012.5.01.0014 - 18/11/2015.)

3.6.4

Horas Extras

126. Horas extras. Labor além da jornada disposta em edital. Autorização normativa.
Ainda quando o edital do concurso estabeleça jornada de seis horas, estipulado, por meio
de negociação coletiva, trabalho em turnos ininterruptos em tempo superior, não há que
se falar em pagamento de horas extras além daquele limite, por observada a negociação
coletiva, requisito indispensável à validade deste elastecimento, disposto no artigo 7º, XIV
da Constituição Federal. (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Angelo Galvão Zamorano - 001086974.2014.5.01.0035 - 3/9/2015.)
127. O sistema de rastreamento instalado nos caminhões de transporte de cargas não
possui, especificamente, a função de controle da jornada de trabalho desenvolvida pelo
empregado, pois, na verdade, visa à segurança, tanto do motorista quanto das
mercadorias transportadas e do veículo, permitindo, v.g., constatar, nos desvios de rota,
eventual roubo ou furto. Contrariamente ao que pretende fazer crer o Demandante, é
impossível saber apenas pelo GPS, por exemplo, se a parada realizada ocorreu para
descanso, alimentação, ou se decorreu de acidente, bloqueio da estrada, queda de
barreira, permanecendo com o Acionante o ônus de provar o fato constitutivo do alegado
direito à percepção de horas extraordinárias , e do qual, efetivamente, não se
desincumbiu (TRT1 - 9ª Turma - Rel. Antônio Carlos de Azevedo Rodrigues - 000013506.2013.5.01.0001 - 14/1/2015.)

3.6.4.1

Adicional de Horas Extras

128. Hora extra. Troca de uniforme. As provas produzidas nos autos, em especial a
testemunhal, demonstram o tempo dedicado para a troca de uniforme, já que ambas as
testemunhas informaram que, em média, demorava-se 20 minutos, às vezes 30, para a
referida troca, além do tempo para dirigir-se ao local do ponto, confirmando o sobre labor
diário de uma hora. Assim, desincumbiu-se o reclamante do ônus que lhe pertencia, na
forma dos artigos 333, I, do CPC, utilizado subsidiariamente ao processo do trabalho, c/c o
art. 818, da CLT, devendo ser mantida a r. sentença de primeiro grau, por adequada aos
elementos contidos nos autos. (TRT1 - 6ª Turma - Rel. José Antonio Teixeira da Silva 0010954-34.2013.5.01.0055 - 29/6/2015.)
129. Jornada de trabalho de 6 (seis) horas. Horas extras habituais. Intervalo intrajornada
de no mínimo 1 (uma) hora. Nos casos em que a jornada de trabalho de 6 (seis) horas é
habitualmente extrapolada, o trabalhador passa a ter direito ao intervalo intrajornada de
1 (uma) hora, segundo o entendimento cristalizado na Súmula 437, IV, do C._TST (TRT1 6ª Turma - Rel. Marcos Cavalcante - 0000896-64.2014.5.01.0401 - 2/12/2015.)
130. Horas extras. Bancário. Indevidas as horas laboradas a partir da 6ª diária e 30ª
semanal como extras, por demonstrado que a autora ocupou os cargos de confiança
previstos no art. 224, § 2º, da CLT, recebendo gratificação em valor superior a 1/3 do seu
salário, em todo o período imprescrito. (TRT1 - 1ª Turma - Rel. Gustavo Tadeu Alkmim 0010862-38.2013.5.01.0061 - 25/3/2015.)
131. Quem ocupa um "cargo de confiança" não se submete a qualquer jornada de
trabalho (nem de "sete horas e vinte minutos"), "compensando" eventual excesso, que
dele seria exigido "se fosse necessário". (TRT1 - 8ª Turma - Rel. Roque Lucarelli Dattoli 0000979-39.2012.5.01.0017 - 5/11/2015.)

3.6.4.2

Contagem de Minutos Residuais

132. Minutos que antecedem e sucedem a jornada de trabalho. Pagamento como extras.
Havendo comprovação de que os minutos que antecedem e sucedem a jornada de
trabalho eram superiores a 5 (cinco) minutos, todos devem ser quitados como extras, de
acordo com o entendimento consubstanciado na Súmula nº 366 do c._TST. (TRT1 - 6ª
Turma - Rel. Marcos Cavalcante - 0000922-48.2014.5.01.0341 - 27/11/2015.)

3.6.5
3.6.5.1

Intervalo Intrajornada
Adicional de Hora Extra

133. As disparatadas jornadas declinadas não podem sequer ser consideradas, afinal, quer
fazer crer o Demandante que laborava mais de 21/22 horas por dia, três/quatro vezes por
semana e mais de 13/14 horas nos outros dias, com apenas uma folga a cada 7 dias

trabalhados, sem intervalos - isso sem contar o tempo gasto com deslocamento casatrabalho-casa -, o que, por óbvio, não pode prevalecer, haja vista que os horários
apontados são inverossímeis e absurdos, face à patente impossibilidade física de serem
cumpridos pelo empregado, porque superam os limites razoáveis da resistência humana,
devendo ser excluído da condenação o pagamento de horas extraordinárias daí
decorrentes, bem como sua integração nas demais parcelas. (TRT1 - 9ª Turma - Rel.
Antônio Carlos de Azevedo Rodrigues Red. Des. - 0173500-33.2008.5.01.0242 14/1/2015.)

3.6.6

Repouso Semanal Remunerado e Feriado

134. O direito à remuneração do repouso não se confunde com o direito ao seu gozo,
sendo certo que tanto a Constituição da República (artigo 7º, inciso XV), como a Lei_nº_
605/49 (artigo 1º), garantiram ao trabalhador apenas um dia de repouso por semana de
forma remunerada. Recurso a que se dá provimento. (TRT1 - 4ª Turma - Rel. Luiz Alfredo
Mafra Lino - 0011908-87.2014.5.01.0203 - 11/6/2015.)

3.6.6.1

Cálculo / Repercussão

135. Reflexo das horas extras sobre o repouso semanal remunerado. Petroleiro. Nos
termos da Lei_nº_605/49, o repouso semanal remunerado deve receber, em seu cálculo,
todas as horas extras prestadas pelo obreiro na semana. Deve ser aplicada a real
proporção entre os dias de trabalho e os dias de repouso remunerado, para os fins de
cálculo dos reflexos das horas extras no repouso. Recurso provido. (TRT1 - 5ª Turma - Rel.
Roberto Norris - 0012073-37.2014.5.01.0203 - 5/8/2015.)
136. Repouso semanal remunerado. Folgas. O direito do trabalhador a vinte e quatro
horas consecutivas de descanso semanal, preferencialmente, aos domingos, em
consonância com os preceitos do art. 7º, XV, da Carta Magna, estabelecido no art. 1º da
Lei_nº_ 605/49,serve como patamar mínimo para a concessão da folga semanal, todavia,
sem excluir as demais hipóteses. A previsão daquele dispositivo é geral e anterior à Lei
específica dos petroleiros, Lei_nº_ 5.811/72, sendo certo que a norma posterior, além de
específica, é mais favorável ao trabalhador. (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Angelo Galvão
Zamorano - 0012414-06.2013.5.01.0201 - 30/3/2015.)
137. Salário complessivo. Não caracterização. Não caracteriza salário complessivo o
pagamento do repouso remunerado, quitado sob rubrica que indica o saldamento já
considerando a projeção das horas previstas em acordo de prorrogação, se o que sobejar
dessas extras é, ainda, pago sob outra rubrica específica. (TRT1 - 9ª Turma - Rel. Claudia de
Souza Gomes Freire - 0000142-16.2012.5.01.0071 - 15/5/2015.)

3.6.7

Sobreaviso / Prontidão / Tempo à Disposição

138. 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
dedicar-se a outra atividade em seu período de descanso. Aplicação da Súmula 428, I, do
TST, ao empregado portador de aparelho celular. (TRT1 - 8ª Turma - Rel. Dalva Amélia de
Oliveira - 0010840-56.2013.5.01.0068 - 26/3/2015.)
139. Sobreaviso. Horas extras. É entendimento remansoso, inclusive no Tribunal Superior
do Trabalho, que o uso de telefone celular, por si só, não caracteriza o regime de
sobreaviso, nem faz com que sejam devidas horas extras. Ou seja, o mero uso de aparelho
celular não demonstra que o empregado se encontra à disposição do empregador.
Somente se, à distância e submetido a controle patronal por instrumentos telemáticos ou
informatizados, permanece o empregado em regime de plantão ou equivalente,
aguardando a qualquer momento o chamado para o serviço durante o período de
descanso, é que resta configurado o sobreaviso (v. Súmula nº 428/TST). Recurso ordinário
não provido, no particular (TRT1 - 2ª Turma - Rel. Valmir de Araujo Carvalho. Red. Desig. 0000516-84.2011.5.01.0065 - 27/11/2015.)
140. Horas de sobreaviso. Direito à desconexão. Tempo livre é aquele no qual o
trabalhador se distancia de todos os problemas - potenciais ou efetivos – concernentes ao
trabalho, permitindo-lhe “desconectar-se” e, repousar, gozando do seu direito ao lazer
(art. 6º, cf). Por outro lado, o tempo em que o empregado deve permanecer conectado à
empresa, aguardando chamado, ainda que através de meios telemáticos, como o aparelho
celular, é tempo de trabalho e, como tal, deve ser remunerado. O fato de o trabalhador
não permanecer fixo a um local aguardando ordens não descaracteriza o período de
sobreaviso, dada a desterritorialidade do trabalho no mundo contemporâneo. Recurso
conhecido e desprovido. (TRT1 - 5ª Turma - Rel. Enoque Ribeiro dos Santos - 000007091.2013.5.01.0039 - 10/2/2015.)
141. Sobreaviso. Estado de vigília. Embora o uso de aparelho celular, rádio e similares não
restrinja totalmente a liberdade de locomoção do empregado, há que se reconhecer a
relativa limitação sofrida nos seus horários destinados ao descanso, já que a possibilidade
de ser chamado à empresa a qualquer tempo faz com que o trabalhador tenha que se
preocupar com sinal, baterias, e também a distância que se encontra do local de trabalho.
Este estado de vigília resulta na ampliação do poder de comando do empregador em
detrimento da liberdade no gozo do tempo livre pelo empregado, devendo corresponder
a uma contraprestação, utilizado, analogicamente, o disposto no parágrafo 2º do artigo
244 da CLT, que rege o sobreaviso. (TRT1 - 6ª Turma - Rel. Marcos Cavalcante - 000094792.2011.5.01.0009 - 26/2/2015.)

3.6.8

Trabalho Externo

142. Horas extras. Trabalho externo. Ajudante e motorista. O fato de o ajudante ou
motorista de caminhão prestar serviços externos, por si só, não o inclui na exceção do art.
62, I da CLT, pois o texto legal exclui do limite apenas os trabalhadores cuja jornada seja
incompatível com a fixação e controle pelo empregador. Quando o empregado, apesar de
trabalhar externamente, submete-se a condições que imponham um horário, como
comparecer na sede da empresa no início e no final da jornada, a excepcionalidade
prevista no referido dispositivo fica afastada. (TRT1 - 2ª Turma - Rel. José Geraldo da
Fonseca - 0000981-72.2010.5.01.0342 - 3/8/2015.)
143. Horas extras. Trabalho externo. Excepcionalmente, quando a natureza da atividade
ou o tipo de relação impedir a observância do limite, está o empregador autorizado a
dispensar o controle de jornada. Somente se enquadra na excludente do artigo 62, inciso I
da CLT, o empregado que trabalha externamente e, pela natureza do serviço, não tem
como ser controlada sua jornada de trabalho. Hipótese que restou demonstrada nos
autos, uma vez que prova produzida nos autos confirmou que o autor prestava seus
serviços sem controle de horário por parte das reclamadas. (TRT1 - 2ª Turma - Rel. Valmir
de Araujo Carvalho - 0010755-91.2013.5.01.0061 - 6/7/2015.)
144. Trabalhador externo. Jornada prevista em contrato de trabalho e pagamento de
horas extras nos recibos. Inaplicável a hipótese do artigo 62, I da CLT. A admissão do Autor
para laborar em jornada fixada no contrato de trabalho e a prova de pagamento de horas
extras em recibo salarial é o que basta para afastar a exceção do artigo 62, I da CLT,
demonstrando a possibilidade de fiscalização dos horários de trabalho, ainda que a
atividade se realizasse externamente, restando devidas as horas extras com base na
jornada da inicial (artigo 74 da CLT e Súmula 338 do c._TST) (TRT1 - 7ª Turma - Rel.
Theocrito Borges dos Santos Filhos - 0001670-91.2012.5.01.0069 - 1/10/2015.)

3.6.9

Turno Ininterrupto de Revezamento

145. Escala 14 X 21. Supressão de folgas. Verificado o desrespeito ao regime de escala,
com a supressão de folgas, e diante da ausência de autorização para compensação de
jornada, faz jus o empregado às horas extras correspondentes. (TRT1 - 3ª Turma - Rel.
Mônica Batista Vieira Puglia - 0000864-10.2014.5.01.0482 - 4/12/2015.)
146. Turno ininterrupto de revezamento. Prorrogação da jornada. Negociação coletiva.
Imprescindibilidade. Inaplicabilidade do princípio da ultratividade I- Embora o inciso XIV do
artigo 7º da Constituição da República relacione como direito dos trabalhadores o turno
ininterrupto em 6 horas, permitiu expressamente exceção a esta regra ao assim dispor:
“salvo negociação coletiva”. II- Na hipótese dos autos, a ré, menciona em suas razões de
recurso que a Convenção Coletiva da categoria autoriza a jornada de oito horas de
trabalho, desde que pactuado em termo aditivo e homologado pelo sindicato laboral.

Contudo, a própria ré esclarece que o acordo coletivo, que vinha sendo celebrado para
respaldar a jornada elastecida do turno ininterrupto de revezamento teve sua vigência
expirada em 31.03.2010, admitindo, portanto, a inexistência de norma coletiva apta a
autorizar uma jornada de oito horas, a partir de 01.04.2010. III- A ultratividade é
mecanismo jurídico que visa garantir a manutenção de condições de trabalho mais
benéficas ao trabalhador para além da vigência do instrumento normativo, diante da ideia
de que as conquistas sociais ou civilizatórias não permitem recuo. Assim, não parece
razoável a adoção da tese da ultratividade para as cláusulas que se nos afigurem
concessões prejudiciais ao trabalhador, como o aumento da carga horária de trabalho, em
especial quando há norma constitucional assegurando-lhe uma jornada reduzida. Recurso
a que se dá parcial provimento. (TRT1 - 5ª Turma - Rel. Evandro Pereira Valadão Lopes 0001302-05.2013.5.01.0342 - 21/9/2015.)
147. Turno ininterrupto de revezamento. Fixação de jornada de trabalho superior a seis
horas. Necessidade de negociação coletiva. Num inesperado surto flexibilizante, mas como
é próprio do processo legislativo, a Carta Política admitiu transação coletiva envolvendo a
possibilidade de fixação de jornada superior a 06(seis) horas para os turnos ininterruptos
de revezamento (CF, artigo 7º, inciso XIV). Fora de tais parâmetros, qualquer negociação
que possa resultar no rebaixamento do patamar definido por norma constitucional ou
legal, estará eivada de vício, sujeita, portanto, à decretação de sua nulidade. Neste sentido
é a Súmula nº 423 do c._TST. Sentença que se mantém. (TRT1 - 10ª Turma - Rel. Leonardo
Dias Borges - 0000743-37.2012.5.01.0551 - 23/11/2015.)

3.7

FÉRIAS

148. Férias indevidas. Gozo de benefício previdenciário por mais de seis meses durante o
período aquisitivo. Nos termos do art. 133, IV, da CLT, o empregado que perceber do INSS,
durante o período aquisitivo, prestações de auxílio-doença por mais de seis meses não
terá direito ao gozo de férias. Provimento do recurso da segunda ré e provimento parcial
do recurso da primeira reclamada. (TRT1 - 5ª Turma - Rel. Roberto Norris - 001023134.2013.5.01.0081 - 13/3/2015.)

3.7.1

Base de Cálculo

149. Recurso da ré. As férias constituem-se em direito complexo do trabalhador, formado
por supressão do trabalho e percepção da remuneração mensal respectiva, acrescida do
terço constitucional. Contudo, tratando-se de medida de higiene e saúde, o descanso é o
objeto prioritário das férias, de modo que compete ao empregador demonstrar que
concedeu o descanso e efetuou a paga da remuneração respectiva. Deixando de
comprovar, deve ser condenado ao pagamento indenizatório respectivo. Negado
provimento. Recurso adesivo do autor. A Lei não garante a manutenção do valor nominal
de cada parcela que compõe a remuneração do trabalhador. Dessa forma, eventual
alteração ou mesmo supressão total do pagamento de determinada parcela somente

implicará ofensa ao princípio da irredutibilidade salarial se dessa alteração sobrevier
efetiva redução no valor nominal recebido a título de remuneração. Inexistindo tal
redução, descabe a pretensão de diferenças salariais. Negado provimento. (TRT1 - 9ª
Turma - Rel. Eduardo Henrique Von Adamovich - 0140000-36.2008.5.01.0028 - 7/5/2015.)

3.8

OUTRAS RELAÇÕES DE TRABALHO

150. Vínculo empregatício. Pastor evangélico. Requisitos hábeis ao reconhecimento não
comprovados. A vinculação do pastor com a igreja é de natureza vocacional e espiritual,
considerando as atividades desenvolvidas por seus membros, destituída de natureza
jurídica trabalhista, uma vez que inexistentes a subordinação, a pessoalidade e a
remuneração, não preenchendo, assim, os requisitos próprios de legítimo contrato de
trabalho. (TRT1 - 10ª Turma - Rel. Célio Juaçaba Cavalcante - 0010148-81.2014.5.01.0081 6/4/2015.)
151. Vínculo. Relação de emprego de médico com sociedade uniprofissional de médicos.
Ausência de prova de fraude ou de qualquer vício de consentimento. Não há comprovação
de subordinação jurídica típica do contrato de trabalho. (TRT1 - 2ª Turma - Rel. José
Antonio Piton - 0000320-32.2011.5.01.0060 - 12/1/2015.)

3.8.1

Contrato de Aprendizagem

152. Ação declaratória. Aprendiz. Nos termos do artigo 429 da CLT, as empresas são
obrigadas a empregar aprendizes em quantidade equivalente a 5%, no mínimo, e 15%, no
máximo, dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento, cujas funções
demandem formação profissional. (TRT1 - 8ª Turma - Rel. Cláudia Regina V. M. Barrozo 0156200-72.2009.5.01.0032 - 24/9/2015.)
153. Contrato de aprendizagem. Empregados motoristas e cobradores. Cotas. 1) Não
encontra amparo legal a exclusão das funções de motorista e cobrador, para efeito do
cálculo do percentual mínimo de contratação de aprendizes, a despeito de o motorista
exigir formação profissional, na forma do que dispõe o artigo 429 da CLT, estando incluída
na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), nos termos do que dispõe o § 2º do artigo
10 do Decreto_nº_ 5.598/05, razão pela qual não se insere nas exceções previstas no § 1º
daquele dispositivo legal, para efeito de cálculo do número de aprendizes a serem
contratados com base em norma celetista. 2) Não viola o disposto nos artigos 5º, inciso I,
da Constituição Federal e 428 da CLT a decisão que inclui os cobradores na base de cálculo
da cota de aprendizagem, limitando a contratação aos maiores de 18 anos por razões de
segurança, porquanto referidos profissionais lidam diariamente com valores em ambiente
externo. 3) Recurso ordinário do Sindicato autor ao qual se nega provimento. (TRT1 - 9ª
Turma - Rel. José da Fonseca Martins Junior - 0002552-36.2012.5.01.0301 - 5/11/2015.)

154. Cotas para contratação de empregados na condição de aprendizes. Base de cálculo.
Exclusão das funções de motorista e cobrador. Impossibilidade. As profissões de ‘motorista
de ônibus’ e ‘cobrador de transportes coletivos’ figuram na Classificação Brasileira de
Ocupações - CBO emitida pelo Ministério do Trabalho e Emprego como atividades que
demandam formação profissional nos termos do artigo 429 da CLT, não se enquadrando,
todavia, nas excludentes legais. Logo, devem compor a base de cálculo do número de
aprendizes a serem contratados pelos estabelecimentos empresariais. Inteligência do § 2º,
do art. 10 do Decreto_nº_ 5.598/2005. Apelo improvido. (TRT1 - 10ª Turma - Rel. Rosana
Salim Villela Travesedo - 0002525-53.2012.5.01.0301 - 11/6/2015.)
155. Dano moral coletivo. Indenização. A empresa que não contrata aprendizes viola o
interesse público e causa dano à coletividade, descumprindo normas constitucionais e
dispositivos legais (inciso XXXIII do art. 7º da CF/88, artigos 402 e seguintes da CLT e
artigos 60 a 69 da Lei_nº_ 8.069, de 13.07.90, que aprovou o Estatuto da Criança e do
Adolescente), sendo o descumprimento da obrigação de fazer o fundamento para a
indenização por dano moral coletivo. (TRT1 - 2ª Turma - Rel. Valmir de Araujo Carvalho 0000122-59.2010.5.01.0341 - 20/5/2015.)
156. Recurso da União. Contrato de aprendizagem. Base de cálculo para contratação.
Funções de motorista, ajudante de distribuição e manobrista. De acordo com o art. 429 da
CLT, os estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a empregar e matricular nos
cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem número de aprendizes equivalente a cinco
por cento, no mínimo, e quinze por cento, no máximo, dos trabalhadores existentes em
cada estabelecimento, cujas funções demandem formação profissional. De acordo com o
texto técnico do M.T.E., a decisão acerca da formação profissional para fins de
aprendizagem cabe à CBO. O artigo 10 do Decreto_nº_ 5.598/05 determina que para a
definição das funções que demandem formação profissional, deverá ser considerada a
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), elaborada pelo Ministério do Trabalho e
Emprego. E o § 2o do mesmo diploma legal prevê que deverão ser incluídas na base de
cálculo todas as funções que demandem formação profissional, independentemente de
serem proibidas para menores de dezoito anos. Já o parágrafo único do artigo 11 da
mesma norma dispõe que, no tocante às atividades práticas que requeiram licença ou
autorização vedada para pessoa com idade inferior a dezoito anos ou que forem
incompatíveis com o desenvolvimento físico, psicológico e moral dos adolescentes
aprendizes, a aprendizagem para tais atividades deverá ser ministrada para jovens de
dezoito a vinte e quatro anos. Assim, diante da previsão expressa contida no §2º do art.
10, do Decreto_nº_ 5.598/05, acima transcrito, no sentido de que mesmo as atividades
proibidas para menores devem ser computadas na base de cálculo para contratação de
aprendizes, não há redução do número de aprendizes em função da atividade
eventualmente exercida na empresa, ou seja, prevalece a obrigatoriedade prevista no art.
429 da CLT dos estabelecimentos de qualquer natureza obrigarem a empregar e
matricular nos cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem número de aprendizes

equivalente a cinco por cento, no mínimo, e quinze por cento, no máximo, dos
trabalhadores existentes em cada estabelecimento. Cabe aos estabelecimentos alocarem
os aprendizes em setores e atividades que não sejam insalubres, perigosas ou
incompatível com a boa formação moral e intelectual destes, devendo observar e
respeitar o percentual de contratação de aprendizes previsto na Lei. Recurso provido.
(TRT1 - 4ª Turma - Rel. Bruno Losada Albuquerque Lopes - 0010538-47.2014.5.01.0050 12/3/2015.)
157. Recurso ordinário em mandado de segurança. Contratação de aprendizes. Para se
calcular o número de aprendizes a serem contratados por uma empresa, devem ser
excluídas as exceções previstas na legislação pertinente, aplicando-se o percentual legal
sobre o número restante de empregados da empresa, e cujas funções demandem
formação profissional. Não tendo, a impetrante, logrado êxito em demonstrar o direito
líquido e certo indicado na exordial do mandamus, impõe-se a manutenção da sentença
atacada. Recurso improvido. (TRT1 - 5ª Turma - Rel. Roberto Norris - 001056892.2013.5.01.0058 - 17/9/2015.)

3.8.2

Cooperativa de Trabalho

158. Vínculo de emprego. Cooperativa. Condição de verdadeiro associado sem lastro na
prova dos autos. Ao admitir a prestação de serviços, o tomador atrai o ônus probatório de
demonstrar que a relação de trabalho possuiu natureza jurídica diversa da que decorre da
relação de emprego. Não se desincumbindo de seu ônus processual e restando
demonstrado que o labor do autor se dava com subordinação direta com a BARCAS S/A
TRANSPORTES MARÍTIMO, além de não estarem presentes os requisitos específicos para
configuração da relação de cooperativada, impõe-se pronunciar a existência da relação de
emprego diretamente com a tomadora dos serviços. (TRT1 - 10ª Turma - Rel. Leonardo
Dias Borges - 0010017-90.2014.5.01.0248 - 5/10/2015.)

3.8.3

Diarista

159. Trabalho doméstico. Diarista. Prestação de serviços descontínuos. Vínculo de
emprego. Não configuração. Para a caracterização do empregado comum, impõe-se que a
prestação de serviços seja de natureza não eventual (artigo 3º da CLT). Por sua vez, a
Lei_nº_ 5.589/72 exige, em seu artigo 1º, que o empregado doméstico execute trabalho
contínuo, no âmbito residencial da família. Resulta que a continuidade dos serviços é prérequisito para a caracterização do vínculo de emprego doméstico. Portanto, por ausente o
requisito da continuidade na prestação dos serviços, demonstrado está, de forma
inequívoca, não se tratar o reclamante de empregado doméstico, não havendo que se
falar em relação empregatícia entre as partes. (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Patrícia Pellegrini
Baptista da Silva - 0001649-64.2013.5.01.0301 - 24/4/2015.)

3.8.4

Trabalhador Autônomo Não Especificado

160. Reflexo das horas extras no repouso semanal. Forma de apuração. A apuração do
repouso semanal remunerado na base de 1/6, conforme artigo 3º, da Lei_nº_ 605/49,
destina-se somente aos trabalhadores autônomos que, de forma agrupada, prestam
serviços por intermédio de sindicatos, caixa portuária e entidade congênere, em razão das
particularidades das condições de trabalho. Incabível estender esta forma de apuração
para outras categorias profissionais. (TRT1 - 7ª Turma - Rel. Alvaro Luiz Carvalho Moreira 0000400-41.2003.5.01.0071 - 4/3/2015.)

3.8.5

Trabalhador Avulso

161. Portuário da categoria dos conferentes. Supressão do intervalo interjornada. Das
diferenças existentes entre o trabalhador comum e o avulso, a principal delas é a
subordinação, haja vista que o trabalhador avulso, além de prestar serviços a diversos
operadores portuários, o Órgão Gestor de Mão de Obra é apenas um intermediário, tem a
prerrogativa de oferecer sua força de trabalho da maneira que melhor lhe aprouver,
podendo, até mesmo, recusar serviço, o que não ocorre com o trabalhador submetido a
contrato de trabalho formal. Se o próprio trabalhador avulso, que não é obrigado a aceitar
serviço, sponte sua, candidata-se a prestar trabalho com a supressão do intervalo
intrajornada, descumprindo intencionalmente o disposto na Lei, não poderá ele se valer
de seu próprio ato para reclamar qualquer pretenso direito, sob pena de beneficiar-se de
situação por ele próprio criada. (TRT1 - 6ª Turma - Rel. Nelson Tomaz Braga - 001033563.2013.5.01.0004 - 18/8/2015.)
162. Trabalhador avulso urbano. Lei 12.023/09. Responsabilidade do tomador de serviços.
Embora o sindicato exercer a função de anotar a CTPS, repassar pagamentos e outras
afins, não significa que seja empregador e nem que seja o responsável direto por tais
obrigações. Por isso a Lei 12.023/09 estabelece a responsabilidade solidária. (TRT1 - 9ª
Turma - Rel. Ivan da Costa Alemão Ferreira - 0002278-91.2012.5.01.0521 - 24/6/2015.)
163. Vale-transporte. Dias de "parede". Quanto aos dias de "parede", em que o
reclamante compareceu, mas não foi escalado para trabalhar, verifico que não há prova
dessa frequência, sendo certo que o OGMO não está obrigado a controlar a frequência de
cada trabalhador avulso nos dias em que não for aproveitado para o trabalho. Além disso,
a Súmula 08 deste E. TRT da 1ª Região, prevê expressamente o direito do trabalhador
avulso ao vale-transporte apenas nos dias efetivamente laborados. Recurso improvido.
Recurso do reclamado. Limitação da condenação. Ressalte-se que a condenação não
alcançará o período em que o reclamante estiver aposentado, nem o momento a partir do
qual passar a fazer jus à gratuidade para utilização do transporte público. Recurso
parcialmente provido. (TRT1 - 1ª Turma - Rel. Bruno Losada Albuquerque Lopes - 001126287.2013.5.01.0017 - 13/8/2015.)

3.8.5.1

Portuário

164. Dano moral. Condições de higiene e saúde oferecidas ao trabalhador portuário
avulso. Comprovadas as péssimas condições de higiene das instalações sanitárias,
vestiários e locais para repouso e alimentação oferecidos ao trabalhador portuário avulso,
resta devido o pagamento da indenização pleiteada, por atentar contra a dignidade do
empregado a imposição de tais condições em seu ambiente de trabalho. (TRT1 - 6ª Turma
- Rel. Nelson Tomaz Braga - 0010108-44.2014.5.01.0067 - 5/6/2015.)
165. Vínculo de emprego. Doméstica. Núcleo familiar. Direção do serviço. Desimportância.
Lei_nº_ 5.859/72. O artigo 1º da Lei_nº_ 5.859/72 é claro ao prever que o trabalho do
empregado doméstico é aquele prestado para pessoa ou família, no âmbito residencial.
Ainda que a direção do serviço seja feita por apenas um dos membros da família, o núcleo
familiar como um todo figura como empregador, pois dele se beneficia diretamente.
Provado que o filho maior de idade residia com os pais à época da prestação de serviços,
também foi ele empregador. (TRT1 - 10ª Turma - Rel. Flávio Ernesto Rodrigues Silva 0010172-80.2014.5.01.0026 - 17/6/2015.)

3.8.6

Trabalhador Voluntário

166. Trabalho voluntário. Vínculo de emprego. Inexistência. Sendo a ré uma entidade
filantrópica, que desenvolve projeto social voltado para a reinserção do policial
reformado, objetivando afastá-lo do ócio através do trabalho voluntário, não há como
reconhecer vínculo empregatício entre as partes, por observados todos os requisitos
previstos na Lei_nº_ 9.608/98, que dispõe sobre o serviço voluntário. Sentença que se
mantém. (TRT1 - 4ª Turma - Rel. Luiz Alfredo Mafra Lino - 0000142-29.2013.5.01.0023 26/3/2015.)

3.9

PRESCRIÇÃO

167. Agravo de petição. Extinção da execução por inércia do exequente. Prescrição
pronunciada de ofício. A pronúncia de ofício da prescrição, prevista no artigo 219, § 5º, do
CPC, é incompatível com os princípios que norteiam o Processo do Trabalho (TRT3 - 6ª
Turma - Rel. Nelson Tomaz Braga - 0010586-36.2013.5.01.0019 - 21/9/2015.)
168. Contribuição previdenciária. Prescrição. Contagem. Com a Emenda Constitucional nº
20/98 e a Lei_nº_ 10035/00, que acrescentou o parágrafo 3º ao artigo 879, da CLT, o juízo
trabalhista angariou a atribuição, inclusive sob pena de responsabilidade, da iniciativa do
processo para cobrança da cota previdenciária. Além disso, deve a União ser intimada das
decisões condenatórias e homologatórias que façam alusão as verbas sobre as quais
incidam contribuições sociais, como preveem os artigos 831, parágrafo único e 832, § 4º,
ambos da CLT, o que ainda não ocorreu no presente caso. De mais a mais, para cobrança
da contribuição previdenciária, não basta, apenas, a ocorrência do fato gerador,

necessário é a ocorrência do lançamento para conferir-lhe exigibilidade nos moldes do art.
141 c/c art. 142 do CTN. Contudo, no caso de contribuição previdenciária decorrente de
sentenças trabalhistas, não existe a figura do lançamento do tributo. Mas como o prazo
prescricional somente começa a fluir a partir da constituição definitiva do crédito
tributário, segundo dispõe o art. 174 do CTN, tenho que este só ocorrerá com a
notificação regular do sujeito passivo, momento no qual, este tomará ciência do crédito
tributário. Enfim, tratando-se de contribuições previdenciárias devidas em razão do direito
reconhecido através de sentenças trabalhistas que podem ser executadas de officio, o
vencimento da obrigação tributária ocorre quando o devedor é intimado para pagamento,
até mesmo porque, neste momento, o crédito previdenciário já estará liquido. Recurso
não provido. (TRT1 - 6ª Turma - Rel. José Antonio Teixeira da Silva - 016270076.2009.5.01.0058 - 9/3/2015.)
169. Contribuição previdenciária. Fato gerador. Juros e multa. Nos termos dos artigos 22, I,
e 43, §§ 2º e 3º, da Lei_nº_ 8.212/91, é a prestação dos serviços o fato gerador das
contribuições para o INSS, sendo calculadas mensalmente, em relação às parcelas salariais
deferidas pelo título executivo, e estando sujeitas à atualização prevista pela legislação
previdenciária, nos termos do art. 879, §4º, da CLT, o que inclui, obviamente, a incidência
de multa e juros, conforme estabelece o art. 35 da Lei_nº_ 8.212/91. (TRT1 - 3ª Turma Rel. Angelo Galvão Zamorano - 0029300-04.2006.5.01.0241 - 7/1/2015.)
170. Cota previdenciária. Prescrição no processo do trabalho. A execução da cota
previdência promovida no processo do trabalho é acessória ao crédito trabalhista,
seguindo, portanto, os mesmos prazos de prescrição. Não se aplica, portanto, a prescrição
aos moldes a ação de cobrança movida pela Previdência Social sobre parcela não recolhida
na época própria. (TRT1 - 9ª Turma - Rel. Ivan da Costa Alemão Ferreira - 010900039.2000.5.01.0241 - 21/1/2015.)
171. Execução trabalhista. Prescrição intercorrente. Observância do devido processo legal.
Renúncia tácita. É admissível no processo do trabalho a prescrição intercorrente, à luz da
redação vigente do art. 40, §4º, da Lei_nº_ 6.830/80, aplicável por força do art. 889, da
CLT. Não obstante, o juiz, para pronunciá-la, deve cumprir rigorosamente o rito previsto
no primeiro dispositivo legal mencionado, com a oitiva prévia do credor, sobretudo com
vistas a possíveis causas de interrupção ou suspensão da prescrição, extrajudicialmente
conformadas. Não observadas as formalidades legais, a decisão de pronúncia é nula, em
respeito ao devido processo legal (Constituição, art. 5º, LIV), iniciando-se a contagem de
novo lapso prescricional, se o devedor, ciente dessa decisão de pronúncia que lhe
favorecia, não tiver comparecido aos autos para praticar os atos que a Lei põe a sua
disposição para defesa dessa decisão a ele favorável. Ocorre, nessa hipótese, a renúncia
tácita, na forma do art. 191, do Código Civil, do prazo que antes se formara em favor do
mesmo devedor. Sentença cuja nulidade é declarada de ofício. (TRT1 - 9ª Turma - Rel.
Eduardo Henrique Von Adamovich - 0169000-36.1998.5.01.0027 - 26/1/2015.)

172. Menor. Prescrição extintiva. Dies a quo. Extinção do processo com resolução de
mérito que se revela equivocada. 1) Tendo em vista a condição de sucessora
absolutamente incapaz à época da propositura da ação, tal óbice se apresenta como causa
impeditiva da prescrição, o que afasta a extinção do processo, com resolução de mérito,
nos termos do que dispõe o inciso IV do artigo 269 do CPC. 2) Recurso ordinário da autora
ao qual se nega provimento. (TRT1 - 9ª Turma - Rel. José da Fonseca Martins Junior 0001744-48.2010.5.01.0221 - 25/5/2015.)
173. Prescrição intercorrente. Inaplicável ao módulo processual de execução trabalhista.
Não se aplica a prescrição intercorrente ao módulo processual de execução trabalhista,
nos termos da jurisprudência uniforme do c._TST (Súmula nº 114). Indenização. Período
de estabilidade. Princípio da restituição integral do dano. A indenização material
decorrente do reconhecimento da estabilidade deve abarcar todas as verbas que seriam
devidas ao empregado em razão da vigência de seu contrato de trabalho, em respeito ao
princípio da restituição integral do dano, nela incluindo-se as férias, as gratificações
natalinas e os valores de FGTS. (TRT1 - 7ª Turma - Rel. Rogério Lucas Martins - 012440094.2006.5.01.0302 - 3/2/2015.)
174. Prescrição. Dies ad quem. Feriado. Prorrogação. Afastamento. Não está prescrita a
pretensão quando a ação é a ajuizada no primeiro dia útil subsequente ao término do
prazo, quando o dies ad quem recai em sábado, domingo ou feriado (artigo 132, §1º, do
CC). Recurso provido para afastar a prescrição declarada e determinar o retorno dos autos
à vara de origem para regular instrução e julgamento da pretensão autoral como entender
de direito. Dou provimento. (TRT1 - 1ª Turma - Rel. Mery Bucker Caminha - 001116566.2013.5.01.0024 - 10/8/2015.)
175. Prescrição. Emenda substitutiva. Apenas os pedidos inéditos, formulados em emenda
substitutiva à inicial, protocolizada após o biênio legal, reputam-se fulminados pelo lapso
prescricional. Renovados na emenda, afasta-se a prescrição quanto aos pedidos contidos
na petição inicial. (TRT1 - 2ª Turma - Rel. Valmir de Araujo Carvalho - 000034002.2010.5.01.0046 - 9/1/2015.)
176. Prescrição. Entrega das Guias PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário. Pedido de
condenação de empregador à retificação do Perfil Profissiográfico Previdenciário não tem
natureza declaratória, incidindo os prazos prescricionais previstos no art. 7º, XXIX, da
Constituição da República. (TRT1 - 2ª Turma - Rel. Fernando Antonio Zorzenon da Silva 0001006-80.2013.5.01.0342 - 16/10/2015.)
177. Redução salarial. .Prescrição. Inaplicabilidade da teoria do ato único e da Súmula 294
do c._TST - Inaplicável a Súmula 294 do c._TST, porque a intangibilidade dos salários é
assegurada pela Constituição, sendo ilícita a redução salarial realizada. Assim, a origem do
direito postulado não decorreu de ato único da empregadora. Além disso, em se tratando
de obrigações de trato sucessivo e lesões continuadas, a prescrição – parcial – não atinge

o direito de ação, mas apenas as parcelas anteriores ao quinquênio. (TRT1 - 1ª Turma Rel. Jorge Orlando Sereno Ramos - 0001831-78.2013.5.01.0421 - 2/3/2015.)
"

3.9.1

Ação Trabalhista Arquivada - Interrupção

178. ”Conhecimento. Preenchidos os pressupostos necessários de admissibilidade,
conhece-se do recurso. Mérito. Prescrição. Interrupção. A rescisão do contrato de trabalho
ocorreu em 7/01/2005 e como a presente ação foi ajuizada, tão somente, em 29 de
janeiro de 2013, está a pretensão autoral fulminada pela prescrição, nos moldes da
Sumula 156 do c._TST ao dispor que: “Prescrição. Prazo (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19,
20 e 21.11.2003. Da extinção do último contrato começa a fluir o prazo prescricional do
direito de ação em que se objetiva a soma de períodos descontínuos de trabalho.” De
mais a mais, o Reclamante em sua inicial, informou que ingressou com duas ações
anteriores que foram arquivadas. Contudo, anexou a inicial de uma única Reclamação que
foi protocolada em janeiro de 2012, quando já havia se consumado a prescrição extintiva
e, consequentemente, não interrompe o prazo prescricional, salvo renúncia da parte
contrária, que, no presente caso, não ocorreu. E nem se diga, que basta a simples
informação sobre o ajuizamento de uma primeira ação, pois a interrupção da prescrição
só alcança os pedidos idênticos, como já uniformizou entendimento o c._TST na Súmula
268 e, por isso, há necessidade da apresentação da petição inicial da ação que visa
interromper o prazo prescricional (TRT1 - 8ª Turma - Rel. José Antonio Teixeira da Silva 0000116-96.2013.5.01.0551 - 6/11/2015.)
179. Prescrição extintiva. Ajuizamento de ação anterior. Juntada da cópia do aditamento à
inicial da ação anterior na manifestação sobre a contestação. No Processo do Trabalho, a
prescrição é matéria que somente pode ser arguida na fase de conhecimento e, ainda
assim, desde que em momento circunscrito às fronteiras da instância ordinária, tendo em
vista o exercício do contraditório amplo e a oportunidade de veiculação de matérias
novas, consoante se depreende do entendimento consubstanciado na Súmula nº 153 do
c._TST. Assim, podendo a ocorrência da prescrição ser alegada na instância ordinária, da
mesma forma, pode ser arguida a interrupção da mesma, devendo ser observada a
Súmula 268 do TST, segundo a qual a ação trabalhista, ainda que arquivada, interrompe a
prescrição somente em relação aos pedidos idênticos. Observe-se que não há violação ao
contraditório ou ampla defesa, tendo em vista que se trata de matéria comum às partes,
de modo que a ré não está sendo surpreendida com o mencionado documento.
Verificando-se, contudo, do exame da petição inicial do processo anterior, bem como do
aditamento, que não consta o pedido de indenização por danos morais, há que se manter
a sentença no sentido de que não houve interrupção da prescrição quanto a este pedido.
(TRT1 - 10ª Turma - Rel. Marcelo Antero de Carvalho - 0010283-27.2013.5.01.0082 8/5/2015.)

180. Prescrição. Falta de interrupção. Ausência de citação da 1ª reclamada em processo
anterior. Segunda ré da presente ação não é sucessora da segunda demandada da
primeira ação. A interrupção da prescrição se opera com a citação válida, retroagindo à
data da propositura da ação. Na hipótese dos autos, não houve citação válida de uma das
partes devedoras, não havendo, por consequência, falar-se em interrupção da prescrição.
Quanto à segunda demandada desta ação, tem-se que não é sucessora da segunda ré da
primeira demanda. Recurso desprovido. (TRT1 - 2ªTurma- Rel. Vólia Bomfim Cassar 0001333-43.2011.5.01.0003 - 27/2/2015.)

3.10 REMUNERAÇÃO, VERBAS INDENIZATÓRIAS E BENEFÍCIOS
181. Doença decorrente do exercício de atividades profissionais. Nexo de causalidade.
Comprovado. Evidenciado, pela análise da prova pericial, que as funções desempenhadas
pela parte autora se não causa única, contribuíram para o resultado lesivo, uma vez que o
demandante laborou por 10 (dez) anos, realizando serviços que lhe exigiam esforço físico
demasiado e contínuo. Destarte, reconhecida a condição de concausa, estabelecido está o
liame etiológico entre a doença e as condições de trabalho (nexo causal). No mais, está o
empregador obrigado a zelar pela observância das normas de segurança no ambiente de
trabalho (artigos 154 e 157 da Consolidação das Leis do Trabalho) Recurso a que se nega
provimento, neste particular. (TRT1 - 5ª Turma - Rel. Evandro Pereira Valadão Lopes 0000401-03.2014.5.01.0342 - 30/6/2015.)

3.10.1 Adicional
182. Adicional de insalubridade. Ausência de PPRA, PCMSO e laudos técnicos. Nada
obstante a obrigação patronal de confeccionar Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais (PPRA) articulado com Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional
(PCMSO), bem como realizar perícias habituais e atualizações de Laudo Técnico de
Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT), a ausência dos referidos documentos não
implica, necessariamente, na confissão da demandada, uma vez que a aplicação da pena
prevista no artigo 359 do Código de Processo Civil exige intimação específica (artigo 355
do Código de Processo Civil). Recurso Ordinário dos reclamantes conhecido e não provido.
(TRT1 - 5ª Turma - Rel. Márcia Leite Nery - 0215700-92.1998.5.01.0052 - 18/11/2015.)
183. Confissão. Efeitos. Apesar de estar ausente à audiência em que deveria depor, o
reclamante se beneficia da prova pré-constituída nos autos e até mesmo dos termos da
defesa patronal, demonstrando que ele recebeu adicional de insalubridade por longo
período sem que tenha modificado sua maneira de trabalhar em unidade hospitalar.
Recurso provido. (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Jorge Fernando Gonçalves da Fonte - 001131994.2014.5.01.0074 - 20/7/2015.)

3.10.1.1 Adicional de Periculosidade
184. Adicional de periculosidade. Atividade de vigilância patrimonial. Cabimento.
Aplicação do disposto no artigo 193, inciso II, da CLT, e na portaria MTE nº 1.885/2013. O
adicional de periculosidade foi estendido a trabalhadores do setor de vigilância e
segurança pessoal e patrimonial por força da Lei_nº_. 12.740, de 8 de dezembro de 2012,
que introduziu alterações no artigo 193 da CLT. Segundo se evidenciou, o autor é
empregado público de uma autarquia municipal admitido através de concurso e cuida da
segurança patrimonial dos bens de sua empregadora durante o período noturno. Assim, à
luz do item 2, na alínea "b", e do item 3 do Anexo 3 da NR-16 aprovada pela Portaria MTE
n. 1.885/2013, é perfeitamente possível classificar a atividade à qual se dedica como
Vigilância Patrimonial que compreende segurança patrimonial e/ou pessoal na
preservação do patrimônio em estabelecimentos públicos ou privados e da incolumidade
física de pessoas, o que enseja o deferimento do adicional de 30% sobre o seu salário, nos
moldes do § 1º do artigo 193 da CLT, a título de retribuição do trabalho executado em
atividade perigosa. (TRT1 - 10ª Turma - Rel. Leonardo Dias Borges - 001027934.2014.5.01.0541 - 23/6/2015.)
185. Adicional de periculosidade. Vigilantes. Lei_nº_ 12.740/12. Aplicação imediata.
Impossibilidade. A alteração legislativa manteve a sistemática normativa de delegação ao
Ministério do Trabalho quanto à regulamentação das situações fáticas ensejadoras de
enquadramento nas atividades insalubres e perigosas, subordinando-se o inciso II ao
caput do dispositivo celetista. Disto decorre que, embora reconhecido o direito aos
profissionais de vigilância, não se pode conferir eficácia imediata à Lei 12.740/2012, cuja
regulamentação somente se deu em 02 de dezembro de 2013, com a edição da Portaria
nº 1.885 do MTE, ex vi dos artigos 196 da CLT e 3º da Norma Regulamentadora (TRT1 - 8ª
Turma - Rel. Maria Aparecida Coutinho Magalhães - 0010812-77.2013.5.01.0007 24/4/2015.)
186. Adicional de risco de vida e adicional de periculosidade. Impossibilidade de
cumulação. O adicional de periculosidade e o adicional de risco de vida têm o mesmo
sentido e o mesmo alcance, haja vista que ambos pressupõem uma atividade prestada sob
condições perigosas. O legislador, tendo em vista o risco da atividade desempenhada
pelos vigilantes, houve por bem incluir a categoria, trabalho de vigilância patrimonial,
como atividade perigosa, no rol do art. 193 da CLT. Dessa forma, o adicional a ser pago à
categoria, deixou de ser tratado através de norma coletiva para ser assegurado por Lei. A
pretensão da recorrente de ver cumulado o adicional de risco de vida, garantido através
de norma coletiva, com o adicional de periculosidade, assegurado em Lei, ambos com
percentuais de 30% (trinta por cento), configura bis in idem e é expressamente vedada
através do § 3º do art. 193 da CLT, que expressamente determina a compensação da
verba paga a título de adicional de periculosidade com outros adicionais da mesma
natureza porventura percebidos pelos vigilantes através de acordos coletivos. Recurso a

que se nega provimento. (TRT1 - 1ª Turma - Rel. Mário Sérgio Medeiros Pinheiro 0000970-98.2014.5.01.0343 - 6/8/2015.)
187. Aeronauta. Abastecimento de aeronaves. Periculosidade. Súmula 447 do TST. Afastase a pertinência ao pagamento do adicional de periculosidade para os tripulantes que, no
momento do abastecimento da aeronave, permanecem a bordo das aeronaves. (TRT1 - 3ª
Turma - Rel. Patrícia Pellegrini Baptista da Silva - 0079900-15.2008.5.01.0029 28/1/2015.)
188. Limpeza interna em aeronave. Periculosidade indevida. O trabalho exercido na
limpeza de aeronave se dá a bordo da aeronave durante o abastecimento, não estando
enquadrado dentre aqueles previstos na NR-16, não tendo direito ao adicional de
periculosidade na medida em que a área de operação a que se refere a norma é aquela
em que ocorre o efetivo reabastecimento da aeronave. (TRT1 - 2ª Turma - Rel. José
Geraldo da Fonseca - 0000148-27.2012.5.01.0005 - 13/10/2015.)

3.10.2 Auxílio Creche
189. ECT. Auxílio creche. Babá. Empregado homem. Extensão genérica. Impossibilidade.
Mesmo afeito à época e ao local em que se vive, o eixo do discrímen adotado pela
reclamada mantém amparo jurídico, porque não há dúvida mais séria a respeito da grande
dificuldade ainda oposta às mulheres quanto à inserção no mercado de trabalho
brasileiro. A norma coletiva que concede benefícios exclusivamente às empregadas
mulheres, visando sua manutenção no emprego, ainda é legal, ainda comporta filtragem
constitucional, porque ainda fundamentada no princípio da isonomia, que trata desiguais
desigualmente na exata proporção de suas desigualdades. Recurso Ordinário interposto
pelo reclamante conhecido e não provido. (TRT1 - 5ª Turma - Rel. Márcia Leite Nery 0010780-49.2014.5.01.0068 - 15/5/2015.)
190. O ato volitivo do empregador ao rescindir o contrato de trabalho do empregado não
perde seus efeitos com a superveniência do benefício previdenciário, tanto que esses
efeitos só se concretizam depois de expirado o benefício previdenciário. Recurso da
Reclamante. Indevido o pagamento do auxílio-creche, se não há nos autos qualquer
comprovação de que a Reclamante tenha se beneficiado da vantagem. (TRT1 - 4ª Turma Rel. Luiz Alfredo Mafra Lino - 0000224-72.2011.5.01.0074 - 42292.)

3.10.3 Descontos Salariais – Devolução
3.10.3.1 Outros Descontos Salariais
191. Comissões pagas "por fora". Falsas premiações. Contraprestação pelo trabalho.
Verbas remuneratórias. Se a verba, na forma de crédito para compras em site da internet,
é paga em decorrência do labor e do atingimento de metas, fica evidente a sua natureza

remuneratória, porque paga pelo trabalho. Caráter eventual e variável que pouco
importam. Termo "premiação" usado para mascarar a primazia da realidade. Exclui-se da
remuneração apenas as verbas descritas no artigo 458, parágrafo 2º, da CLT e tudo o mais
que for concedido para a realização do trabalho, o que não é o caso da verba em
comento. (TRT1 - 10ª Turma - Rel. Flávio Ernesto Rodrigues Silva - 001117071.2013.5.01.0062 - 29/6/2015.)

3.10.4 Multa Prevista em Norma Coletiva
192. Ação de cumprimento. Alegação de descumprimento de cláusula da convenção
coletiva não provada. Multa normativa indevida. A falta de prova do não cumprimento,
por parte da empresa, de condição pactuada com o sindicato dos empregados, torna
insubsistente a multa normativa pretendida (TRT1 - 6ª Turma - Rel. Theocrito Borges dos
Santo Filho - 0000386-57.2014.5.01.0302 - 18/5/2015.)

3.10.5 PIS – Indenização
193. PIS. Indenização. Falta de cadastramento. Indenização reversível ao empregado.
Impossibilidade. Falta de cadastramento de empregado no PIS é infração administrativa
imputável ao empregador. Não gera nenhum benefício financeiro ao empregado. (TRT1 2ª Turma - Rel. José Geraldo da Fonseca. Red. Desig. - 0000525-09.2014.5.01.0302 11/12/2015.)

3.10.6 Plano de Saúde
194. Alteração do plano de saúde fornecido aos empregados. A substituição do plano de
saúde, por si só, não configura alteração lesiva do contrato de trabalho, pois se trata de
decisão administrativa da empresa que, com certeza, se insere no seu poder diretivo.
Evidentemente, o novo plano contratado deve oferecer aos empregados cobertura
equivalente à que era fornecida pelo plano anterior, sob pena de configuração de
alteração lesiva do contrato. (TRT1 - 1ª Turma - Rel. José Nascimento Araujo Netto 0001085-56.2013.5.01.0343 - 24/11/2015.)
195. Companhia Siderúrgica Nacional. Manutenção do plano de saúde. Aposentados. O
trabalhador aposentado faz jus à manutenção do seu plano de saúde, uma vez que todos
os direitos e benefícios sociais, existentes quando da publicação do Edital do Programa
Nacional de Desestatização – PND/13/92/CSN, inclusive aqueles estabelecidos por norma
coletiva, foram assegurados aos empregados da CSN, assim considerados também os
aposentados. (TRT1 - 2ª Turma - Rel. José Antonio Piton - 0000614-09.2014.5.01.0342 17/3/2015.)
196. CSN. Plano de saúde. Aposentados. Constando do edital de privatização da CSN a
garantia aos empregados da ativa e aos aposentados de todos os benefícios sociais então

existentes, no que se inclui o plano de saúde, não se pode admitir interpretações que
autorizem o cancelamento do benefício porque a aposentadoria foi por tempo de
contribuição, sob pena de se colocar sob suspeita a seriedade do processo de venda da
empresa. (TRT1 - 1ª Turma - Rel. Gustavo Tadeu Alkmim - 0129700-53.1997.5.01.0043 5/11/2015.)
197. CSN. Plano de saúde. Edital de privatização Aposentados. Da Leitura da referida
norma, evidencia-se que no processo de privatização da Ré estipula-se não somente para
os empregados, mas também aos aposentados, a garantia de manutenção dos benefícios
até então vigentes. Relator: Ivan da Costa Alemão Ferreira Redator Designado: Eduardo
Henrique Raymundo Von Adamovich (TRT1 - 9ª Turma - Rel. Eduardo Henrique Von
Adamovich. Red. Desig. - 0000800-29.2014.5.01.0343 - 9/11/2015.)

3.10.7 Restituição / Indenização de Despesa
3.10.7.1 Uniforme
198. Uso de uniforme com logotipos comerciais - inexistência de uso de imagem do
empregado. Não se trata de usar a imagem do autor, quando então se exigiria sua
autorização. Usar a imagem do autor seria colocar o próprio autor na propaganda, o que
não é o caso de uso de camiseta com logotipos. (TRT1 - 9ª Turma - Rel. Ivan da Costa
Alemão Ferreira - 0001848-42.2012.5.01.0521 - 3/12/2015.)
199. Utilização de roupas da loja. Natureza de uniforme. Ressarcimento de valores gastos
pela empregada. Constitui fato público e notório que os vendedores, caixas e gerentes de
lojas de roupas são obrigados a utilizar roupas da marca, ainda que adquiridas a menor
preço. Contudo, ao obrigar a utilização das peças da coleção pela empregada, resta
evidenciado o respectivo caráter de uniforme, pelo que, deveria ser custeado
integralmente pela ré. Nesse sentido o entendimento contido no Precedente Normativo n.
115 do c._TST: “Determina-se o fornecimento gratuito de uniformes, desde que exigido
seu uso pelo empregador.” (TRT1 - 10ª Turma - Rel. Marcelo Antero de Carvalho 0002731-87.2013.5.01.0283 - 11/2/2015.)

3.10.8 Salário / Diferença Salarial
200. Redução salarial. Padrão remuneratório. Valoração das provas. Embora não provada
a média salarial indicada na inicial, e, utilizada na sentença como base de apuração das
diferenças salariais, comprovado está que ocorreu progressiva redução do padrão
remuneratório do reclamante. Recurso parcialmente provido. (TRT1 - 1ª Turma - Rel.
Bruno Losada Albuquerque Lopes - 0001200-44.2012.5.01.0042 - 10/12/2015.)

3.10.8.1 Diferenças por Desvio de Função
201. Acúmulo de funções. Diferenças salariais. Improcedência. O deslocamento do
trabalhador para posições diferentes daquelas anteriormente exercidas, com alguma
alteração nas tarefas desempenhadas, mantendo-se, contudo, a essência da função para
qual foi originalmente designado, não expressa qualquer abuso de direito, ao contrário
disso orbita nos limites do poder diretivo do empregador, sendo certo, ainda, que tal
acúmulo de tarefas pode ser tido como atribuição razoável, decorrente do dever de
colaboração do empregado. Recurso a que se nega provimento. (TRT1 - 9ª Turma - Rel.
Claudia de Souza Gomes Freire - 0000403-33.2013.5.01.0301 - 13/1/2015.)
202. Desvio de função. Diferenças salariais devidas. A ocorrência do desvio de função,
situação em que o empregador modifica as funções originais do empregado, destinandolhe atividade profissional mais qualificada sem a contrapartida salarial, independe da
existência de quadro organizado em carreiras, bastando para tal que a empresa possua
classificação de funções e salários, qualquer que seja a sua denominação. Provimento
parcial do recurso obreiro. (TRT1 - 5ª Turma - Rel. Roberto Norris - 000309662.2013.5.01.0471 - 14/1/2015.)
203. Desvio de função. Empregado aprovado em concurso público. Com o advento da
Constituição da República de 1988, a Administração Pública Direta e Indireta, está
obrigada, pelos princípios da legalidade e da moralidade administrativa, a só investir em
cargos públicos, pessoas previamente habilitadas em concurso público de provas ou de
provas e títulos, sendo nulo, de pleno direito, qualquer ato de admissão que desobedeça à
ordem constitucional vigente. Entretanto, a norma fixada pelo artigo 37, II, da
Constituição da República é dirigida à investidura em cargo ou emprego público, não se
aplicando quando o empregado já se encontra investido no cargo e pretende, tãosomente, obter o pagamento de diferenças salariais decorrentes de desvio de função.
(TRT1 - 4ª Turma - Rel. Tania da Silva Garcia - 0000619-44.2011.5.01.0016 - 12/8/2015.)
204. Se o autor informa ao perito a ocupação de cargos e o exercício de tarefas
totalmente estranhas ao cargo pretendido, e em depoimento pessoal informa exercer
tarefas que não se incluem como aquelas inerentes ao cargo almejado no Plano de Cargos
e Salários, essa confissão real acarreta não só o desprezo a qualquer outra prova realizada,
como também a improcedência do pedido. Recurso a que se dá provimento. (TRT1 - 4ª
Turma - Rel. Luiz Alfredo Mafra Lino - 0000876-91.2012.5.01.0062 - 3/11/2015.)

3.10.8.2 Plano de Cargos e Salários
205. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. ECT. Plano de Cargos e Salários.
Progressão horizontal por antiguidade. Necessidade de deliberação da diretoria para
comprovar o efetivo cumprimento dos requisitos do PCCS. A progressão por antiguidade,
prevista no Plano de Cargos e Salários da empresa, não se sujeita à discricionariedade da

empregadora (Orientação Jurisprudencial Transitória nº 71, da SDI-I, do colendo TST). No
entanto, porque verificado, a uma, que o Autor recebeu promoções em parte do período
e, a duas, que as progressões remanescentes a que faria jus estão abrangidas pelo marco
prescricional, o pedido é improcedente. Recurso a que se nega provimento. (TRT1 - 1ª
Turma - Rel. Mário Sérgio Medeiros Pinheiro - 0010175-65.2014.5.01.0016 - 7/7/2015.)
206. Jornada de trabalho. Previsão no edital de concurso público. O Edital de Concurso
somente garante ao candidato aprovado a proporcionalidade entre o salário pago e a
jornada de trabalho. Ou seja, o salário hora recebido não pode ser inferior ao previsto nas
regras do certame. (TRT1 - 1ª Turma - Rel. Mery Bucker Caminha - 001049559.2014.5.01.0067 - 19/8/2015.)

3.10.8.3 Salário In Natura
207. Fornecimento de veículo. Salário in natura não caracterizado. Uma vez demonstrado
que, embora pudesse levar o automóvel fornecido pela empresa para casa, o seu uso era
indispensável para a realização do trabalho do reclamante, que laborava como cabista,
incide o entendimento consubstanciado na Súmula nº 367 do colendo Tribunal Superior
do Trabalho, merecendo ser mantida a parte da sentença que indeferiu a integração
pleiteada. (TRT1 - 8ª Turma - Rel. Leonardo da Silveira Pacheco - 000000932.2013.5.01.0008 - 22/1/2015.)
208. Salario in natura. Habitação. Empregado rural. Artigo 9º da Lei_nº_ 5.889, de 8 de
junho de 1973. Art. 9º Salvo as hipóteses de autorização legal ou decisão judiciária, só
poderão ser descontadas do empregado rural as seguintes parcelas, calculadas sobre o
salário mínimo; § 5º A cessão pelo empregador, de moradia e de sua infraestrutura básica,
assim, como, bens destinados à produção para sua subsistência e de sua família, não
integram o salário do trabalhador rural, desde que caracterizados como tais, em contrato
escrito celebrado entre as partes, com testemunhas e notificação obrigatória ao
respectivo sindicato de trabalhadores rurais. (Incluído pela Lei_nº_ 9.300, de 29/08/96)
(TRT1 - 2ª Turma - Rel. José Antonio Piton - 0001842-69.2011.5.01.0521 - 12/2/2015.)

3.10.8.4 Salário por Equiparação / Isonomia
209. Equiparação Salarial. Mesmo presentes os requisitos do art. 461 da CLT, o desnível
salarial ocorrido entre o autor e o paradigma ocorreu por conta de uma decisão judicial,
que beneficiou o paradigma, querendo o autor se beneficiar dela também, através de uma
equiparação salarial em cadeia, o que não é possível, conforme entendimento esposado
no inciso VI da Súmula 6 do c._TST. (TRT1 - 2ª Turma - Rel. Valmir de Araujo Carvalho 0000709-36.2012.5.01.0010 - 9/3/2015.)
210. Equiparação salarial. Cargos idênticos. Nos termos da Súmula 6, item III, do c._TST,
para o reconhecimento do direito à equiparação salarial, o empregado e o paradigma

devem exercer a mesma função, pouco importando se os cargos têm ou não a mesma
denominação. Entretanto, se o Acionante e o modelo ocupavam o mesmo cargo,
presume-se que exerciam as mesmas funções. No caso em tela, tal presunção não foi
afastada. Como se não bastasse, restou corroborada a identidade funcional pelo teor das
provas produzidas nos autos, pelo que faz jus o obreiro ao pagamento das diferenças
salariais correspondentes. (TRT1 - 7ª Turma - Rel. Rogério Lucas Martins - 001780009.2007.5.01.0401 - 6/11/2015.)
211. Equiparação salarial. Não deferimento. Verifica-se dos elementos dos autos que
tanto a autora quanto o paradigma, no momento em que passaram a desempenhar a
função de preposto, já dispunham de situação salarial pessoal concernente ao cargo
anteriormente ocupado, como se pode comprovar pelos documentos de fls. 275 (da
reclamante) e fls. 301-verso (do paradigma). Tais documentos se referem à reorientação
salarial na qual foram posicionados. Sendo assim, inviável a pretendida equiparação
salarial. (TRT1 - 9ª Turma - Rel. Ivan da Costa Alemão Ferreira - 000148187.2012.5.01.0013 - 42186.)
212. Equiparação salarial. Plano de cargos e salários. Aprovação instrumento coletivo.
Ausência de homologação. Validade. A Petrobras é sociedade de economia mista
subordinada ao Ministério das Minas e Energia, não sendo necessário homologar plano de
cargos e salários aprovado em acordo coletivo que teve a participação do sindicato da
categoria profissional. Ao teor do art. 461 da CLT, a equiparação salarial não tem
cabimento quando o empregador possuir quadro organizado de carreira (fato impeditivo),
com critério alternado de merecimento e antiguidade. (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Antônio
Cesar Coutinho Daiha - 0010020-63.2013.5.01.0027 - 3/9/2015.)
213. Instrutor de curso no SENAC. Não equiparação ao cargo de professor. Diferenças
salariais indevidas. 1) ainda que o exercício das funções de instrutor de Ensino
Profissionalizante guarde similitude com as de Professor, não tem o condão de enquadrar
aquele primeiro, em relação aos cursos ministrados pelo SENAC na categoria profissional
diferenciada de Professor, em razão das características próprias da entidade, criada para
formar profissionais voltados para a área do comércio, diversamente deste último, para o
qual se exige habilitação legal e o registro no Ministério da Educação, nos termos do que
dispõe o artigo 317 da CLT, requisitos esses não comprovados nos autos. 2) Recurso
ordinário da autora ao qual se nega provimento. (TRT1 - 9ª Turma - Rel. José da Fonseca
Martins Junior - 0205800-17.2009.5.01.0241 - 12/2/2015.)

3.10.9 Seguro de Vida
214. Apólice de seguro oferecida como garantia do Juízo. Imprestabilidade. Seguro
garantia se assemelha à carta de fiança bancária, que, segundo entendimento contido na
Orientação Jurisprudencial nº 59 da SDI – 2 do e. TST, equivale a dinheiro para efeito da
gradação dos bens penhoráveis, estabelecida no artigo 655 do CPC. Entretanto, para que

efetivamente possa garantir o juízo, é necessário que a apólice do seguro garantia seja
expedida com prazo de validade indeterminado ou condicionada até a solução final do
processo, sob pena de não atender a finalidade do artigo 884 da Consolidação das Leis do
Trabalho. Apelo patronal improvido. (TRT1 - 10ª Turma - Rel. Rosana Salim Villela
Travesedo - 0238000-67.2006.5.01.0246 - 21/1/2015.)

3.10.10 Supressão / Redução de Horas Extras Habituais - Indenização
215. Consoante a Súmula 291 do TST : “A supressão total ou parcial, pelo empregador, de
serviço suplementar prestado com habitualidade, durante pelo menos 1 (um) ano,
assegura ao empregado o direito à indenização correspondente ao valor de 1 (um) mês
das horas suprimidas, total ou parcialmente, para cada ano ou fração igual ou superior a
seis meses de prestação de serviço acima da jornada normal. O cálculo observará a média
das horas suplementares nos últimos 12 (doze) meses anteriores à mudança, multiplicada
pelo valor da hora extra do dia da supressão.” (TRT1 - 1ª Turma - Rel. José Nascimento
Araujo Netto - 0102300-41.2000.5.01.0049 - 1/10/2015.)
216. Plataforma. Regime 14x21. Repouso remunerado. Supressão. Não existência de banco
de horas. Restou evidenciado o trabalho além dos 14 (quatorze) dias na plataforma, bem
como, o embarque antes do término das folgas de 21 (vinte e um) dias. Sendo assim, e
não existindo norma coletiva que autorize a compensação do trabalho nas folgas
mediante banco de horas, devidas as horas extras laboradas além dos 14 (quatorze) dias
na plataforma e nos dias de folga. Provimento parcial do recurso interposto. (TRT1 - 5ª
Turma - Rel. Roberto Norris - 0001217-50.2014.5.01.0482 - 11/11/2015.)
217. Plataforma. Regime de 14x21. Repouso remunerado. Supressão. Inexistência de
banco de horas. Restou evidenciado o trabalho além dos 14 (quatorze) dias na plataforma,
bem como, o embarque antes do término das folgas de 21 (vinte e um) dias. Inexiste nos
autos norma coletiva que autorize a compensação do trabalho nas folgas mediante banco
de horas, devidas as horas extras laboradas além dos 14 (quatorze) dias na plataforma e
nos dias de folga. (TRT1 - 1ª Turma - Rel. José Nascimento Araujo Netto - 000307349.2014.5.01.0482 - 21/9/2015.)
218. Reintegração. Encerramento das atividades da empregadora. Redução salarial.
Ilegalidade não caracterizada. 1) Ante a comprovação documental feita, de que o
recorrente percebia remuneração variável atrelada à quilometragem de voo e que, após
sua reintegração nos quadros da ré, deixou de receber a parte variável, passando a
receber apenas a parte fixa por força do encerramento das atividades comerciais da
recorrida, não se cogita de ilegalidade da redução salarial. 2) Recurso ordinário do autor
ao qual se nega provimento. (TRT1 - 9ª Turma - Rel. José da Fonseca Martins Junior 0011143-40.2014.5.01.0002 - 20/8/2015.)

3.10.11 Vale-transporte
219. Indenização do pagamento de vale-transporte não concedido. Não implica em
renúncia ao direito à percepção do vale-transporte a simples afirmação na petição inicial
de que o trajeto diário entre residência e trabalho ocorria por meio de bicicleta. O fato de
o empregado pedalar 30 quilômetros diários para ir ao trabalho todos os dias não lhe
retira o direito a receber o vale-transporte pois apenas demonstra a gravidade do
comportamento empresarial que descumpriu a Lei 7.418/85 e deixou de fornecer o vale
ao empregado, agravando ainda mais sua vulnerabilidade social. Recurso empresarial a
que se nega provimento. (TRT1 - 7ª Turma - Rel. Sayonara Grillo Coutinho Leonardo da
Silva - 0011387-85.2013.5.01.0201 - 2/3/2015.)
220. Vale-transporte. A mera circunstância de o autor se deslocar para o trabalho de
bicicleta não autoriza a desoneração da empresa da obrigação legal de conceder o valetransporte. Restando incontroverso que o autor residia a 14 quilômetros da reclamada,
impõe-se a obrigação de fornecer o vale-transporte, não se podendo exigir do empregado
que realize diariamente o esforço físico de monta de pedalar tal distância ou, pior, de
caminhar tal percurso. Adicional de insalubridade. O aproveitamento de prova
emprestada é consentâneo com os princípios da economia e celeridade processual, bem
como com o da razoável duração do processo. Inexiste razão para determinar a realização
de nova prova pericial sobre o mesmo fato e circunstâncias, se esta já foi produzida em
outro processo, sem mácula a viciar o seu conteúdo e conclusão. (TRT1 - 9ª Turma - Rel.
Maria Helena Motta - 0000100-86.2009.5.01.0421 - 5/5/2015.)
221. Vale-transporte. Dedução da cota-parte do empregado. O benefício do valetransporte é de concessão cogente, sendo correta a aplicação da Lei_nº_ 7.619/87 e seu
Regulamento, o Decreto_nº_ 95.247/87, inclusive no que concerne à dedução do valor
equivalente à participação do empregado no custeio do benefício. Recurso da segunda ré
parcialmente provido. (TRT1 - 5ª Turma - Rel. Roberto Norris - 0011329-86.2013.5.01.0038
- 25/8/2015.)

3.11 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO
222. A recusa do empregado à oferta de retorno ao trabalho, feita pelo empregador logo
após a dispensa, deve ser interpretada como autêntica renúncia à garantia de emprego do
cipeiro, reivindicada na presente demanda. Sentença que se mantém. (TRT1 - 4ª Turma Rel. Luiz Alfredo Mafra Lino - 0000772-63.2010.5.01.0226 - 3/2/2015.)
223. Ação de cobrança. Perdão tácito. Constatado que o autor da ação de cobrança
formalizou a rescisão contratual, deixou de proceder ao devido desconto de pelo menos
parte do valor ora cobrado, considerando-se, inclusive, a limitação imposta pelo art. 477,
parágrafo 5º da CLT e igualmente não consignou qualquer dívida por parte do réu no
referido termo, mesmo sabedor do montante devido pelo empregado, configurou-se o

perdão tácito da dívida. Não cabe agora realizar a cobrança, uma vez que o respectivo
valor incorporou-se ao patrimônio jurídico do empregado. Recurso não provido. (TRT1 - 3ª
Turma - Rel. Antônio Cesar Coutinho Daiha - 0079200-11.2007.5.01.0082 - 17/7/2015.)
224. Cometimento de falta grave. Normal prosseguimento da relação de emprego.
Impossibilidade. Rescisão indireta do contrato de trabalho pela empregada. Comprovado
descumprimento de obrigações contratuais, inviável o normal prosseguimento da relação
de emprego, restando autorizada a rescisão indireta do contrato de trabalho, nos termos
do art. 483, alínea d, da CLT. Recurso da ré a que se nega provimento no particular. (TRT1 6ª Turma - Rel. Paulo Marcelo de Miranda Serrano - 0010028-34.2014.5.01.0050 27/8/2015.)
225. Enquanto estiver em vigor o artigo 620 da CLT (“as condições estabelecidas em
Convenção, quando mais favoráveis, prevalecerão sobre as estipuladas em Acordo”), toda
a argumentação construída pelas reclamadas, a respeito da prevalência do Acordo
Coletivo de Trabalho celebrado com o SINTTEL-RJ, merece ser desprezada. (TRT1 - 8ª
Turma - Rel. Roque Lucarelli Dattoli - 0027100-77.2009.5.01.0060 - 14/4/2015.)

3.11.1 Despedida / Dispensa Imotivada
226. Prêmios. Viagens. Benefício criado pelo empregador. Dispensa obstativa. Implemento
da condição. Aplicação do disposto no art. 129 do CC/02. De acordo com o disposto no art.
129 do CC/02, “Reputa-se verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo
implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer, considerandose, ao contrário, não verificada a condição maliciosamente levada a efeito por aquele a
quem aproveita o seu implemento.”. Portanto, constada a dispensa imotivada do
trabalhador em período próximo que antecede à concessão de benesse prometida pelo
empregador durante o contrato de trabalho, reputa-se verificada a condição cujos efeitos,
pretendida o empregador maliciosamente impedir com a demissão do empregado. (TRT1 5ª Turma - Rel. Marcelo Augusto Souto de Oliveira - 0060300-21.2009.5.01.0078 23/6/2015.)

3.11.1.1 Nulidade
227. Dispensa legal. Cirurgia feita no curso do aviso prévio. Doença sem relação às
atividades laborais. Restou incontroverso que a ré não tinha conhecimento de que a
autora estivesse com cirurgia marcada quando de sua dispensa. No caso em concreto, a
reclamante esteve em licença médica apor 15 dias, conforme atestado juntado aos autos.
Ressalte-se que não há pedido ou determinação médica para que o prazo de licença fosse
prorrogado, o que, supostamente, poderia respaldar a alegação de que a conduta da ré
inviabilizou o gozo do benefício de auxílio-doença pela reclamante. Assim, não se
vislumbra que a dispensa da autora tenha sido discriminatória ou arbitrária, na medida em
que a própria a autora informou, textualmente, que a ré não tinha ciência, quando da

dispensa, da cirurgia a qual seria submetida. Portanto, a dispensa foi legal, devendo ser
mantida a decisão recorrida, na íntegra. (TRT1 - 1ª Turma - Rel. José Nascimento Araujo
Netto - 0010512-89.2013.5.01.0242 - 10/7/2015.)
228. É nula a dispensa de empregado portador de necessidades especiais, sem a prova de
que outro trabalhador foi contratado previamente para substituí-lo, em igualdade de
condições, como disposto no § 1º do artigo 93 da Lei_nº_8.213/91 e artigo 36 do
Decreto_nº_3.289/99, impondo-se à Ré a obrigação de reintegrar o Autor no emprego,
com o pagamento dos salários vencidos e vincendos, por violação dos preceitos legais. É
indevida a indenização por assédio moral postulada pelo Autor, por não comprovado o
alegado menosprezo à sua capacidade laborativa, em virtude da deficiência auditiva e da
fala, ou os demais atos discriminatórios alegados na inicial, não se configurando as
hipóteses previstas nos incisos V e X do artigo 5º da CRFB/88 e dos artigos 186 e 927 do
Código Civil. (TRT1 - 6ª Turma - Rel. Maria Helena Motta - 0001184-12.2012.5.01.0068 26/1/2015.)
229. Inaptidão para o trabalho. Dispensa imotivada. Nulidade. Restando comprovado que
o trabalhador, na data da dispensa, já se encontrava inapto para o trabalho, ainda que a
inaptidão não seja em consequência das atividades laborativas, a despedida imotivada é
nula, mantendo-se o contrato de trabalho até o último período de concessão do benefício
previdenciário. (TRT1 - 7ª Turma - Rel. Marcos Cavalcante - 0000658-28.2014.5.01.0342 16/4/2015.)
230. Pedido de demissão. Ao estabelecer, no artigo 477, § 1º, da CLT, que o pedido de
demissão de empregado com mais de um ano de serviço só é válido se chancelado pelo
respectivo Sindicato ou por autoridade do Ministério do Trabalho, o legislador teve o
escopo de assegurar a autenticidade da manifestação da vontade do trabalhador no ato
da demissão. Uma vez evidenciado que a reclamante pediu demissão por livre e
espontânea vontade, não se afigura razoável reconhecer a nulidade do pedido em face da
inobservância do requisito essencial exigido pelo artigo 477 da CLT, pois prevalece no
direito do trabalho o princípio da primazia da realidade, que privilegia a substância sobre a
forma. (TRT1 - 8ª Turma - Rel. Leonardo da Silveira Pacheco - 0011209-31.2013.5.01.0042
- 13/7/2015.)

3.11.2 Falência
231. O estado falimentar constitui condição de caráter personalíssimo do devedor e
possibilita a paralisação da contagem dos juros a partir da decretação, o que não pode ser
estendido ao devedor subsidiário, por se tratar de pessoa jurídica com sólido patrimônio,
razão pela qual deve responder integralmente pelo cumprimento da obrigação, com o
pagamento dos encargos decorrentes da mora na forma da Lei, consoante o artigo 281 do
Código Civil (TRT1 - 6ª Turma - Rel. Theocrito Borges dos Santos Filho. Red. Desig. 0087100-32.1995.5.01.0481 - 23/2/2015.)

3.11.3 Força Maior / Factum Principis
232. Agravo de petição. Atraso no depósito de parcela ajustada em termo de conciliação
atribuído à greve de bancários. Greve bancária, na verdade dos vigilantes bancários, não
pode ser considerada força maior, ainda que comprovada nos autos. O devedor dispõe de
outros meios de desobrigar-se da prestação devida em tempo hábil, entrando em contato
com o exequente para efetuar o pagamento direto, ou ainda utilizando meios alternativos
de movimentação de contas bancárias, que, há anos, tornaram desnecessária a presença
física do correntista na agência para efetuar inúmeros serviços, inclusive transferência de
numerário entre bancos. Agravo improvido. (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Jorge Fernando
Gonçalves da Fonte - 0010330-28.2013.5.01.0461 - 25/3/2015.)

3.11.4 Fraude
233. Contrato de aprendizagem. Fraude. Itaipava. Resta claro nos autos que a autora,
contratada com quase 20 anos, não participou de nenhum curso de formação que
justificasse a aprendizagem. O fato de constar no contrato de trabalho que havia curso,
não é prova cabal para demonstrar a existência de curso metódico. Não houve prova de
existência de professor, de avaliações, carga horária de curso, e tudo aquilo que se espera
de uma relação educacional. Por fim, uma ligeira visita no site do Instituto Locus
demonstra que o mesmo não possui nenhum quadro de professores e nem programa,
sedo uma espécie de empresa interposta disfarçada. (TRT1 - 9ª Turma - Rel. Ivan da Costa
Alemão Ferreira - 0010894-28.2013.5.01.0066 - 16/6/2015.)

3.11.5 Justa Causa / Falta Grave
234. A dispensa por justa causa fundamentada em ato de improbidade (artigo 482, “a”, da
CLT), consistente no furto de mercadorias, que não restou comprovado, além das
agressões físicas sofridas pelo Autor na frente de clientes e outros funcionários, constitui
gravíssima ofensa moral que deve ser reparada (TRT1 - 6ª Turma - Rel. Theocrito Borges
dos Santos Filho. Red. Desig. - 0000049-20.2014.5.01.0512 - 23/2/2015.)
235. Agressão física no ambiente de trabalho. Justa causa configurada. A comprovação da
agressão física cometida pela obreira, que confessa, a colega, em ônibus da empresa, que
se considera extensão do ambiente de trabalho, transgredindo, assim, a ideia de disciplina
e cordialidade que devem nortear a conduta dos empregados da empresa, caracteriza a
gravidade do ocorrido, a justificar a imediata aplicação da penalidade máxima de rescisão
do contrato de trabalho por justa causa, nos termos do artigo 482, “j”, da CLT. (TRT1 - 6ª
Turma - Rel. José Antonio Teixeira da Silva - 0001512-21.2011.5.01.0053 - 9/3/2015.)
236. Da estabilidade do cipeiro. Garantia provisória no emprego. Extinção de unidade
produtiva. A garantia provisória de emprego visa garantir o obreiro da dispensa injusta,
enquanto perdurem as condições que a determinou. A previsão contida no artigo 165 da

CLT tem por fim assegurar a atuação dos representantes eleitos pelos empregados na
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) no que tange à segurança e à saúde
dos demais trabalhadores, sendo exercida no local de trabalho. De forma que, a cessação
das atividades da empresa no local onde o empregado exercia seu mandato como
membro titular da CIPA autoriza o término do período de garantia provisória no emprego,
desde que comprovado os fins das atividades, o que não restou demonstrado nos autos.
Recurso a que se dá provimento. Recurso ordinário da ré. Do vale-alimentação. Cestabásica. Em matéria de ônus da prova, dispõe o art. 818 da CLT que a prova das alegações
incumbe à parte que as fizer, enquanto o inciso II do art. 333 do CPC afirma que o ônus da
prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito do autor. Comprovado pelas Convenções Coletivas o direito do obreiro ao
recebimento do benefício, cabia a Ré apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu. Recurso a que se nega provimento.
(TRT1 - 1ª Turma - Rel. Mário Sérgio Medeiros Pinheiro - 0001773-07.2013.5.01.0282 5/8/2015.)
237. Falsificação de controle de horário. Justa causa. A ruptura do contrato de trabalho
por justa causa deve ser cabalmente demonstrada, exigindo-se prova inequívoca da falta
atribuída ao empregado. A alteração dos horários de entrada e saída do empregado
caracteriza sem dúvida alguma hipótese que justifica a resilição do pacto laboral
caracterizada por mau procedimento nos termos do artigo 482, 'b', da Norma
Consolidada. (TRT1 - 5ª Turma - Rel. Marcelo Augusto Souto de Oliveira - 000084966.2012.5.01.0076 - 20/2/2015.)
238. Indenização por danos morais. Dispensa discriminatória. O direito potestativo do
empregador à dispensa sem justa causa encontra limites nos princípios e garantias
constitucionais, que protegem o trabalhador da discriminação em todas as suas formas e
da despedida arbitrária, vedada pela Constituição Federal. Neste sentido se posiciona a
mais recente jurisprudência do colendo Tribunal Superior do Trabalho. (TRT1 - 4ª Turma Rel. Cesar Marques Carvalho - 0000670-17.2014.5.01.0512 - 11/9/2015.)
239. Justa causa. A reclamada desincumbiu-se do ônus da prova que lhe cabia quanto aos
fatos ensejadores da aplicação da justa causa, em especial através da prova documental, o
que possibilita ao Judiciário referendar a justa causa aplicada. A recusa em trabalhar
mesmo tendo ciência do motivo de força maior ocorrido enseja a ruptura do contrato de
trabalho por justa causa (ato de insubordinação). Nego provimento. (TRT1 - 1ª Turma Rel. Mery Bucker Caminha - 0004600-36.2014.5.01.0482 - 8/10/2015.)
240. Justa causa. Desídia. A reclamada desincumbiu-se do ônus da prova que lhe cabia
quanto aos fatos ensejadores da aplicação da justa causa, em especial através da prova
documental, o que possibilita ao Judiciário referendar a justa causa aplicada. As reiteradas
e sucessivas faltas injustificadas ao trabalho ensejam a ruptura do contrato de trabalho
por justa causa (desídia), mormente quando o empregador tem o cuidado de aplicar

punições disciplinares gradativas ao trabalhador e mesmo assim ele reincide nas ausências
injustificadas ao serviço. (TRT1 - 1ª Turma - Rel. Mery Bucker Caminha - 008190035.2009.5.01.0002 - 18/3/2015.)
241. Justa causa por desídia (artigo 482, e, da CLT). Não configuração. A extinção de
contrato de trabalho por justa causa é ato de extrema gravidade que exige o mesmo grau
de prudência em sua aplicação, bem como a certeza de que o fato desencadeador da
resolução tenha se operado nos termos do art. 482 da CLT. No caso concreto, não foi
demonstrado de forma cabal e inconteste que o reclamante cometeu falta grave apta a
ensejar a justa causa defendida pela reclamada, razão pela qual impõe-se a reforma da
sentença que reconheceu a ruptura contratual por justa causa, nos termos do artigo 482,
e, da CLT. Recurso conhecido e provido. (TRT1 - 5ª Turma - Rel. Enoque Ribeiro dos Santos
- 0011029-26.2014.5.01.0027 - 8/9/2015.)
242. Justa causa. A resolução de contrato de trabalho é a mais severa das penalidades
previstas na CLT e, como tal, somente deve ser aplicada, ou merecer acolhida do
Judiciário, quando o ato que lhe der causa for de gravidade suficiente para inviabilizar a
continuidade das relações e, principalmente, não restar qualquer dúvida quanto à
responsabilidade da parte a qual a falta é imputada. Horas Extras. Controles Idôneos.
Incumbe ao empregado comprovar robustamente a inidoneidade dos controles de
frequência, mormente quando estes registram jornada variável e trabalho suplementar.
(TRT1 - 2ª Turma - Rel. Fernando Antonio Zorzenon da Silva - 0002110-84.2012.5.01.0264 9/12/2015.)
243. Justa causa. Ato de insubordinação. Pode ser caracterizado pela prática de uma só
falta grave, como no caso em tela, em que a reclamante demonstrou total falta de
interesse pelo exercício de suas funções, desobedecendo à ordem para justificar a falta de
forma inteiramente descompromissada com seus deveres. (TRT1 - 1ª Turma - Rel. Eduardo
Henrique Von Adamovich - 0000504-60.2011.5.01.0036 - 23/9/2015.)
244. Justa causa. Configuração. Falta grave. É gravíssima a conduta de um vigilante que
dorme em serviço, quebrando a confiança que o empregador nele deposita, ensejando a
demissão por justa causa. (TRT1 - 7ª Turma - Rel. Marcos Cavalcante - 000112397.2011.5.01.0065 - 13/10/2015.)
245. Justa causa. Desídia. Gradação da pena. Requisito. A aplicação de justa causa em
razão de desídia exige a aplicação prévia de punições pedagógicas (advertência e
suspensão), sob pena de restar caracterizada desproporcionalidade entre a conduta do
trabalhador e a penalidade aplicada. (TRT1 - 8ª Turma - Rel. Dalva Amélia de Oliveira 0001235-32.2012.5.01.0065 - 15/9/2015.)
246. Justa causa. Desproporcionalidade. Não cabimento. Embora a conduta do reclamante
tenha sido inadequada, posto que iniciou as trocas de mensagens pessoais com outros

empregados da ré, via e-mail corporativo, no horário de trabalho, a punição aplicada pela
reclamada configura rigor excessivo, desproporcional à falta, tendo em vista que a
resolução do contrato de trabalho por justa causa constitui-se pena máxima a ser aplicada
pelo empregador, exigindo, portanto, elementos eficazes a demonstrar que a falta
cometida pelo empregado recebeu punição adequada. In casu, a gravidade da falta
cometida pelo autor não tem o condão de ensejar a aplicação da justa causa, tendo em
vista que não se mostra suficiente para fazer desaparecer a confiança e a boa-fé
existentes entre as partes, tornando indesejável o prosseguimento da relação
empregatícia. (TRT1 - 6ª Turma - Rel. Paulo Marcelo de Miranda Serrano - 001038997.2014.5.01.0067 - 17/3/2015.)
247. Justa causa. Férias proporcionais. A Convenção nº 132, da OIT não dispõe sobre a
dispensa do empregado por justa causa e os efeitos daí decorrentes, motivo pelo qual se
aplica a legislação específica, no particular, o parágrafo único do artigo 146 e o artigo 147,
da CLT. Aplicação da jurisprudência dominante cristalizada na Súmula nº 171 do c._TST.
(TRT1 - 8ª Turma - Rel. Maria Aparecida Coutinho Magalhães - 000086702.2013.5.01.0481 - 18/6/2015.)
248. Justa causa. Mau procedimento. Conduta inadequada. A justa causa para ser
reconhecida em juízo há de contar com prova robusta e cabal capaz de afastar quaisquer
indícios de dúvidas que possam pairar acerca dos fatos narrados pelas partes litigantes.
Confirma-se a justa causa quando se vê nos autos prova consistente que demonstre a
conduta faltosa alegada pela parte ré pelos fatos que narrou em peça defensiva. Comete
mau procedimento e conduta inadequada o empregado que, no exercício da função de
Vigilante, utiliza excessivamente o celular em serviço e se mantém em posição de
descanso, quando orientado a proceder de forma diversa. (TRT1 - 10ª Turma - Rel. Flávio
Ernesto Rodrigues Silva - 0010885-77.2014.5.01.0051 - 13/8/2015.)
249. Justa causa. Prática de ato faltoso pelo empregado. Legítima defesa. Diante do
depoimento da testemunha indicada pelo recorrido, conclui-se que o autor em nenhum
momento manifestou ânimo de agredir seu colega, utilizando-se da imobilização do
agressor como forma necessária a repelir uma iminente agressão com arma branca,
agindo em legítima defesa. Por não comprovada a falta grave praticada pelo reclamante,
não merece reforma a sentença que julgou procedente o pedido de declaração de
nulidade da justa causa aplicada. Recurso improvido. (TRT1 - 1ª Turma - Rel. Bruno Losada
Albuquerque Lopes - 0010304-20.2013.5.01.0044 - 13/8/2015.)
250. Justa causa. Proporcionalidade. Supermercado. Fiscal de perda de produtos. Consumo
de mercadorias destinadas a venda. Conduta grave. Tendo sido comprovado que o autor
consumiu mercadorias destinadas a venda pelo réu, as quais o autor tinha, por
prerrogativa de sua função, o dever de zelar, configurada está a falta grave. O consumo de
mercadorias sem o devido pagamento fere as normas da empresa e configura crime de
furto, caracterizando ato de improbidade, conforme artigo 482, a, da CLT, razão pela qual

a sentença merece ser reformada para conferir validade à penalidade. (TRT1 - 2ªTurmaRel. Vólia Bomfim Cassar - 0011202-73.2013.5.01.0063 - 13/3/2015.)
251. Justa causa. Requisitos. É imprescindível à despedida por justa causa a prova
inequívoca do cometimento de falta grave. Nos termos do inciso II, artigo 333 do CPC, este
ônus incumbe ao empregador, por se tratar de fato impeditivo do direito vindicado. A
exposição de comentários maldosos nas redes sociais denigre a imagem da empresa e
revela uma conduta reprovável do empregado. Recurso provido. (TRT1 - 3ª Turma - Rel.
Antônio Cesar Coutinho Daiha - 0011275-67.2014.5.01.0012 - 20/7/2015.)
252. Porque autoriza aplicar, ao trabalhador, a mais drástica penalidade inscrita em nossa
legislação trabalhista a dispensa por justo motivo, que dele retira o direito a qualquer
indenização a alegação de falta grave exige, do empregador, prova inequívoca, que não
deixe margem para dúvidas. Isso, também, tendo em vista os princípios que norteiam a
distribuição do ônus da prova, no processo do trabalho. Réu em uma reclamação
trabalhista, se o empregador baseia a sua defesa na prática, por parte do trabalhador, de
ato que se enquadre em alguma das hipóteses do art. 482 da CLT, estará alegando fato
impeditivo do direito perseguido por aquele último, atraindo o encargo processual de
demonstrá-lo art. 333, inciso II, do CPC. Autor em processo sob a jurisdição trabalhista
(por exemplo, em uma ação de consignação em pagamento), se o empregador alega ter o
trabalhador cometido falta grave-, também a ele incumbirá fazer a respectiva prova, agora
por força do que estabelece o art. 333, inciso I, do CPC (pois, nesse caso, estará em
discussão fato constitutivo do direito de que o empregador se afirme titular). Daí se vê
que sob qualquer prisma em que se analise o tema, concluir-se-á que incumbirá sempre
ao empregador fazer prova da falta grave porventura cometida pelo trabalhador. (TRT1 8ª Turma - Rel. Roque Lucarelli Dattoli - 0000168-23.2012.5.01.0068 - 10/12/2015.)
253. Processo disciplinar. Improbidade. Caracterizada. Dispensa por justa causa. Mantida.
Discriminação. Inexistência. O ato de improbidade é todo aquele cometido com
desonestidade, contrário aos bons costumes, à moral, à Lei, sendo irrelevante o prejuízo
ao empregador ou a terceiros. O reclamante deixou de observar normas internas com
procedimentos para garantir a adimplência dos contratos, o que causou prejuízo à
reclamada, conduta ímproba que foi apurada em processos disciplinares internos com
ampla produção probatória e garantia ao reclamante de direito de participação, defesa e
recurso. Nos mesmos processos foi apurado que os demais empregados envolvidos
agiram apenas de forma culposa ao assumirem operações de crédito iniciadas pelo
reclamante, confiando que este havia observado os procedimentos pertinentes. Por tal
razão, sofreram punições mais brandas, inexistindo tratamento discriminatório. (TRT1 - 2ª
Turma - Rel. Vólia Bomfim Cassar - 0000685-53.2011.5.01.0071 - 29/6/2015.)
254. Publicação de fotos e comentários desabonadores ao empregador em rede social de
notório alcance. Ato lesivo à boa fama. Justa causa. A publicação de fotos e comentários
desabonadores ao empregador em rede social de notório alcance consubstancia ato lesivo

à boa fama deste, dando azo, assim, à aplicação de justa causa, artigo 482, k, da CLT. Cabe
ao empregado insatisfeito com as condições laborais relatar os motivos do
descontentamento ao superior hierárquico, a fim de que sejam tomadas as providências
devidas, ou até ajuizar ação postulando a rescisão indireta do contrato empregatício, não
havendo qualquer justificativa para exposição da empresa ao opróbrio público (TRT1 - 2ª
Turma - Rel. Fernando Antonio Zorzenon da Silva - 0000956-57.2013.5.01.0341 29/1/2015.)
255. Recurso ordinário do autor. 1. Suspensão do contrato de trabalho. Depressão e
ansiedade. Concausa. Estabilidade provisória. Uma vez comprovado, após a dispensa, no
curso do aviso prévio indenizado, que o Autor apresentava doença que teria sido agravada
pelo trabalho, é irrelevante que não tenha o obreiro percebido auxílio-doença acidentário.
Sendo assim, a dispensa do autor mostra-se abusiva/obstativa à aquisição da garantia de
emprego prevista no art. 118, da Lei_nº_ 8.213/91, sendo forçoso reconhecer sua
nulidade. Por já ter escoado o período estabilitário, são devidas a complementação
salarial durante o período em que o autor esteve em gozo do benefício previdenciário e a
indenização substitutiva, equivalente a todos os haveres inerentes ao contrato, inclusive
auxílio alimentação, pelo período da estabilidade provisória. 2. Doença ocupacional. Dano
moral. Cabimento. A teoria que se ajusta à reparação por acidente de trabalho ou doença
do trabalho é a da responsabilidade objetiva do empregador nas atividades que
impliquem risco para o trabalhador. Por isso, em se tratando de atividade de risco, a Lei
consagra a modalidade de culpa presumida, daí emergindo o dever de reparar o dano. Na
questão da segurança e saúde ocupacional, o empregador tem obrigação de adotar a
diligência necessária para evitar os acidentes e as doenças relacionadas com o trabalho,
pois é seu dever fiscalizar o empregado (art. 157, CLT). Comprovada a negligência do
empregador em adotar normas de proteção à saúde do trabalhador, tem-se por
configurados os elementos ensejadores da reparação por dano moral (artigos 186 e 927
do CC). Recurso a que se dá parcial provimento. Recurso ordinário da ré. 1. Justa causa.
Conversão em dispensa imotivada mantida. A gradação da pena é uma das atribuições do
empregador que deve ser realizada com prudência e ponderação. A justa causa provoca
consequências terríveis na vida profissional do trabalhador, devendo, por isso, ser
cabalmente comprovada, ônus do qual não se desincumbiu a Ré. 2. Multa do art. 477 da
CLT. Desconstituição da justa causa. É já consolidada a jurisprudência deste E. Tribunal no
sentido de que desconstituída a justa causa aplicada ao trabalhador, é devida a multa do §
8º, do art. 477 da CLT (Súmula 30, TRT 1ª Região). 3. Horas extras. Controles de frequência
inidôneos. Sábado bancário. A impugnação do registro da jornada pelo acionante
transfere a este o ônus de provar suas alegações, conforme o art. 333, I, -a- do CPC e art.
818 da CLT, ônus do qual se desincumbiu perfeitamente através da prova oral produzida.
Ademais, no que tange ao sábado do bancário as normas coletivas da categoria preveem o
sábado como dia de descanso remunerado, o que atrai a aplicação da Súmula nº 124 do
c._TST. 4. Diferenças salariais. Cabimento. Confissão ficta do preposto. O não
conhecimento de fatos importantes que envolvem a lide pela representante legal da Ré

assemelha-se à recusa da mesma em depor, sendo-lhe aplicada a confissão ficta quanto à
matéria fática narrada na inicial, no caso o direito às diferenças salariais pelo exercício da
função de gerente administrativo, a partir de janeiro de 2004, o que fora confirmado,
inclusive, pela prova oral produzida. 5. Imputação de falta grave. Dano moral. Valor
arbitrado mantido. A imputação de justa causa, na verdade, inexistente, além de frustrar
direitos do trabalhador, tem efeito danoso à dignidade do empregado; ofende e macula a
honra subjetiva e objetiva do trabalhador, ensejando a reparação por dano moral.
Entendo que o valor fixado afigura-se razoável e proporcional à intensidade do dano
sofrido pelo reclamante, à repercussão social do referido fato, à finalidade pedagógicopunitiva e às condições econômicas da empresa, sem causar o enriquecimento sem causa
da reclamante ou inviabilizar a 'saúde- financeira da empresa. Recurso a que se nega
provimento. (TRT1 - 1ª Turma - Rel. Mário Sérgio Medeiros Pinheiro - 009530047.2008.5.01.0004 - 4/12/2015.)
256. Rescisão indireta do contrato. Não caracterização. Se o contrato de trabalho está
suspenso por estar o empregado inabilitado para o trabalho por motivo de doença, a
suspensão do pagamento de salário é decorrência natural, não tendo o empregador culpa
se o empregado já é aposentado e não pode receber auxílio-doença previdenciário pelo
INSS que não pode ser cumulada com o benefício da aposentadoria, não estando
caracterizada a justa causa do empregador para a extinção do contrato. (TRT1 - 2ª Turma Rel. José Geraldo da Fonseca - 0000318-30.2014.5.01.0263 - 23/9/2015.)
257. Se na condução de coletivo o autor agiu com imperícia e imprudência, vindo a
provocar acidente de trânsito, causando danos materiais tanto no ônibus que conduzia,
quanto no veículo de passeio que abalroou, confirma-se a justa causa que lhe foi aplicada
pela ré. Sentença que se reforma. (TRT1 - 4ª Turma - Rel. Luiz Alfredo Mafra Lino 0000172-21.2014.5.01.0511 - 25/8/2015.)
258. Tentativa de agressão física a colega de trabalho por meio de pedra. Justa causa. A
tentativa de agressão física a colega de trabalho por meio de pedra é ato gravoso o
bastante para inviabilizar a continuidade da relação empregatícia, não sendo razoável se
exigir do empregador qualquer outra medida que não a justa causa – artigo 482, j, da CLT.
(TRT1 - 2ª Turma - Rel. Fernando Antonio Zorzenon da Silva - 0000007-34.2013.5.01.0082 7/7/2015.)

3.11.5.1 Abandono de Emprego
259. Justa causa. Abandono de emprego não configurado. Ônus da prova. Fato
modificativo I - O artigo 818 da CLT contém norma precisa sobre o ônus da prova,
distribuindo-o de modo uniforme e equilibrado entre as partes. II - Competia à parte ré o
ônus de comprovar o abandono de emprego alegado na peça de defesa, encargo do qual
não se desincumbiu, pois não restou configurado o animus abandonandi da parte autora,
elemento essencial para caracterização da falta grave imputada ao ex-empregado. III -

Recurso que se nega provimento. (TRT1 - 5ª Turma - Rel. Evandro Pereira Valadão Lopes 0001532-18.2013.5.01.0481 - 2/12/2015.)

3.11.6 Morte
260. Acidente de trabalho seguido de morte. Responsabilidade patronal subjetiva e
objetiva. Nexo de causalidade. Configuração. Dano moral. Indenização. Majoração. 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 que 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 dando
azo à indenização e pensionamento vindicados pelos dependentes, uma vez que terão que
conviver, por toda a vida, com o sofrimento e a angústia causados pela perda prematura
de seu genitor e provedor. (TRT1 - 10ª Turma - Rel. Rosana Salim Villela Travesedo 0001069-22.2011.5.01.0069 - 23/1/2015.)
261. Acidente de trabalho seguido de morte. Responsabilidade patronal subjetiva e
objetiva. Nexo de causalidade. Configuração. Dano moral. Indenização. É ônus do
empregador – ou daqueles que se aproveitam ou exploram a força de trabalho do
empregado garantir que a prestação da atividade laborativa se desenvolva em um meio
ambiente seguro e saudável, sob pena de responsabilidade subjetiva e objetiva, pelo
infortúnio decorrente de sua incúria, haja vista a teoria da assunção dos riscos da
atividade econômica (CLT, art. 2º) e do perigo da atividade normalmente desenvolvida
(C.C, art. 927, parágrafo único). Na seara reparatória do contrato de trabalho, o norte há
que 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 –
dando azo à indenização e pensionamento vindicados pela dependente, uma vez que terá
que conviver, por toda a vida, com o sofrimento e a angústia causados pela perda
prematura de seu cônjuge e provedor. Apelos patronal improvido e obreiro parcialmente
provido. (TRT1 - 10ª Turma - Rel. Rosana Salim Villela Travesedo - 000110477.2012.5.01.0511 - 27/4/2015.)

3.11.7 Pedido de Demissão
262. A rescisão indireta do contrato de trabalho se justifica quando comprovada a falta
grave da empregadora ao manter a empregada dentro de uma sala, sem lhe atribuir
qualquer serviço, a tornar insuportável a relação empregatícia, ensejando a aplicação do
artigo 483, "d", da CLT (TRT1 - 6ª Turma - Rel. Theocrito Borges dos Santos Filhos 0010922-08.2013.5.01.0062 - 22/4/2015.)

263. Os elementos constantes dos autos não deixam dúvidas acerca da real intenção da
Autora de, irretorquivelmente, romper o pacto laboral em 12.08.2013, tomando a
iniciativa demissional ao comunicar, por meio do telegrama encartado às fls. 128 - juntado
com a defesa e não impugnado pela Demandante - que a partir da mencionada data, não
mais retornaria a exercer suas atividades laborais, vindo a aforar a presente ação, no
entanto, somente aos 19.09.2013. Oportuno enfatizar que o §3º do art. 483 da CLT,
considerando que a resolução indireta opera-se ope judicis e não ipso iure, contempla o
empregado com a prerrogativa de permanecer ou não no serviço nas hipóteses das letras
"d" e "g", sendo certo que, in casu, o que gera a controvérsia é a hipótese capitulada na
letra "d". Ora, então, não fosse a inércia da Autora, ou sua obstinada vontade de se
demitir, teria aguardado a decisão final sobre a forma de cessação do pacto. (TRT1 - 9ª
Turma - Rel. Antônio Carlos de Azevedo Rodrigues - 0001953-83.2013.5.01.0262 1/12/2015.)
264. Pedido de demissão. Conversão em dispensa imotivada. As infrações cometidas pelo
empregador, quando provadas, podem ensejar a rescisão indireta do contrato de
trabalho, mas não denotam qualquer vício de consentimento para afastar o pedido de
demissão. No presente caso, como acima descrito, os fatos atribuídos ao empregador, não
configuram, sequer, infrações à legislação trabalhista, pois a alteração da jornada de
trabalho do empregado, insere-se no poder diretivo do empregador. De qualquer forma,
se a Reclamante entende ser ilegal a alteração de sua jornada, deveria ingressar com ação
requerendo o restabelecimento da primeira e, não pedir demissão e depois, requerer a
nulidade daquele. Recurso não provido. (TRT1 - 6ª Turma - Rel. José Antonio Teixeira da
Silva - 0001037-97.2013.5.01.0246 - 24/2/2015.)

3.11.8 Quitação
265. Agravo de petição. Conciliação. Quitação da obrigação pecuniária em decorrência do
silêncio do credor quanto a eventual inadimplemento. Inexistência. Aceita proposta
conciliatória, na qual foi acertado que o decurso de determinado prazo, contado do
vencimento da última parcela, sem manifestação, implicaria em quitação, não obsta ao
credor de exigir a obrigação depois de expirado o prazo. Isso porque, como se sabe, a
interpretação que segue a literalidade gramatical do texto é a menos recomendada. O
acerto, no ponto, é de simples presunção de adimplemento e de consequente quitação. A
cláusula em questão tem claro objetivo prático, de ultimação do processo, sem que se
faça necessária prévia intimação das partes. Não tem o menor cabimento, com respeitosa
venia aos que pensam em contrário, imaginar juridicamente que o simples decurso do
prazo implica em quitação em relação ao adimplemento de determinada obrigação de
conteúdo pecuniário. (TRT1 - 10ª Turma - Rel. Leonardo Dias Borges - 001088781.2013.5.01.0051 - 20/7/2015.)

3.11.9 Reintegração / Readmissão ou Indenização
266. Direito do Trabalho. Empregado com alta previdenciária e considerado inapto pelo
médico da Empresa. Não se pode exigir do empregador que dê trabalho a empregado
considerado inapto pelo médico do trabalho, ainda que a Previdência Social lhe tenha
dado alta, máxime quando o obreiro busca na Justiça Federal a manutenção do benefício
previdenciário, considerando-se doente. (TRT1 - 8ª Turma - Rel. Dalva Amélia de Oliveira 0000644-74.2011.5.01.0075 - 9/12/2015.)
267. 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 com 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 (TRT1 - 7ª Turma - Rel. Sayonara Grillo Coutinho Leonardo
da Silva - 0000598-25.2012.5.01.0019 - 19/11/2015.)
268. Nulidade da dispensa. Empregado portador de necessidades especiais. Reintegração.
O artigo 93, caput, da Lei_nº_8.213/91 estabelece a obrigatoriedade de a empresa
preencher um determinado percentual dos seus cargos, conforme o número total de
empregados, com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência,
habilitadas. Já o § 1º do mesmo dispositivo legal, embora não confira, diretamente,
garantia de emprego, ao condicionar a dispensa imotivada à contratação de substituto de
condição semelhante, resguarda o direito de o trabalhador permanecer no emprego, até
que seja satisfeita essa exigência. In casu, o réu não comprovou a contratação de outro
empregado reabilitado ou deficiente em substituição ao autor. O direito à reintegração
decorre, portanto, do descumprimento, pelo empregador, de condição imposta em Lei.
(TRT1 - 10ª Turma - Rel. Leonardo Dias Borges - 0000840-63.2013.5.01.0531 - 15/5/2015.)

3.11.9.1 Dispensa Discriminatória
269. Alcoolismo. Doença estigmatizante. Presunção de dispensa discriminatória. Súmula
443 do. _c._TST. Reintegração. Danos morais. O alcoolismo crônico é doença grave e
estigmatizante, exigindo tratamento e prescrições médicas adequadas. O alcoólatra exibe
falhas de coordenação neuromuscular, tem afetada sua atividade intelectual, o que
compromete diretamente sua vida afetiva bem como o convívio social, além de, em
muitos casos, destruir estruturas familiares. O tratamento do doente é medida que se
impõe como forma de resgatar sua autoestima e dignidade. A pessoa acometida de tal
patologia submete-se, ainda, ao cruel juízo da sociedade que, abandonando qualquer
análise acerca do estado de saúde do usuário de álcool, prefere estigmatizar o doente
com o uso de expressões grosseiras e pejorativas que indiscutivelmente denotam
segregação. Presume-se, portanto, a dispensa discriminatória, autorizando a reintegração
nos termos da Súmula 443 do c_. TST, assim como, a condenação ao pagamento de

indenização por danos morais. (TRT1 - 7ª Turma - Rel. Giselle Bondim Lopes Ribeiro 0002677-12.2013.5.01.0481 - 15/5/2015.)
270. Dispensa. Empregado portador de neoplasia maligna. A Súmula 443 do TST é dirigida
exclusivamente às doenças que causem estigma ou preconceito, não alcançando
empregados portadores de neoplasia maligna - câncer. (TRT1 - 2ª Turma - Rel. Fernando
Antonio Zorzenon da Silva - 0010669-55.2014.5.01.0039 - 16/6/2015.)
271. Empregado portador de deficiência física. 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 empregados portadores
de necessidades especiais. Não há impedimento para demitir; contudo, devem ser
observadas as condições definidas em Lei para que o ato de dispensa seja reputado válido.
Desprovimento do recurso patronal. (TRT1 - 5ª Turma - Rel. Roberto Norris - 000185237.2012.5.01.0244 - 14/1/2015.)
272. Reintegração. Dispensa arbitrária. Doença grave. Discriminação presumida.
Discriminação indireta. 01. A Constituição estabelece que o empregado está protegido
contra toda dispensa arbitrária ou sem justa causa (Art. 7º I, CRFB). As convenções
internacionais de direitos humanos dos trabalhadores vedam as práticas que limitam o
acesso e a permanência no emprego e que tenham cunho de discriminação direta ou
indireta. A Convenção 111 da OIT, em especial, proscreve qualquer distinção ou exclusão
que tenha por efeito destruir ou alterar a igualdade de oportunidades ou tratamento em
matéria de emprego ou profissão, sendo considerados antijurídicos os atos de
discriminação direta (em que se exige a intenção) e indireta (nos quais é irrelevante o
motivo do ato praticado, sendo igualmente reprováveis as práticas que resultem em
discriminação). 02. O poder do empregador de dispensa não é absoluto, devendo sempre
atender aos princípios da dignidade da pessoa humana e dos valores sociais do trabalho
(art. 1º, III e IV, da Constituição de República) e ser motivado para permitir a concretização
da vedação de dispensa arbitrária. O empregado portador de doença grave, Hepatite C,
deve ser protegido pois, sua dispensa o afasta do mercado de trabalho e provoca grave
impedimento de acesso ao emprego, motivo pelo qual, sua proteção é objetiva. Não há
que se exigir do empregado prova de que cientificou o empregador de sua doença, sendo
ônus da reclamada demonstrar a veracidade dos motivos alegados para a resilição
contratual. Neste contexto, presume-se discriminatória a dispensa de empregado
acometido de grave doença, que fez inverter o ônus probatório e ser presumida a
discriminação indireta. Imperioso concluir pela garantia de emprego do reclamante, com
base na função social do contrato de trabalho, na vedação ao abuso de direito e no art. 4º,
I, da Lei_nº_ 9.029/95. Assim, configurado o abuso e a nulidade do ato da dispensa, as
partes devem ser restituídas ao status quo ante, sendo plenamente cabível a reintegração
pretendida. 03. Exegese compatível com a Súmula 443 do TST. Recurso autoral a que se dá

provimento. (TRT1 - 7ª Turma - Rel. Sayonara Grillo Coutinho Leonardo da Silva - 001102168.2014.5.01.0247 - 24/4/2015.)

3.11.9.2 Estabilidade Acidentária
273. Acidente de trabalho. Contrato de experiência. Estabilidade provisória. Cabimento. O
afastamento do trabalhador acidentado, com a consequente suspensão de seu contrato
de trabalho, ainda que celebrado por prazo determinado, decorre de fato alheio à sua
vontade, mas em consequência direta da dinâmica empresarial e de fatores de risco de
ônus e de responsabilidade de seu empregador, sendo cabível, portanto, a garantia de
emprego prevista no artigo 118 da Lei_nº_ 8.213/91, pelo prazo de um ano, a contar da
data do término do benefício previdenciário. Inteligência da Súmula 378, III, do c._TST.
Recurso da ré a que se nega provimento no particular. (TRT1 - 6ª Turma - Rel. Paulo
Marcelo de Miranda Serrano - 0000827-89.2012.5.01.0243 - 9/6/2015.)
274. Estabilidade provisória. Doença profissional apurada por prova técnica realizada após
a dispensa. Quando o direito à estabilidade provisória prevista no art. 118 da Lei 8.213/91
decorre de doença profissional, não há falar em necessidade do gozo do auxílio-doença ou
do afastamento por período superior a quinze dias como pressuposto para a concessão do
referido benefício. Aplicação da ressalva contida no item II da Súmula 378 do c._TST.
Recurso ordinário parcialmente provido. (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Jorge Fernando Gonçalves
da Fonte - 0000563-89.2012.5.01.0205 - 19/11/2015.)
275. Reabilitação previdenciária. Inexistência de direito subjetivo à manutenção da relação
de emprego. A reabilitação previdenciária, por si só, não confere ao empregado o direito
subjetivo à manutenção da relação de emprego, com fundamento no § 1º, do artigo 93,
da Lei_nº_ 8.213/91. (TRT1 - 8ª Turma - Rel. Maria Aparecida Coutinho Magalhães 0001515-34.2013.5.01.0302 - 18/5/2015.)

3.11.9.3 Estabilidade Decorrente de Norma Coletiva
276. Estabilidade sindical. Exercendo o autor suas atividades, efetivamente, dentro da
base territorial do novo sindicato, criado por desmembramento de outro mais
abrangente, pode representar a categoria profissional dos empregados que a compõe, o
que enseja a procedência do pedido de reconhecimento da estabilidade provisória
decorrente de mandato sindical. (TRT1 - 4ª Turma - Rel. Cesar Marques Carvalho. Red.
Desig. - 0010341-73.2013.5.01.0003 - 25/5/2015.)

3.11.9.4 Gestante
277. 1. Gestante. Estabilidade provisória. Aborto. Cláusula coletiva. In casu, a gravidez
durante o curso do aviso prévio, é incontroversa e o aborto sofrido pela autora representa
fato modificativo, apenas reduzindo o período de estabilidade, que fica limitado ao

período estabelecido na norma coletiva. 2. Participação nos lucros. Pagamento devido
durante afastamento. As convenções coletivas asseguram o pagamento da PLR inclusive
para os empregados afastados por doença, acidente de trabalho e/ou licença
maternidade. Por isso, a assertiva da recorrente de que a autora não faria jus à PLR no ano
de 2011, por ter ficado afastada, no gozo de licença concedida pelo INSS, não merece
prosperar. 3. Previdência privada. Restituição dos valores retidos. Uma vez requerido, pela
parte autora, o cancelamento do plano de previdência privada e o resgate das
contribuições, era ônus da ré comprovar o correto pagamento, não tendo se
desincumbido de tal ônus, haja vista que a empresa não anexou aos autos qualquer
documento que comprove o pagamento dos valores devidos à título de restituição.
Recurso a que se nega provimento. Recurso ordinário da autora. 1. Salários não quitados.
Não cabimento. Não há falar em quitação de salários pelo período em que a empresa
supostamente teria impedido a autora de retornar às suas atividades laborais quando
comprova-se que a reclamante, na verdade, estava usufruindo de benefício
previdenciário. 2. Multa por litigância de má-fé. Não cabimento. Não há que se falar em
litigância de má-fé, no presente caso, uma vez que o reclamante apenas exerceu o direito
de ação, que é assegurado a todos os cidadãos pela CF/88 e que não estão configuradas
quaisquer hipóteses previstas no art. 17 do CPC. Recurso a que se dá parcial provimento.
(TRT1 - 1ª Turma - Rel. Mário Sérgio Medeiros Pinheiro - 0010063-95.2014.5.01.0081 15/9/2015.)
278. Estabilidade à gestante. Considerando que a estabilidade é um direito que a gestante
não pode dispor, pois a garantia cumpre dupla finalidade, a de proteger a trabalhadora
contra possível ato discriminatório do empregador e a de garantir o bem-estar do bebê, o
fato de a autora não ter ajuizado a ação logo após a dispensa ou dentro do período de
estabilidade não pode significar que renunciou à estabilidade. (TRT1 - 10ª Turma - Rel.
Célio Juaçaba Cavalcante - 0010346-02.2013.5.01.0034 - 6/4/2015.)
279. Estabilidade provisória. Gestante. Súmula 244, i, do c. _TST. Falecimento do nascituro
logo após o parto. É consolidado o entendimento de que o desconhecimento do estado de
gravidez da empregada, pelo empregador, não tem qualquer relevância para o direito à
estabilidade provisória, dado que a proteção contra a dispensa arbitrária é garantia ao
nascituro e independe de conhecimento por parte da empregadora, matéria já de há
muito sedimentada em jurisprudência (vide Súmula de nº 244, I, do c._TST). Outrossim, o
fato lamentável do óbito do bebê 3 (três) dias após o parto não retira da genitora o direito
à estabilidade provisória e à licença maternidade, sendo certo que a garantia prevista no
art. 10, II, “b”, do ADCT, apenas exige uma única condição: o estado gravídico durante o
contrato de trabalho, o que se observou no caso em tela. Recurso improvido. (TRT1 - 4ª
Turma - Rel. Bruno Losada Albuquerque Lopes - 0001689-46.2013.5.01.0301 - 6/3/2015.)
280. Estabilidade. Gestante. Ainda que se trate de contrato de experiência, a confirmação
de que a empregada já estava grávida à data da dispensa é bastante para o

reconhecimento do direito à estabilidade prevista no artigo 10, “b”, pois o escopo da
garantia constitucional é resguardar a maternidade e, sobretudo, a tutela do nascituro,
inclusive pela indiscutível dificuldade de obtenção de novo emprego pela gestante
(inteligência do item III, da Súmula nº 244 do colendo TST) . (TRT1 - 8ª Turma - Rel.
Leonardo da Silveira Pacheco - 0000628-09.2012.5.01.0521 - 4/2/2015.)
281. Garantia de emprego e indenização relativa ao período de estabilidade gestante.
Contrato de experiência. A Convenção nº 103 da OIT assegura à proteção à maternidade. A
espécie do contrato de trabalho em curso, inclusive o contrato de experiência, não
representa óbice à estabilidade provisória assegurada à obreira gestante, pois a norma
constitucional não faz qualquer ressalva no tocante aos contratos por prazo determinado,
o que foi consagrado no item III da Súmula 244 do TST, visando à tutela da mulher e do
nascituro e em respeito à proteção conferida pelo Estado à família, e, consequentemente,
a toda sociedade, segundo o art. 226 da CRFB. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TRT1 - 7ª Turma - Rel. Sayonara Grillo Coutinho Leonardo da Silva - 001024273.2014.5.01.0034 - 1/9/2015.)
282. Gestante. Estabilidade. Dispensa por justa causa. Limitações. Exercício regular do
direito e princípio da boa-fé objetiva (artigos 187 c/c 113 e 422 do Código Civil). Abuso de
direito. Conversão da dispensa por justa causa em dispensa imotivada. Embora ainda
prevaleça entre nós a possibilidade de dispensa imotivada como manifestação do poder
diretivo do empregador na condução da empresa ao arrepio do que dispõe, textualmente,
o art. 7º, I, c/c 5º, § 1º, ambos da CRFB/88, atualmente, a denúncia imotivada e unilateral
do contrato de trabalho pelo empregador encontra hoje limitações nos princípios
constitucionais da dignidade da pessoa humana, da valorização social do trabalho, da
submissão da propriedade, da empresa e do contrato à sua função econômica e
socioambiental (art. 1º, III e IV; art. 170, III, da Constituição da República e art. 421 do
Código Civil), na teoria do abuso do direito ou teoria do exercício jurídico disfuncional (art.
187 do CC) e bem como nos limites impostos pela boa-fé objetiva e pelos bons costumes,
consagrados nos artigos 113, 187 e 422, todos do CC. Ademais, exsurge que toda dispensa
deve se fundar em motivo real e sério, ou seja, ser motivada em razões de caráter
disciplinar, técnico, econômico ou financeiro (art. 165 da CLT), pena de ser declarada a
nulidade do ato resilitório. Trata-se, pois, do acolhimento da tese de que a ruptura do
contrato de trabalho reconhecida pelo ordenamento jurídico como válida e eficaz é aquela
socialmente justificada, nos moldes do art. 4º da Convenção 158 da OIT. Na esteira de tais
considerações, entendo que a recorrente não logrou comprovar, da maneira robusta e
incontestável, o cometimento, pela autora, de falta grave apta a ensejar a ruptura
unilateral do contrato de trabalho, por justa causa, ônus que lhe competia, a teor do
disposto nos artigos 818 da CLT c/c 333, II, do CPC, motivo pelo qual mantenho a r.
sentença que afastou a justa causa aplicada, declarando que a ruptura do contrato se
operou por dispensa imotivada. (TRT1 - 1ª Turma - Rel. Gustavo Tadeu Alkmim - 001098384.2014.5.01.0076 - 8/6/2015.)

3.11.9.5 Outras Hipóteses de Estabilidade
283. Estabilidade. CEASA/RJ. Ainda que vigente estabilidade aos empregados com mais de
7 anos de serviços prestados à reclamada, tendo o autor aderido ao Plano de Incentivo à
Demissão Voluntário, tem-se pela renúncia à referida estabilidade, inexistindo qualquer
vício no ato de desligamento do reclamante. (TRT1 - 1ª Turma - Rel. Jorge Orlando Sereno
Ramos - 0000579-90.2012.5.01.0060 - 31/8/2015.)
284. Estabilidade. CEASA/RJ. O regulamento interno no qual o Reclamante baseou seu
pedido de estabilidade estava eivado de vício, pois não houve manifestação da Secretaria
de Estado ou do Governo do Estado do Rio de Janeiro. O ato do Conselho de
Administração da reclamada, que concedeu estabilidade aos empregados com mais de 7
(sete) anos de serviço, não completou seu ciclo de formação e, portanto, não possui
eficácia. (TRT1 - 7ª Turma - Rel. Jorge Orlando Sereno Ramos - 000003368.2012.5.01.0049 - 17/9/2015.)
285. Reintegração ao emprego. Dispensa. Empregado enfermo. Nexo causal. Não
comprovado. O autor não comprovou que a suposta doença tenha tido o trabalho como
causa e, para que haja o reconhecimento da estabilidade provisória com consequente
reintegração ao emprego, imprescindível a prova cabal do nexo de causalidade entre a
doença e o trabalho, ônus do qual não se desincumbiu o autor (CLT, 818). (TRT1 - 4ª
Turma - Rel. Alvaro Luiz Carvalho Moreira - 0001863-60.2014.5.01.0482 - 9/12/2015.)

3.11.10 Rescisão Indireta
286. A inexistência de rigor excessivo por parte do empregador ao suspender o
empregado, haja vista que as faltas que ensejaram as advertências anteriores são
injustificadas, desautoriza a rescisão indireta Recurso ordinário em face da sentença de
procedência parcial de fls. 167/172v, do Dr. Luiz Guilherme Bueno Bonin, do Trabalho
Substituto da 2ª Vara do Trabalho de Nova Friburgo. (TRT1 - 7ª Turma - Rel. Theocrito
Borges dos Santos Filhos - 0000792-30.2014.5.01.0512 - 5/11/2015.)

3.11.11 Seguro Desemprego
3.11.11.1 Liberação / Entrega das Guias
287. Agravo de petição. Provido. Indenização substitutiva do seguro desemprego.
Comprovado que o devedor cumpriu obrigação de fazer, procedendo à entrega, de guias
para postulação do seguro desemprego. Assim, incabível a conversão do pleito em
indenização substitutiva. Porém, decorrido lapso temporal que inviabilizou o recebimento
do benefício, deverá a Secretaria da Vara expedir alvará para habilitação. (TRT1 - 7ª Turma
- Rel. Cláudia Regina V. M. Barrozo - 0000292-86.2012.5.01.0009 - 9/1/2015.)

3.11.12 Verbas Rescisórias
3.11.12.1 Aviso Prévio
288. Projeção do aviso prévio. Segundo o entendimento cristalizado na OJ_nº_82 da SDI-1
do c._TST, o período de aviso prévio indenizado deve ser computado no tempo de serviço
do empregado; a data do término do aviso deve ser registrada na CTPS como sendo a data
do último dia do contrato de trabalho. (TRT1 - 5ª Turma - Rel. Marcelo Augusto Souto de
Oliveira - 0126300-54.2003.5.01.0032 - 18/8/2015.)

3.11.12.2 Multa do Artigo 467 da CLT
289. Trabalho externo. Impossibilidade de controle dos horários. Não comprovação. A
atividade externa incompatível com o controle de jornada deve ser aferida caso a caso, de
modo que possibilite apurar acerca da real impossibilidade do empregador controlar a
jornada efetiva. Assim, para que o empregado seja excluído da proteção da jornada de
trabalho, exige o inciso I do artigo 62 da CLT que, além da atividade externa, seja ela
incompatível com a fixação de horário de trabalho. A externalidade é mero indício de
impossibilidade do exercício do poder diretivo do empregado no que tange à duração da
jornada, do que acarreta que a exceção não se aplica aos casos em que resta patente a
subordinação aos horários fixados pelo empregador, como se verifica na hipótese em
análise. Horas extraordinárias. Folhas de ponto. 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 da 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
os depoentes 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. Prêmio produção. Parcela vinculada às instalações realizadas pelo
reclamante. Pagamento realizado em todos os meses da relação de emprego. Natureza
salarial. Integração à remuneração. Reconhecendo a primeira reclamada que o
pagamento da parcela estava vinculado às instalações realizadas pelo reclamante e
verificando-se pela análise dos recibos salariais que tal pagamento foi realizado ao longo
de todos os meses da relação de emprego discutida nos autos, não há como negar a
natureza jurídica salarial do prêmio produção. Por conseguinte, restam devidas as
diferenças decorrentes da integração de tal verba na base de cálculo das demais parcelas
contratuais e resilitórias, a serem apuradas com observância ao entendimento
consolidado na Súmula 225 do c._TST. Recurso Ordinário da primeira reclamada

conhecido e não provido. Recurso ordinário do reclamante. Diferenças salariais. Conflito
aparente de normas. Convenção coletiva de trabalho versus acordo coletivo de trabalho.
Princípio da norma mais favorável. Teoria do conglobamento. Em razão da dinâmica do
Direito do Trabalho, e consequente plasticidade de sua pirâmide normativa, a solução dos
conflitos aparentes de normas é norteada pelo princípio da prevalência da norma que, em
seu contexto global, for mais favorável à coletividade dos trabalhadores a que destinada.
Assim, aplicam-se as Convenções Coletivas de Trabalho quando mais favoráveis que os
Acordos Coletivos de Trabalho pactuados pelo empregador. Resilição contratual.
Obrigações patronais. Pagamento, baixa na CTPS e entrega de guias. Cumprimento
intempestivo. Multa prevista no artigo 477 da CLT devida. Apenas a homologação (ou a
assinatura do recibo de quitação, em caso de empregado com menos de um ano de
serviço) impede a incidência da multa prevista no § 8º do artigo 477 da CLT, isso porque
somente naquele momento o empregado tem acesso à integralidade das verbas
decorrentes da resilição contratual, em especial quanto às guias para levantamento do
FGTS e para habilitação ao seguro desemprego. In casu, como a homologação do Termo
de Rescisão do Contrato de Trabalho ocorreu 34 (trinta e quatro dias) dias depois da
dispensa, faz jus o reclamante ao pagamento da multa prevista no artigo 477 da CLT.
PRÊM (TRT1 - 5ª Turma - Rel. Márcia Leite Nery - 0000121-12.2013.5.01.0069 11/12/2015.)
290. Vínculo de emprego. Missionária de igreja. Demonstrado o preenchimento dos
requisitos para configuração do vínculo de emprego, não importa a função ou ofício
exercido, mesmo que seja entre missionária e respectiva igreja. Consequentemente, faz
jus a obreira ao recebimento das parcelas intercorrentes e resilitórias, além da devolução
dos descontos indevidos e incidência da penalidade prevista no artigo 477, da CLT. Horas
extras. Devidas. Artigo 62, II, da CLT não comprovado. Não tendo a reclamada se
desincumbido de seu ônus probatório, ao alegar a exceção do artigo 62, II, da CLT, a
autora faz jus ao recebimento de horas extras, observando-se a jornada descrita na inicial.
Dano moral. Os ilícitos decorrentes do não reconhecimento de vínculo empregatício não
configuram ofensa à honra subjetiva da trabalhadora, mas sim, dano patrimonial, que já
está sendo objeto de reparação. Ainda que a conduta da reclamada não seja
recomendável, não é suficiente para configurar dano moral, porque não desrespeita
direitos fundamentais da boa fama ou da personalidade. Vale registrar, por oportuno, que
o deferimento de indenizações decorrentes de ofensas a valores morais deve ser
cauteloso, sob pena de absoluta banalização do instituto. Honorários advocatícios. Na
Justiça do Trabalho, somente são devidos os honorários advocatícios quando atendidos os
pressupostos da Lei_nº_ 5.584/70, quais sejam: assistência pelo sindicato representativo
da categoria profissional, remuneração inferior ao dobro do mínimo legal ou situação
econômica que não permita demandar sem prejuízo do sustento próprio ou da família do
demandante. (TRT1 - 2ª Turma - Rel. Valmir de Araujo Carvalho. Red. Desig. - 001032961.2013.5.01.0067 - 8/6/2015.)

3.11.12.3 Multa do Artigo 477 da CLT
291. A alegação de que o pagamento foi efetuado no prazo legal não livra o empregador
da referida multa. Isto porque, somente com a entrega do Termo de Rescisão do Contrato
de Trabalho, o empregado toma ciência das parcelas que estão sendo pagas, impondo-se
não só o pagamento dentro dos prazos mencionados na Lei, mas também o fornecimento
do documento de rescisão, no mesmo prazo, em cumprimento à norma do § 6º , do artigo
477, da CLT, sendo que o § 4º, do referido dispositivo legal, determina que o pagamento
se dê no ato da homologação. (TRT1 - 9ª Turma - Rel. Maria Helena Motta - 000176839.2012.5.01.0243 - 1/7/2015.)
292. I - Uso de imagem. Desvirtuação. Natureza. O uso de direito de imagem do jogador
de futebol atleta profissional, finca-se nos atributos do atleta, e, principalmente, na
condição de profissional vinculado ao clube. Se a verba relativa ao direito de imagem,
todavia, se apresenta como forma de remunerar o trabalhador pelo exercício das suas
atividades, patente o objetivo de mascarar o pagamento de salário sob a rubrica de
direitos de utilização de imagem. No caso, não há elementos que comprovem o uso da
imagem do jogador. Nítido o caráter salarial dos valores prometidos ao reclamante, sob a
rubrica de direito de imagem. II - Rescisão indireta. Multa do §8º do art. 477 da CLT. O fato
da rescisão indireta ter sido reconhecida em juízo, por si só, não afasta a aplicação da
multa, todavia, o contrato era vigente ao tempo da propositura da demanda e somente foi
efetivamente rompido com a sentença de mérito, que confirmou a decisão de antecipação
da tutela, logo, não se há falar na aplicação da multa. Recurso parcialmente provido. (TRT1
- 1ª Turma - Rel. Bruno Losada Albuquerque Lopes - 0011224-88.2013.5.01.0045 30/9/2015.)
293. Multa do art. 477 da CLT. Insuficiência de verbas resilitórias. Ao quitar a menor os
direitos trabalhistas ao longo do contrato e, consequentemente, fazer o mesmo com as
verbas resilitórias, a Ré efetuou o pagamento apenas parcial das verbas devidas, incidindo,
portanto, nas penas do art. 477 da CLT, pois o prazo fixado pelo legislador é para
pagamento integral e não parcial das verbas resilitórias. Provimento ao recurso para
condenar a Ré na penalidade prevista no art. 477 da CLT. (TRT1 - 7ª Turma - Rel. Giselle
Bondim Lopes Ribeiro. Red. Desig. - 0001029-15.2014.5.01.0302 - 10/12/2015.)
294. Multa do artigo 477, § 8º, da CLT. Término do contrato de trabalho pelo falecimento
do empregado. A impossibilidade do pagamento das verbas rescisórias ao trabalhador
cujo vínculo de emprego teve como causa de dissolução o seu falecimento não afasta a
obrigação do empregador de quitá-las aos herdeiros do de cujus. Em caso de
desconhecimento sobre o credor das parcelas rescisórias, caberia ao empregador ajuizar
ação de consignação em pagamento para não incorrer em mora em até 20 dias após o
falecimento do empregado. O alargamento do prazo se justifica pela impossibilidade de
citação dos parentes do morto nos sete dias seguintes ao óbito conforme disposto no

artigo 217, inciso II, do CPC. No entanto, o e. TRT asseverou que as verbas rescisórias
somente foram pagas no momento da audiência inaugural, o que revela que a
empregadora esquivou-se da sua obrigação de pagar as verbas rescisórias sem prazo
razoável, fazendo-o somente porque acionada judicialmente pelos herdeiros. (TRT1 - 1ª
Turma - Rel. José Nascimento Araujo Netto - 0000724-17.2013.5.01.0512 - 23/6/2015.)
295. Pedido de demissão sem assistência do sindicato. Inexistência de vício de
consentimento. Validade. Inexistindo vício capaz de inquinar de nulidade a manifestação
de vontade do empregado que pede demissão, ainda que não tenha sido observada a
formalidade prevista no art. 477, § 1º, da CLT, o ato jurídico é válido, pois, repita-se, não
realizado mediante vício de consentimento. (TRT1 - 2ª Turma - Rel. José Antonio Teixeira
da Silva - 0010484-15.2014.5.01.0266 - 15/7/2015.)
296. Penalidade do art. 477, da CLT. Pagamento a menor das verbas rescisórias. Indevida.
Se o empregador pagou tempestivamente as parcelas que entendia devidas, o fato do
Judiciário reconhecer o direito do empregado às diferenças de parcelas resilitórias, seja
qual for o motivo, não enseja o pagamento da penalidade prevista no art. 477, §8º, da
CLT. (TRT1 - 2ª Turma - Rel. Vólia Bomfim Cassar. Red. Desig. - 0000419-17.2011.5.01.0055
- 2/7/2015.)

3.12 RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREGADOR
297. A garantia provisória ao emprego prevista no art. 118 da Lei_nº_ 8213/1991 objetiva
resguardar o trabalhador "acidentado" de ser discriminado pelo empregador, ao retornar
"após a cessação" do benefício previdenciário que lhe seja concedido (pelo acidente de
trabalho ou por qualquer doença profissional que a ele se equipare). Essa garantia
provisória ao emprego funciona como um "escudo" ao trabalhador, protegendo-o de ser
dispensado sem justo motivo pelo empregador, quando retorne do período de
afastamento. Evidente, porém, que a reclamante não foi "discriminada" pela primeira
reclamada; não foi dispensada sem justo motivo como "represália" pelo período de
afastamento. (TRT1 - 8ª Turma - Rel. Roque Lucarelli Dattoli - 0001244-04.2012.5.01.0482
- 21/1/2015.)

3.12.1 Indenização por Dano Estético
298. Dano moral. Rebaixamento de função. A alteração de função, por si só, não gera o
direito à eventual reparação de dano moral, mormente quando se mantém o patamar
salarial e o local de trabalho, merecendo prova contundente a alegada conduta
discriminatória. (TRT1 - 8ª Turma - Rel. Maria Aparecida Coutinho Magalhães - 001044064.2014.5.01.0017 - 24/9/2015.)

3.12.2 Indenização por Dano Material
299. Doença degenerativa. Concausa. Subsiste a responsabilidade civil da empresa de
ressarcir a empregada por danos morais, mesmo tratando-se da hipótese de concausa
(quando o problema é decorrente de mais de uma causa), pois, embora o conjunto
probatório não permita que se afirme que a doença teve origem no trabalho por ela
desenvolvido, pode se asseverar que este contribuiu para o agravamento da patologia.
(TRT1 - 1ª Turma - Rel. Gustavo Tadeu Alkmim - 0163500-19.2009.5.01.0054 - 28/1/2015.)

3.12.2.1 Acidente de Trabalho
300. Acidente de trabalho. Amputação de parte de um dedo. Responsabilidade da
empregadora. Cumpre ao empregador fiscalizar o efetivo uso do equipamento de
segurança e dos procedimentos que considera adequados quando o empregado se ativar
em tarefa que implique riscos à sua vida e integridade física e demande a utilização de
equipamentos específicos e atenção aos perigos e ameaças existentes, que devem ser
alertados, pois o empregado age em proveito da empresa. Descumpridos os protocolos de
segurança, a responsabilidade é da empregadora que não os exigiu ou fiscalizou de forma
eficiente. (TRT1 - 7ª Turma - Rel. Giselle Bondim Lopes Ribeiro - 000147937.2013.5.01.0481 - 3/2/2015.)
301. Acidente de trabalho. Devida pensão mensal vitalícia. Comprovada redução da
capacidade laborativa de forma permanente. Art. 950, caput e parágrafo único do código
civil. A indenização para incapacidade laborativa encontra-se prevista no art. 950 do
Código Civil, a qual consiste no pagamento de pensão mensal ou pagamento de uma só
vez em valor proporcional à lesão sofrida ou a sua inabilitação profissional, além das
despesas com tratamento e lucros cessantes até o retorno ao trabalho. Inconteste que a
parte autora sofreu debilidade parcial definitiva no cotovelo esquerdo em decorrência do
acidente de trabalho. Devida, pois, a pensão mensal vitalícia pretendida pelo demandante,
no valor correspondente a 100% (cem por cento) do salário do reclamante vigente à época
do acidente, em consonância com critério objetivo e legal disposto no caput do art. 950 do
Código Civil: -...incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se
inabilitou...-. São devidas as parcelas vincendas e vencidas, sendo certo que estas últimas
parcelas devem ser retroativas à data do acidente de trabalho, pagas em parcela única, de
acordo com o parágrafo único do art. 950 do Código Civil, o qual faculta o pagamento
desta forma. Recurso parcialmente provido. (TRT1 - 1ª Turma - Rel. Bruno Losada
Albuquerque Lopes - 0158300-70.2009.5.01.0041 - 5/11/2015.)
302. Dano Moral, Estético e Pensão. Responsabilidade Exclusiva da Vítima. Comprovado
pelo laudo pericial que o acidente de trabalho ocorreu por culpa exclusiva do autor, não
há como atribuir qualquer responsabilidade à ré. Indeferem-se os pedidos de dano moral,
estético, bem como o pedido de pensão. Recurso a que se nega provimento. (TRT1 - 9ª

Turma - Rel. Eduardo Henrique Von Adamovich - 0089600-55.2009.5.01.0069 21/1/2015.)

3.12.2.2 Doença Ocupacional
303. Direito civil. Direito do trabalho. Responsabilidade civil objetiva do empregador.
Doença ocupacional. Teoria do risco. Quando a atividade desenvolvida pelo empregador
implicar em risco aos seus empregados, configura-se sua responsabilidade civil,
independentemente de culpa, quando provados o fato e o nexo causal (CC, 927, parágrafo
único). (TRT1 - 8ª Turma - Rel. Dalva Amélia de Oliveira - 0245200-65.2005.5.01.0342 12/11/2015.)
304. Doença ocupacional. Perda auditiva. Pensionamento vitalício. Cabimento. A doença
ocupacional que impede galgar outros rendimentos após a aposentadoria da vítima que
foi acometida de perda auditiva durante o contrato de emprego gera a obrigação de
indenizar, assegurando à vítima e ao grupo familiar que dela dependia o mesmo padrão
de renda até então mantido. O pagamento da pensão mensal vitalícia deve incorrer desde
o infortúnio, em face do princípio da restitutio in integrum, tendo em vista que o seu
objetivo é reparar a perda salarial desde o passado, cuidando para que não falte no
futuro. (TRT1 - 10ª Turma - Rel. Flávio Ernesto Rodrigues Silva - 000075678.2012.5.01.0343 - 10/4/2015.)

3.12.2.3 Pensão Vitalícia
305. Com base no laudo pericial cuja avaliação nos autos é taxativa, revelou-se ser o
operário portador de perda da capacidade laborativa de forma parcial e permanente para
a função de servente (de obras) que exercia quando da verificação do infortúnio. Tanto é
assim que sofreu “downgrade” no exercício de sua atividade ainda na ré, após o acidente,
passando a “varredor”. Desse modo, a partir de julho de 2013 e de forma vitalícia, arbitro
pensionamento na base de 50% do piso salarial fixado para a função de servente, segundo
as variações contidas nas normas coletivas do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da
Construção Civil. A parte Ré deverá constituir capital garantidor. (TRT1 - 1ª Turma - Rel.
José Nascimento Araujo Netto - 0000986-20.2012.5.01.0053 - 23/3/2015.)
306. Óbito do empregado decorrente de acidente de trabalho. Pensionamento aos
genitores. O fato de a mãe da vítima ter recebido benefício previdenciário do INSS, pela
ocorrência da morte de seu filho, por si só já é capaz de provar que seu sustento dependia
da renda auferida pela vítima. Era ônus da parte recorrente provar sua dependência
econômica para fazer jus ao pensionamento vitalício, e desse ônus se desincumbiu, nos
termos do art. 818 da CLT e 333, I do CPC. Recurso provido. (TRT1 - 3ª Turma - Rel.
Antônio Cesar Coutinho Daiha - 0062900-52.2008.5.01.0077 - 27/4/2015.)

307. Pensão vitalícia. Limitação. Não há que se falar em limitação da pensão até a idade
de 65 anos, pois, no caso de lesão permanente que implica perda da capacidade de
trabalho, a jurisprudência entende que deve ser determinado o pagamento de pensão
mensal vitalícia, não limitada a critérios de idade (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Mônica Batista
Vieira Puglia - 0363200-24.2005.5.01.0342 - 5/11/2015.)

3.12.3 Indenização por Dano Moral Coletivo
308. Ação civil pública. Dano moral coletivo. Comprovado que a requerida vinha
contratando trabalhadores de forma irregular a fim de sonegar direitos trabalhistas, faz-se
necessária a concessão da tutela inibitória requerida, com finalidade de exigir a
observância das normas trabalhistas, de ordem pública e imperativa, efetivada mediante
provimento mandamental que iniba a repetição do ilícito apurado. (TRT1 - 7ª Turma - Rel.
Marcos Cavalcante - 0111400-03.2009.5.01.0082 - 7/8/2015.)
309. Direito processual. Ação civil pública. Dano moral coletivo. Possibilidade. A Lei_nº_
7.347/85, que disciplina a ação civil pública, estabeleceu expressamente a possibilidade de
reparação por danos morais a direitos difusos e coletivos, o que prescinde da
comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico do indivíduo. (TRT1 - 8ª Turma
- Rel. Dalva Amélia de Oliveira - 0001478-96.2010.5.01.0080 - 22/7/2015.)

3.12.4 Indenização por Dano Moral
310. 1. Responsabilidade subsidiária. Dono da obra. Contrato de montagem industrial.
Serviços de motorista em obra certa. O autor prestou serviços relacionados à atividade
meio da PETROBRAS por meio de contrato de empreitada de montagem industrial, o que
afasta, por ausência de previsão legal e pelo fato de o ente público réu não ser empresa
construtora ou incorporadora, a sua responsabilidade subsidiária, considerando o
entendimento que consta da Orientação Jurisprudencial n. 191 da Seção de Dissídios
Individuais I, do Tribunal Superior do Trabalho. Recurso provido. Improcedente o pedido
de condenação subsidiária. Recurso do autor não provido, no aspecto. 2. Danos morais.
Verbas rescisórias. As verbas rescisórias possuem caráter alimentar, pelo que a ausência
de pagamento correto das verbas rescisórias por dispensa sem justa causa do empregado
implica ofensa à própria dignidade pessoal do trabalhador e de seus familiares. O dano
sofrido pelo trabalhador é indenizável, não bastando, em matéria de compensação, o
mero pagamento tardio das verbas rescisórias devidas e dolosamente inadimplidas. Valor
da reparação arbitrado no importe de R$5.000,00. Recurso do autor provido. (TRT1 - 10ª
Turma - Rel. Marcelo Antero de Carvalho - 0011172-60.2014.5.01.0206 - 21/9/2015.)
311. Ação de indenização por danos morais. Veiculação indevida de imagem de atleta
profissional em álbum de figurinhas. Violação do direito de imagem. A reprodução de
imagem em álbum de figurinhas sem autorização do atleta enseja direito à indenização. A
imagem é direito personalíssimo garantido constitucionalmente e somente pode ser

veiculado com autorização do titular. (TRT1 - 8ª Turma - Rel. Maria Aparecida Coutinho
Magalhães - 0000016-92.2011.5.01.0008 - 9/3/2015.)
312. Atraso na homologação. Dano moral. A conduta da empregadora autoriza a
necessária conclusão de que tenha acarretado à reclamante, além de dano patrimonial,
pelo atraso na liberação de valores, dano moral, em razão da angustiante situação em que
colocou a empregada, que se viu privada de sua fonte de renda e impedida do acesso ao
seguro desemprego e ao saque do FGTS. Sentença que se mantém. (TRT1 - 6ª Turma - Rel.
Leonardo da Silveira Pacheco - 0001199-87.2014.5.01.0301 - 28/9/2015.)
313. Atraso no pagamento de salários. Indenização por danos morais. Devida. Precedentes
do c._TST. Com o percebimento do salário, deflui a garantia, em tese, daqueles direitos
mínimos previstos no rol exemplificativo do caput do art. 6º da Constituição da República,
e, diante disso, a ausência de pagamento de salário gera a presunção de
comprometimento do mínimo existencial do trabalhador. Afigurando-se lesão a bens
constitucionalmente garantidos - intimidade, vida privada, honra, mínimo existencial e/ou
direitos em geral albergados sob o manto do postulado da dignidade humana -, encontra
guarida o pedido de indenização por dano moral de modo que deve ser a ré condenada
neste aspecto, com fulcro no art. 5º, caput, inciso X e art. 6º da CR e art. 186 e 927 do
Diploma Civil. Afinal de contas, tenho que tais direitos fundamentais foram violados,
gerando situações constrangedoras, humilhantes e/ou vexatórias. Recurso parcialmente
provido. (TRT1 - 4ª Turma - Rel. Bruno Losada Albuquerque Lopes - 001054572.2014.5.01.0039 - 22/5/2015.)
314. Complementação do acórdão por determinação do c._TST . Fixação da indenização de
dano material. Em virtude da redução auditiva em grau médio e da incapacidade para o
labor, fixo a pensão vitalícia da data do ajuizamento da ação (15/03/2004), à base de 20%
da maior remuneração salarial do autor indicada no TRCT (fl. 28), com correção monetária
e juros de 1% ao mês sobre as parcelas em mora. (TRT1 - 9ª Turma - Rel. Ivan da Costa
Alemão Ferreira - 0198100-20.2005.5.01.0341 - 6/11/2015.)
315. CSN. Supressão do plano de saúde. Indenização por dano moral. Ao cancelar o plano
de saúde do empregado, a CSN descumpriu os termos do Edital de Privatização a que
estava obrigada, pondo em risco a saúde do trabalhador, pois, por estar aposentado,
presume-se necessitar de cuidados médicos com mais frequência em virtude da idade.
Destarte e restando configurada a ofensa ao patrimônio jurídico do empregado, devida a
reparação por dano moral. (TRT1 - 6ª Turma - Rel. Carlos Alberto Araujo Drummond 0000705-96.2014.5.01.0343 - 26/11/2015.)
316. Dano material. Lucros cessantes. Tendo em conta o entendimento segundo o qual é
subjetiva a responsabilidade da empresa pela reparação dos danos advindos de acidente
do trabalho, que ultrapassem os limites do seguro social, a responsabilização civil exige a
convergência de três elementos básicos: a ação (ou omissão) culposa, o dano e o nexo

entre aqueles. Destarte, não demonstrado o necessário nexo de causalidade entre a lesão
experimentada pelo empregado e a conduta do empregador, não se configura a
responsabilidade que impõe o dever de reparar. Indenização por dano moral. Valor
arbitrado. Perda do objeto, na medida em que excluído da condenação o pagamento de
indenização por dano moral. Recurso Ordinário do reclamante conhecido e não provido.
Recurso ordinário da reclamada. Indenização por dano moral. 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 pelo ofendido, nada é devido a tal
título, quando os elementos dos autos revelam que a reclamada, no exercício do direito
potestativo, não praticou qualquer ato ilícito om o desígnio de ferir o código de ética do
empregado ou causar-lhe qualquer dano, seja ele de ordem subjetiva ou objetiva. Recurso
Ordinário da reclamada conhecido e provido. (TRT1 - 5ª Turma - Rel. Márcia Leite Nery 0001034-29.2011.5.01.0080 - 19/3/2015.)
317. Dano moral individual. Efeitos negativos impostos à pessoa do trabalhador. Nexo
causal. Configuração. Heterogeneidade. Ofensa a direitos da personalidade. Especificidade
fundamental. Reparação devida. Necessária proteção e garantia de efetividade ao
princípio constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana. Princípios da
razoabilidade, uniformidade e universalidade. 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, ligada diretamente ao princípio da dignidade. 2. A prova
suficiente de ofensa a direitos da personalidade impõe a reparação do dano moral,
devendo ser conferida efetiva proteção aos direitos que decorrem diretamente do
princípio nuclear da dignidade da pessoa humana, observados os parâmetros a
razoabilidade, universalidade e uniformidade na fixação do quantum indenizatório. (TRT1 7ª Turma - Rel. Rogério Lucas Martins - 0010901-35.2013.5.01.0061 - 2/10/2015.)
318. Dano moral. Agressões físicas e verbais em ambiente de trabalho. Configuração.
Princípio da razoabilidade. A doutrina e jurisprudência têm firmado entendimento de que
a indenização por danos morais deve ser razoável e proporcional, de modo a não importar
em enriquecimento ilícito, que sirva como meio de apaziguar o dano experimentado,
ainda que danos morais não sejam de fácil aferição, bem como que resulte como pena de
caráter pedagógico para desestímulo de novas práticas lesivas. (TRT1 - 6ª Turma - Rel.
Carlos Alberto Araujo Drummond - 0000942-80.2010.5.01.0017 - 18/6/2015.)
319. Dano moral. Conduta aceita pela maioria da coletividade operária. Ausência do
ânimo ofensivo. Indenização. Incabível. Se as brincadeiras do pretenso ofensor eram
aceitas pelos colegas de trabalho, que toleravam e retribuíam os chistes, não há que se
falar em dano moral advindo dessa conduta, que gera, quando muito, mero

aborrecimento. (TRT1 - 9ª Turma - Rel. Claudia de Souza Gomes Freire - 001041261.2013.5.01.0040 - 15/7/2015.)
320. 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 tachado 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 do reclamante, tais consequências têm fatores agravantes, porque dispensado
em 19 de dezembro de 2012 e sem nada receber até apresente data, nem mesmo saldo
salarial de 19 dias do mês de dezembro de 2012, bem como o 13º do referido ano.
Recurso provido para acrescer à condenação a indenização por danos morais, ora
arbitrada em R$ 4.000,00, sobre os quais incidirão juros e correção monetária na forma da
Súmula 439, do c._TST. (TRT1 - 6ª Turma - Rel. José Antonio Teixeira da Silva - 000012722.2013.5.01.0068 - 23/2/2015.)
321. Dano moral. Desnecessário tecer considerações acerca do dano moral causado pelo
desconto de 100% do salário em 4 meses de trabalho. Não é necessário mais que a
simples empatia, para ter noção da dimensão do dano causado ao trabalhador, que fica
privado de seu meio de subsistência. Tal situação avilta a honra do empregado e causa-lhe
indubitável tormento emocional, em afronta ao princípio da dignidade humana. (TRT1 - 1ª
Turma - Rel. Jorge Orlando Sereno Ramos - 0003059-88.2013.5.01.0421 - 2/3/2015.)
322. Dano moral. Desqualificar em redes sociais e no “site” do empregador a capacidade
profissional do trabalhador, atribuindo-lhe um comportamento insubordinado, gera
sentimentos de revolta, humilhação, sem falar nas consequências que tal atitude pode
ocasionar em sua vida profissional, pois sua imagem foi atingida perante seus colegas de
profissão, caracterizando, assim, o dano moral. (TRT1 - 1ª Turma - Rel. Gustavo Tadeu
Alkmim - 0000223-51.2012.5.01.0010 - 14/10/2015.)
323. Dano moral. Impossibilidade de gozo de benefício previdenciário por erro na empresa
no cadastramento do empregado perante o INSS. Procedência. Restando evidenciado que,
por equívoco da empregadora no cadastramento do empregado, ele não pôde usufruir de

benefício previdenciário, está correta a decisão que a condenou a reparar os prejuízos
causados. (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Rildo Albuquerque Mousinho de Brito - 001108539.2013.5.01.0045 - 1/10/2015.)
324. Dano moral. Inclusão do nome de ex-empregados em cadastro restritivo. É ilegal a
prática de incluir o nome de ex-empregados em cadastro cuja finalidade é impedir a
contratação pelas empresas prestadoras de serviços, impondo-se a reparação pecuniária
pelos danos morais sofridos. (TRT1 - 4ª Turma - Rel. Angela Fiorencio Soares da Cunha 0133100-51.2009.5.01.0012 - 28/7/2015.)
325. Dano moral. Indenização específica. Em termos de Direito do Trabalho, a agressão
sofrida pelo empregado, quer moral, quer física, poderia ser indenizada a partir da
declaração da rescisão indireta do contrato. Isto, no entanto, não recolocaria no seu
patrimônio a dignidade e o tempo perdidos e, possivelmente, atenderia aos interesses do
próprio empregador, daí o entendimento de se considerar que o ressarcimento do dano
moral em pecúnia é forma de compensar ou minimizar o sofrimento da vítima e de punir o
agressor, intimidando-o a novas práticas dessa natureza. (TRT1 - 4ª Turma - Rel. Cesar
Marques Carvalho - 0005500-95.2007.5.01.0342 - 19/5/2015.)
326. Dano moral. Licença paternidade. Nascimento no primeiro dia das férias. De acordo
com o artigo 473 da CLT, o empregado poderá deixar de comparecer ao trabalho em razão
de nascimento de filho, durante a primeira semana. A finalidade da norma é permitir o
contato do pai com o nascituro e auxiliar a mãe nos primeiros dias de vida da criança. Se o
nascimento ocorreu no primeiro dia das férias, a finalidade da norma foi cumprida, não
havendo falar em dano moral. Recurso não provido (TRT1 - 10ª Turma - Rel. Marcelo
Antero de Carvalho - 0010684-49.2014.5.01.0063 - 20/7/2015.)
327. Dano moral. Lista discriminatória. A simples existência de um controle feita pela
empresa sobre as pessoas que adentram à plataforma marítima não configura
discriminação, pois difere da chamada "lista negra". O mau uso deste controle pode, sim,
em tese dar margem a tratamento discriminatório, mas no caso do reclamante nada ficou
provado a esse respeito. Recurso provido para retirar a indenização por dano moral. (TRT1
- 1ª Turma - Rel. Gustavo Tadeu Alkmim. Red. Desig. - 0000528-48.2010.5.01.0481 7/1/2015.)
328. Dano moral. Não pagamento verbas resilitórias. Devido. O reprovável, voluntário e
inescusável inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte da reclamada,
indubitavelmente caracteriza abuso, porque configura exercício de direito contra sua
normal finalidade, não admitido no nosso ordenamento jurídico nem mesmo para direito
potestativo, constituindo-se em ato ilícito, violando os direitos do empregado,
provocando evidente constrangimento, humilhação, dor e sofrimento, por subjugar o mais
fraco e hipossuficiente, pela força econômica e pela força decorrente do poder diretivo
patronal indevida e ilegalmente utilizadas. Recurso do reclamante a que se dá provimento.

(TRT1 - 6ª Turma - Rel. Paulo Marcelo de Miranda Serrano - 0003461-16.2012.5.01.0451 1/12/2015.)
329. Dano moral. Nexo de causalidade. Teoria do dano direto e imediato. O dever de
indenizar surge quando o evento danoso é efeito necessário de determinada causa.
Conforme vaticina a teoria do dano direto e imediato, tal expressão, constante do art. 403
do CC, deve ser interpretada em conjunto com a subteoria da necessariedade da causa, ou
seja, o evento danoso é efeito necessário de determinada causa. Contudo, deve-se
distinguir entre o conjunto de antecedentes causais, a causa das demais condições. Esta
teoria do dano direito e imediato é a mais apta a enfrentar o problema da causalidade
múltipla. Isto porque a simples demonstração de que outra concausa concorreu com a
conduta do agente para a produção do dano não o exime do dever de indenizar, no
mínimo, apenas atenua, contudo, a responsabilidade. É notório para os aplicadores do Lei,
mesmo tendo como norte a ampla justiça com base na dignidade da pessoa humana, a
dificuldade que há, em determinados eventos, como no caso em análise, de se estabelecer
um nexo causal, pois a indigitada vítima deve ser, sempre que possível, amparada pelo
direito, embora, é de se ressaltar que não é a qualquer custo, sob pena de se estabelecer
um enriquecimento sem causa. No caso concreto, revolvendo atentamente todos os
elementos constantes do caderno processual, indene de dúvidas que inexistente o nexo
causal. Por consequência, indevida, a indenização reparatória perseguida. Recurso a que
se nega provimento. (TRT1 - 5ª Turma - Rel. Enoque Ribeiro dos Santos - 000177090.2013.5.01.0431 - 11/5/2015.)
330. Dano moral. Opção pela manutenção do plano de saúde após a dispensa. Aumento
excessivo da mensalidade. O aumento no valor da mensalidade para a manutenção do
plano de saúde, após a dispensa da reclamante, por si só, não representa lesão a direito
da personalidade a ponto de ensejar a indenização por dano moral. Recurso não provido.
(TRT1 - 5ª Turma - Rel. Roberto Norris - 0001577-41.2011.5.01.0077 - 16/10/2015.)
331. Dano moral. Realização de teste de teor alcoólico. Por expressa disposição legal (ART.
235-B da CLT), a obrigação de se submeter a teste de bafômetro se restringe ao motorista
profissional, função que não era exercida pelo autor, o qual fora contratado para ser
"ajudante de tráfego", como consta em seu registro funcional, função que não justifica a
realização de exames para aferição de nível alcoólico no sangue. Assim, restando
incontroverso que o reclamante era submetido a tal exame de teor alcoólico, resta
patente a violação aos seus direitos fundamentais à intimidade e privacidade (art. 5º, X, da
CF), causando-lhe indubitável dano moral passível de indenização. Apelo da ré a que se
nega provimento. (TRT1 - 10ª Turma - Rel. Marcelo Antero de Carvalho - 001088914.2013.5.01.0322 - 11/5/2015.)
332. Dano moral. Teste do polígrafo. Indenização devida. O polígrafo (ou “detector de
mentiras”) não é adotado em nosso ordenamento jurídico, porquanto, além de produzir
resultados duvidosos, viola princípio fundamental previsto na Carta Magna de 1988, qual

seja, o de "não produzir provas contra si" . Assim, a utilização do polígrafo não encontra
amparo no ordenamento jurídico pátrio, seja no direito penal seja no aspecto das relações
de trabalho. Além de ilícito e de eficácia duvidosa (para dizer o mínimo), o uso do
polígrafo se contrapõe a diversos direitos fundamentais, como a preservação da
intimidade e a dignidade do trabalhador, posto que o submete a situação vexatória e
constrangedora de ter que revelar aspectos pessoais e que, de forma potencial, possam
ser associados a condutas consideradas como não idôneas ou até mesmo criminosas. Não
dúvidas que a situação descrita nos autos submeteu a autora a incabível constrangimento,
ferindo a sua intimidade e dignidade, constitucionalmente protegidas. Devida a
indenização por dano moral. (TRT1 - 2ª Turma - Rel. Valmir de Araujo Carvalho - 000097068.2010.5.01.0075 - 5/10/2015.)
333. Dano moral. Uso de uniforme com logomarcas de produtos comercializados pelo
empregador. Inexistência de ato ilícito. Não se configura a hipótese de dano moral em
decorrência do uso de uniformes contendo logotipos de produtos comercializados pelo
Reclamado, não atingindo a honra ou à imagem do trabalhador, tampouco caracterizando
a prática de ato ilícito pelo empregador. Trata-se de mero exercício do poder potestativo
que lhe é inerente, ainda que em prol exclusivo da atividade econômica da empresa, não
trazendo em seu bojo qualquer prejuízo ao empregado, não sendo causa de dissabor,
vergonha ou humilhação. (TRT1 - 2ª Turma - Rel. José Antonio Piton - 000168733.2012.5.01.0068 - 21/7/2015.)
334. Danos morais. Alegações ofensivas em contestação. Natureza civil do litígio.
Incompetência da justiça do trabalho - A Justiça do Trabalho é incompetente para o
julgamento de pedido de indenização por danos morais advindos de supostos atos ilícitos
produzidos pelo ex-empregador no curso da ação trabalhista e quando já encerrada a
relação de trabalho entre as partes, dada a natureza civil do litígio. Sentença que se
mantém, ainda que por fundamento diverso. (TRT1 - 7ª Turma - Rel. Giselle Bondim Lopes
Ribeiro - 0000369-40.2010.5.01.0050 - 19/10/2015.)
335. Danos morais. Imputação não comprovada de ilícito penal. A acusação da reclamada
em relação a suposto furto cometido pela reclamante quando desprovida de quaisquer
elementos indiciários e efetivada de maneira leviana provoca lesão à honra do
empregado, reparável nos termos do art. 5º, X, da CF/88. (TRT1 - 1ª Turma - Rel. Eduardo
Henrique Von Adamovich - 0001683-59.2012.5.01.0241 - 17/8/2015.)
336. Danos morais. Teoria do dano direto e imediato. Participação em reuniões
motivacionais denominadas "cheers". Revelia. Confissão ficta. Verificada a ocorrência, no
caso, de atos ilícitos da ré, consubstanciados na exigência de participação dos empregados
nas reuniões denominadas "cheers", nas quais os empregados deveriam rebolar, inclusive
na frente de clientes, há ofensa ao patrimônio ideal do trabalhador (direitos de
personalidade, artigo 5º, V e X, CF), porquanto esta situação refoga de longe ao mero
dissabor diário. Necessidade de constatação dos elementos configuradores do dano moral

(ato ilícito ou abusivo, art. 186 e 187 do código civil, por ação ou omissão do empregador,
dano ou lesão extrapatrimonial ao empregado e nexo etiológico ou causal). Porém, é
cediço que o dever ou obrigação de reparar um dano depende da existência de nexo
causal entre certa conduta e o resultado danoso. Esta conduta analisada, na Justiça do
Trabalho, é do empregador, diante de seus deveres de proteção em face do empregado;
e, também, do empregado, nos casos em que o empregador busca o rompimento da
cadeia causal, por força da culpa exclusiva da vítima, ou fato da vítima ou de terceiros,
bem como as excludentes dos fortuitos interno e externo (força maior). Portanto, o nexo
causal, nexo etiológico ou ainda relação de causalidade é geralmente conceituado como o
vínculo que se estabelece entre dois eventos, de maneira que um se apresenta como
consequência do outro. Por mais simples que pareça este conceito, o nexo causal é
considerado na doutrina e jurisprudência como o mais difícil elemento da
responsabilidade civil de ser aferido em concreto. O art. 403 do Código Civil assim dispõe:
“Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os
prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do
disposto na Lei processual". A escola que teve mais êxito ao explicar a teoria do dano
direto e imediato e o nexo de causalidade foi a subteoria baseada na doutrina da
necessariedade da causa que, criada por Dumoulin e Pothier, contou, aqui no Brasil, com o
apoio de Agostinho Alvim. De acordo com a vertente da necessariedade, o dever de
reparar só surge quando o evento danoso é efeito necessário de determinada causa. Para
seus defensores, a expressão "direto e imediato" deve ser interpretada em conjunto com
"necessário". Segundo essa linha de pensamento, ainda que a inexecução resulte de dolo
do devedor, este só responde pelos danos que são consequência necessária do
inadimplemento, mas, não pelos originados de outras circunstâncias de mera ocasião.
Excluem-se, pois, os danos ulteriores, oriundos de novas causas, sempre que estas não
sejam efeito imediato e direto do inadimplemento da obrigação. A teoria do dano direto e
imediato distingue portanto, entre o conjunto de antecedentes causais, a causa das
demais condições (CRUZ, Gisela Sampaio da. O problema do nexo causal na
responsabilidade civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 25). Nesse sentido, conforme lição
de Agostinho Alvim (ALVIM, Agostinho. Da inexecução das obrigações e suas
consequências. 2a. ed. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 384), a causa direta e imediata nem
sempre é a mais próxima do dano, mas sim aquela que necessariamente o ensejou, pois
não é a distância temporal entre a conduta e o dano que rompe o nexo causal. "A ideia
central, enunciada e repetida pelos autores é, pois, a de que o aparecimento de outra
causa é que rompe o nexo causal e não a distância entre a inexecução e o dano". O dano
indireto pode ser passível de ressarcimento, contanto que seja consequência direta de um
ato ilícito ou de uma atividade objetivamente considerada. Em regra, conforme salienta
Agostinho Alvim (Idem. Ibidem. p. 384), os danos indiretos ou remotos não são
indenizáveis, porque quase sempre deixam de ser efeito necessário, em decorrência do
aparecimento de concausas, mas se isso não ocorrer, eles devem ser indenizados. A teoria
do dano direto e imediato mostra-se mais apta a enfrentar o problema da causalidade

múltipla. É a adotada no Brasil, segundo grande parte da doutrina, não obstante a
jurisprudência ainda vacile a respeito. Tal corrente não tem, como reconhece o próprio
Agostinho Alvim (Idem. Ibidem. p. 384), o condão de resolver todas as dificuldades
práticas que o tema suscita, mas é a que de modo mais simples traduz a ideia expressa no
artigo 403 do CC. A simples demonstração de que outra concausa concorreu com a
conduta do agente para a produção do dano não o exime do dever de indenizar, no
máximo, atenua sua responsabilidade. Para que se exclua seu dever de indenizar, é
preciso que se comprove que houve interrupção da cadeia causal. Na prática, como se vê,
a difícil questão de se saber onde chega o nexo causal, já salientava Enneccerus, não se
pode resolver "nunca de una maneira plenamente satisfactoria mediante reglas abstracas,
sino que em los casos de duda há de resolverse por el juez segun su livre convicción,
ponderando todas las circunstancias" (ENNECCERUS, Ludwig; KIPP, Theodor; WOLF,
Martin. Tratado de derecho civil: derecho de obligaciones. Tradução de Blas Péres
Gonzáles e José Alguer da 35 ed. Alemã. 2 ed. Barcelona: Bosch, 1954, Tomo II. Apud:
CRUZ, Gisela Sampaio da. O problema do nexo causal na responsabilidade civil. Rio de
Janeiro: Renovar, 2005, p. 111). No presente concreto, há nexo causal, pois o dano moral
sofrido pela reclamante é efeito direto e imediato da conduta da ré, senão totalmente
ilícita, pelo menos abusiva (artigos 186/187, 932, III e 933, todos do CCB). Outrossim, a ré
não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de qualquer concausa que
rompesse o nexo causal, de modo a excluir ou atenuar a sua responsabilidade.
Presumindo-se verdadeiros os fatos articulados pela autora de que a participação nas
reuniões eram compulsórias e que, nestas, os empregados eram obrigados a cantar
músicas motivacionais, bem como rebolar, inclusive na frente de clientes, ante a revelia e
a confissão ficta da ré, configurada a ofensa ao patrimônio ideal da trabalhadora (direitos
de personalidade, artigo 5º, V e X, CF). Recurso da ré ao qual se nega provimento. (TRT1 5ª Turma - Rel. Enoque Ribeiro dos Santos - 0010124-49.2014.5.01.0050 - 4/8/2015.)
337. Doença profissional. Diminuição da capacidade auditiva e lesões na coluna.
Comprovação. Nexo causal. Atividade empresarial. Responsabilidade. A responsabilidade
civil do empregador pelo pagamento de indenização por dano moral, quando
caracterizada a aquisição das moléstias profissionais em decorrência de determinada
atividade profissional, é objetiva, derivando esta interpretação da compreensão de que
dentre os encargos oriundos da atividade empresarial também se insere a reparação dos
danos adquiridos pelo trabalhador que serviu por longo tempo para o sucesso do
empreendimento econômico. (TRT1 - 7ª Turma - Rel. Rogério Lucas Martins - 000025145.2012.5.01.0551 - 10/3/2015.)
338. Horas extraordinárias. Configuração. Controles de frequência. Inidoneidade. Prova
oral. Prevalência. Se a prova oral produzida confirma a prestação da atividade laborativa
suplementar, impõe-se a condenação do réu ao pagamento do extraordinário
comprovadamente prestado (TRT1 - 6ª Turma - Rel. Carlos Alberto Araujo Drummond 0001416-47.2012.5.01.0222 - 26/11/2015.)

339. Impõe-se ao empregador a reparação moral à empregada, diante da prova técnica do
nexo de causalidade entre a doença psíquica (Estresse pós traumático de transtorno) e o
trauma sofrido pela Autora, durante o desempenho da atividade profissional, ao ser
surpreendida por uma ordem de prisão, decorrente do descumprimento do comando
judicial dirigido ao empregador, experimentando a angústia e o temor de perder a
liberdade e ser violada em sua integridade física, durante a noite em que permaneceu na
cela da Delegacia de Polícia. Os fatos apurados pela perícia e não negados pelo
empregador, quanto à alegação da empregada de que recebeu a ordem judicial, a
encaminhou ao setor jurídico competente, saiu de férias e, no seu retorno, foi
surpreendida com o mandado de prisão, causaram os desdobramentos danosos à saúde
da empregada que desenvolveu transtornos psicológicos, culminando com a emissão da
CAT pelo empregador e a aposentadoria da empregada por invalidez, justificando a
reparação moral postulada, com esteio nos 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.
Theocrito Borges dos Santos Filho - 0000088-57.2012.5.01.0004 - 19/3/2015.)
340. Indenização por dano moral. Utilização de botons referentes à performance no
atingimento de metas. O constrangimento sofrido pela Reclamante durante a prestação
de trabalho, por meio de cobranças e utilização de botons coloridos que indicavam sua
performance no atingimento de metas, caracteriza o ato ilícito da empregadora, atingindo
a dignidade da trabalhadora (direitos da personalidade, honra e imagem), o que justifica o
deferimento de indenização por dano moral. (TRT1 - 8ª Turma - Rel. Cláudia Regina V. M.
Barrozo. Red. Desig. - 0001097-53.2011.5.01.0242 - 27/11/2015.)
341. Indenização por danos morais por doença profissional. Hipoacusia neurosensorial
bilateral. A indenização por dano moral foi elevada à modalidade de garantia
constitucional em face à violação aos direitos fundamentais, 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). O trabalho deve ser fonte de vida e não de morte,
amputação ou redução permanente de capacidade, como ocorre no caso em que a perda
auditiva acompanha o trabalhador por toda sua vida. Para seu arbitramento, devem ser
considerados critérios como a gravidade do dano e sua repercussão, o grau de culpa, a
capacidade econômico-financeira do ofensor e o caráter pedagógico-punitivo da medida,
além da jurisprudência da Corte. (TRT1 - 1ª Turma - Rel. Gustavo Tadeu Alkmim - 022160015.2005.5.01.0342 - 22/4/2015.)
342. Indenização por danos morais. Assalto sofrido no interior do estabelecimento
comercial patronal. Atividade de risco. Responsabilidade objetiva do empregador. É
objetiva a responsabilidade do empregador em caso de assalto a empregados no
estabelecimento comercial quando se trata de atividade de risco, com a ocorrência de
outros episódios similares, sem que a empregadora tenha adotado as cautelas cabíeis

para segurança de seus funcionários. (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Rildo Albuquerque Mousinho
de Brito - 0001639-77.2012.5.01.0067 - 13/5/2015.)
343. Indenização por danos morais. Constitui exercício abusivo do poder diretivo do
empregador expor a individualidade do empregado violando seu direito à intimidade no
trabalho e, com intuito de forçar o atingimento de metas, para “elevar sua autoestima”,
ridiculariza-o diante dos colegas, razão de ser da identificação por meios heterodoxos
utilizados, tais como selos, botões coloridos, dentre outros. (TRT1 - 4ª Turma - Rel. Patrícia
Pellegrini Baptista da Silva - 0000961-76.2012.5.01.0224 - 17/8/2015.)
344. Instituição de premiação. Trinta anos de serviços prestados. A prática habitual do
empregador em promover evento comemorativo gera no empregado justa expectativa em
ser contemplado com o prêmio e o reconhecimento após muitos anos de prestação de
serviços ao mesmo empregador. Todavia, não se pode imputar ao réu a prática de ato
discriminatório tão somente por deixar de convidar ou prestar homenagem a algum de
seus funcionários que tenha completado 30 anos de serviço, ante a ausência de respaldo
legal ou contratual nesse sentido. (TRT1 - 9ª Turma - Rel. Claudia de Souza Gomes Freire. 0007400-18.2009.5.01.0060 - 25/9/2015.)
345. O dever de indenizar que se impõe ao ofensor decorre do nexo de causalidade entre
o ato - ilícito - praticado por ele e o prejuízo imaterial que veio a ser suportado pelo
ofendido (que se vê atingindo em sua imagem, em sua honra, em seu conceito
profissional, ou em qualquer outro aspecto de ordem subjetiva). In casu, não existe prova
de ter a reclamante sofrido algum prejuízo imaterial, por ato cuja responsabilidade se
possa atribuir às reclamadas. Caberia à reclamante demonstrar as suas alegações, por
envolverem o fato constitutivo do direito - à indenização por danos morais - que ela iria
exercer em face das reclamadas (art. 333, I, do CPC e art. 818 da CLT). A reclamante baseia
o pedido à indenização por danos morais “pelo descaso das reclamadas, bem como por
sua conduta transgressora ao contrato de trabalho”, afetando “de forma gravosa a
personalidade da reclamante, uma vez que fora tratado (sic) de forma diferenciada pelas
demandadas, restando evidente não só a supressão de direitos, mas também o
desprestígio do reclamante (sic) perante aos (sic) demais funcionários”. Entretanto, o
simples inadimplemento de uma obrigação contratual - sendo certo que não se sabe
exatamente a qual “conduta transgressora” se refere a reclamante -, por si só, não traduz
dano de ordem subjetiva ao trabalhador. (TRT1 - 8ª Turma - Rel. Roque Lucarelli Dattoli 0000492-51.2011.5.01.0002 - 14/4/2015.)
346. O empregador ao impor ao empregado, sem o prévio consentimento, o uso de
uniformes com a logomarca de empresas cujos produtos são por ele comercializados,
atenta contra a norma do artigo 20, do CC, e desconsidera a proteção constitucional do
direito de imagem assegurado a todo cidadão, consoante o artigo 5º, incisos V e X, da
CRFB (TRT1 - 6ª Turma - Rel. Maria Helena Motta - 0000339-85.2012.5.01.0033 27/2/2015.)

347. Ofensa à dignidade do empregado. Dano moral. Indenização devida I – A boa-fé e a
confiança, princípios gerais do direito, hoje positivados, são subjacentes aos fins
econômicos e sociais do contrato de trabalho. Por um lado, visasse ao desenvolvimento
econômico do empreendimento e, por outro, a integração social do empregado, o que
satisfaz os interesses da coletividade, protegidos pelo Estado. Desse modo, espera-se de
ambos os sujeitos envolvidos na relação a prática de atos que possibilitem a realização de
tais fins, entendendo-se contrário ao direito qualquer ato que com eles seja incompatível.
São valores que o legislador pretendeu resguardar ao dispor, contrario sensu, no art. 159
do Código Civil de 1916, repetido no novel diploma que o substituiu, em seu art. 188, I,
que constituem atos ilícitos aqueles praticados com abuso de direito. Aquele que, assim
agindo, impinge dano de ordem material ou moral a alguém, fica obrigado a reparar o mal
causado mediante indenização. II – No caso vertente, a reclamante prestou serviços ao
longo de mais de quinze anos em favor das rés. Subitamente, teve seu contrato declarado
nulo, e se viu tolhida da percepção das verbas rescisórias a que faria jus, o que não pode
prevalecer, sob pena de afronta a princípios jurídicos de ondem fundamental. III – Recurso
conhecido e parcialmente provido. (TRT1 - 5ª Turma - Rel. Evandro Pereira Valadão Lopes 0000200-11.2014.5.01.0342 - 31/7/2015.)
348. Pagamento tardio em dinheiro de rescisórias. Dano moral. Descabimento. Em
princípio, o pagamento tardio de verbas rescisórias não gera constrangimento moral, mas
simples prejuízo material compensável com juros e correção monetária. (TRT1 - 2ª Turma Rel. José Geraldo da Fonseca - 0001251-57.2012.5.01.0203 - 21/1/2015.)
349. Perda de uma chance. Não se verifica a ocorrência do instituto da perda de uma
chance, uma vez que não houve qualquer pactuação diante da rejeição da proposta
salarial, inexistindo, por tanto, real expectativa de emprego. (TRT1 - 7ª Turma - Rel. Alvaro
Luiz Carvalho Moreira - 0001029-14.2012.5.01.0034 - 19/5/2015.)
350. Pré-contrato de trabalho. Frustração na contratação. Dano moral. Possibilidade. O
alcance da fase pré-admissional levou à geração de expectativa de formação do liame
jurídico de emprego e consequente desapontamento e constrangimento por parte da
obreira com a sua frustração. Não se ignora que mencionados sentimentos são geradores
de desequilíbrio e tormento psíquico, passíveis de atingir a pessoa comum, sobretudo
ante a ansiedade de inserção no mercado formal de trabalho, considerada a circunstância
de desemprego relatada na inicial. Assim, de forma inescusável, o trabalhador foi alvo de
abalo psicológico, sendo certo que o psiquismo é atributo da personalidade e, como tal,
objeto de tutela jurídica. Tinha por certa a iminência da contratação para ocupar o cargo
oferecido pela empresa, após os procedimentos de seleção, exame admissional e abertura
de conta bancária. Configurado o dano moral, ante a presença da conduta reprovável do
ofensor, da lesão e do nexo causal, impõe-se à ré a obrigação de repará- lo mediante o
pagamento de indenização. (TRT1 - 1ª Turma - Rel. Jorge Orlando Sereno Ramos 0001426-93.2013.5.01.0501 - 5/2/2015.)

351. Pré-contrato de trabalho. Frustração na contratação. Dano moral. Possibilidade. O
alcance da fase pré-admissional levou à geração de expectativa de formação do liame
jurídico de emprego e consequente desapontamento e constrangimento por parte da
obreira com a sua frustração. Não se ignora que mencionados sentimentos são geradores
de desequilíbrio e tormento psíquico, passíveis de atingir a pessoa comum, sobretudo
ante a ansiedade de inserção no mercado formal de trabalho. Assim, de forma
inescusável, a trabalhadora foi alvo de abalo psicológico, sendo certo que o psiquismo é
atributo da personalidade e, como tal, objeto de tutela jurídica. Tinha por certa a
iminência da contratação para ocupar o cargo oferecido pela empresa, após os
procedimentos de seleção, exame admissional e abertura de conta bancária. Configurado
o dano moral, ante a presença da conduta reprovável do ofensor, da lesão e do nexo
causal, impõe-se à ré a obrigação de repará-lo mediante o pagamento de indenização.
(TRT1 - 1ª Turma - Rel. Jorge Orlando Sereno Ramos - 0011082-66.2013.5.01.0051 3/6/2015.)
352. Reconvenção. Dano moral patronal (Súmula 227 do _e._STF). A prova produzida nos
autos (documental e testemunhal) comprovou que a reclamante, quando estava na
Coordenação, utilizava-se de procedimentos irregulares, permitindo que alunos
frequentassem o curso sem estar matriculados, prometia grade escolar sem ter vaga para
a aluna, sendo que esta última situação obriga a instituição ré a responder ação judicial
reparatória de danos morais. Tais irregularidades, de fato, comprometeram a reputação,
credibilidade e imagem corporativa da reclamada perante alunos e à própria coletividade,
razão pela qual deve ser mantida a condenação da reclamante em danos morais. (TRT1 3ª Turma - Rel. Jorge Fernando Gonçalves da Fonte - 0011408-49.2013.5.01.0011 12/8/2015.)
353. Se as câmeras foram posicionadas apenas com o fito de zelar pela segurança e
ordenamento da região dos banheiros e vestiário e não para invadir a intimidade dos
funcionários ou expô-los a situação vexatória, tal conduta patronal insere-se no âmbito do
poder diretivo do empregador, não havendo excessos que justifiquem qualquer
indenização por danos morais. Sentença que se reforma. (TRT1 - 4ª Turma - Rel. Luiz
Alfredo Mafra Lino - 0010717-97.2013.5.01.0055 - 16/4/2015.)
354. Termo de cessão de direitos autorais. Vício de consentimento. Coação. Não
demonstração. A alegação de vício de consentimento fundado em coação depende de
demonstração inequívoca da existência de ameaça de um mal sério, grave, atual e
eminente, que incute "ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua
pessoa, à sua família, ou aos seus bens", consoante dispõe o artigo 151 do Código Civil.
Considerando ser inadmissível a presunção da coação e não restando comprovado o
alegado vício de consentimento, tem-se como livre e espontânea a concordância das
partes quanto à celebração de Termo de Cessão de Direitos Autorais. (TRT1 - 6ª Turma Rel. Paulo Marcelo de Miranda Serrano - 0010465-60.2014.5.01.0055 - 2/10/2015.)

355. Um profissional que trabalhe mediante remuneração equivalente a 40% ou a 50% do
valor de sua "produção" jamais será "empregado" daquele que seria o "tomador" dos seus
serviços. Estudo desenvolvido pela Fundação Getúlio Vargas no ano de 2012, a respeito do
"custo do trabalhador no Brasil" (e que se encontra disponível para consulta no "sítio" que
a Instituição mantém na rede mundial de computadores - internet), demonstrava que "...
o custo de um trabalhador pode ser de 2,83 vezes o salário de carteira dele (aumento de
183%), no caso de um vínculo com doze meses de duração. Isto deriva não apenas de
encargos, mas de um conjunto de obrigações acessórias, benefícios negociados,
burocracia e até da gestão do trabalho. Entretanto, esse valor pode cair para 2,55 vezes
(ou 155%) se o vínculo se estender por cinco anos. Essa redução deve-se a diversos fatores
relacionados ao elevado peso que a rotatividade tem no custo do trabalho. Fatores como
aviso prévio indenizado, multa do FGTS e investimentos em treinamento e formação
específicos, o custo associado ao diferencial da produtividade inicialmente menor (os
empregados não conseguem trabalhar em seu nível ótimo no início do vínculo) são diluído
ao longo do tempo, por isso a queda do custo conforme aumenta a duração do vínculo".
Ou seja, para o empregador, o trabalhador empregado (submetido à legislação
trabalhista) representaria um "custo operacional" equivalente a quase três vezes o valor
do "salário" ajustado. Evidente, portanto, que nenhum empregador poderia "prometer", a
um empregado, "salário" que corresponderia a 40% ou a 50% do "resultado" que esse
profissional lhe proporcionaria. (TRT1 - 8ª Turma - Rel. Roque Lucarelli Dattoli - 000007293.2011.5.01.0245 - 14/10/2015.)
356. Uso da imagem do empregado. Ganhos financeiros da empresa. Indenização devida.
O uso de peruca e calça rosas, de camisa e bolsa com logomarcas de produtos de clientes
durante o expediente, transformando o empregado em um verdadeiro veículo de
propaganda viabilizava ganhos financeiros para a empresa e configura a utilização da
imagem do trabalhador para fins comerciais, sem sua autorização, o que enseja
indenização. Inteligência do artigo 20 do Código Civil. RELATOR : DESEMBARGADOR
MARCELO ANTERO DE CARVALHO (TRT1 - 10ª Turma - Rel. Marcelo Antero de Carvalho 0000121-86.2013.5.01.0012 - 13/11/2015.)
357. Acidente de trabalho. Aeronauta. Empregado que se acidenta ao realizar treinamento
para os casos de emergência e evacuação. Responsabilidade objetiva da empregadora. É
objetiva a responsabilidade da empregadora em casos de empregados cujas tarefas são
exercidas em condições de risco acentuado, como no caso do reclamante, que, ocupando
o posto de comissário de bordo, acidentou-se ao realizar treinamento de emergência e
evacuação. (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Rildo Albuquerque Mousinho de Brito - 000143348.2012.5.01.0072 - 6/7/2015.)
358. Acidente de trabalho. Capacidade laborativa. Redução. Pensão mensal. Na forma do
artigo 950 do Código Civil, o reclamante faz jus ao pagamento de pensão correspondente
à importância do trabalho para o qual se inabilitou ou da depreciação que ele sofreu. No

período de incapacidade temporária e total, desde a emissão da CAT ao término do
afastamento previdenciário, o reclamante faz jus ao pagamento de valor correspondente
a 100% da remuneração anterior ao acidente, reajustada, a partir daí, conforme os índices
previstos nas normas coletivas da categoria no período. Não trata de incapacidade total e
permanente, pois não foi aposentado por invalidez, mas, sim, de incapacidade parcial e
permanente, fazendo jus à pensão proporcional. Os percentuais apontados no laudo do
assistente técnico e na tabela da SUSEP são apenas parâmetros objetivos que devem ser
sopesados diante das peculiaridades do caso concreto. Assim, mantenho a pensão mensal
no percentual de 50% da remuneração do cargo de gari, na forma determinada pela
sentença, considerando que se tivesse que buscar nova ocupação, dificilmente não seria
em atividades braçais, que exigem os movimentos que não pode mais realizar, e por ter 60
anos à data do acidente). Danos morais. Indenização. Redução. A submissão a
procedimento cirúrgico, a incapacidade total e temporária e, posteriormente, parcial e
permanente, caracteriza-se como dano moral, que compreende lesão à integridade física,
e in re ipsa quanto à integridade moral e psicológica, sendo desnecessário comprovar o
sofrimento, pois qualquer ser humano na mesma situação sofreria. Contudo, a
indenização não visa o enriquecimento da vítima e, sim, uma compensação para animá-la,
bem como a punição do agressor (natureza punitivo-educativa-compensatória), e deve ser
compatível com a gravidade da culpa da ré no acidente (artigo 944, parágrafo único, do
CC), a qual, no caso, é baixa. O valor de R$ 100.000,00 não é razoável, por corresponder a
mil salários do reclamante, bem como o fato de a ré ser uma sociedade de economia
mista prestadora de serviço público. Por todo o exposto, reduzo a indenização por danos
morais para R$ 15.000,00, computando-se os juros a partir do ajuizamento, na forma do
artigo 883 da CLT, pois se trata de verba trabalhista e a existência de regra específica
afasta a da regra geral prevista no artigo 398 do CC. (TRT1 - 2ªTurma- Rel. Vólia Bomfim
Cassar - 0000055-58.2012.5.01.0007 - 26/2/2015.)
359. Acidente de trabalho. Dano moral. Teoria do risco integral. O empregador que
desenvolve atividade que implica, por sua natureza, perigo constante para seus
empregados e terceiros fica obrigado a reparar o dano, com base em regra definidora da
responsabilidade objetiva. Neste contexto, não cabe aqui discutir a culpa do empregador
e, sequer, a culpa exclusiva da vítima, já que a responsabilidade no caso é objetiva,
pautada na teoria do risco integral, na qual nem mesmo as causas de exclusão do nexo
causal afastariam o direito do obreiro. (TRT1 - 2ª Turma - Rel. Valmir de Araujo Carvalho 0204700-08.2005.5.01.0034 - 30/4/2015.)
360. Acidente de trabalho. Dever de reparação. Vazamento de amônia. Inalação e
intoxicação aguda. Acidente de trabalho 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 redução da capacidade para o trabalho, permanente ou temporária. No
caso concreto, tendo sido comprovada a existência do acidente, o nexo com o trabalho e
não tendo a reclamada se desincumbido de seu ônus de comprovar a alegação de culpa

exclusiva da vítima, deve ser mantida a sentença que condenou a ré ao pagamento de
indenizações por danos morais. Recurso a que se nega provimento. (TRT1 - 7ª Turma - Rel.
Sayonara Grillo Coutinho Leonardo da Silva - 0077300-41.2009.5.01.0302 - 29/1/2015.)
361. Acidente de trabalho. Queda durante a limpeza do ônibus. Incontroversa a existência
do acidente de trabalho. Embora este Relator não adote a teoria da responsabilidade
objetiva para os casos de ação indenizatória em face do empregador, há que se verificar
se a autora estava cumprindo as ordens da Ré. Ao que tudo indica a autora se submeteu
ao risco por determinação de seu empregador, na condição de subordinada, portanto
resta clara a responsabilidade do empregador quanto ao dano. Convém salientar que se
havia um buraco no ônibus, cabia à empregadora orientar corretamente a sua empregada
em suas tarefas, fato que não restou demonstrado nos autos. A culpa da empregadora,
neste caso, é evidente. (TRT1 - 9ª Turma - Rel. Ivan da Costa Alemão Ferreira - 000123084.2012.5.01.0008 - 10/3/2015.)
362. Acidente do trabalho. Trabalhador portuário avulso. Danos morais e danos materiais.
Aplicação da legislação vigente na época do fato jurídico. Princípio tempus regit actum
responsabilidade subjetiva. Impossibilidade de condenação solidária do sindicato por falta
de previsão legal. Trata-se de ação ajuizada por trabalhador portuário avulso falecido no
curso do processo, em que se buscou a condenação solidária das tomadoras de serviço
(que firmaram termo de conciliação em juízo) e do sindicato representante da categoria
profissional, ao pagamento de pensão mensal, despesas com tratamento das sequelas e
indenização por danos morais, em virtude de acidente de trabalho ocorrido em 14 de
julho de 1983, quando houve rompimento do cabo de sustentação de um container, que o
atingiu, causando-lhe graves lesões físicas. À luz do principio Tempus Regit Actum, a
solução da controvérsia nos remete à aplicação da legislação da data do acidente de
trabalho, vale dizer, ao Código Civil de 1916, que em seu artigo 159 consagrava
unicamente a responsabilidade subjetiva do agente. Ademais, a legislação e as normas
regulamentares então aplicáveis não atribuíam o dever de fiscalização das normas de
segurança de trabalho ao sindicato gestor de mão de obra, a quem precipuamente cabe a
defesa dos interesses da categoria, mas sim à empresa que explorava a atividade
portuária e que, por isso, se equipara à empregadora para os fins do disposto no artigo
157, inciso I, da CLT. Assim, não há suporte legal para reconhecer a responsabilidade civil
do terceiro réu, Sindicato dos Estivadores e dos Trabalhadores em Estiva de Minérios do
Rio de Janeiro - SETEMRJ, e, por conseguinte, condená-lo solidariamente à compensação
de danos morais e à reparação de danos materiais decorrentes do infortúnio. (TRT1 - 10ª
Turma - Rel. Leonardo Dias Borges - 0015200-37.2006.5.01.0017 - 26/2/2015.)
363. Dano moral in re ipsa. Acidente de trabalho. Colisão no trânsito. Deslocamento para o
local de prestação de serviço de motocicleta. Não resta dúvida quanto ao fato de que sofre
psicologicamente a esposa de empregado que vem a falecer em decorrência de acidente
de trabalho, com colisão no trânsito, durante o deslocamento para o local de prestação de

serviço, onde a empresa, sem zelar pela manutenção do veículo e oferecer EPIs, obrigava
que esse deslocamento fosse realizado em dupla, de motocicleta, carregando pesado
material de trabalho. Irrelevante indagar se a esposa do empregado efetivamente sofreu
abalo psicológico, porque a existência do dano moral, neste caso, é verificada em
comparação com o que sentiria o homem médio, se submetido à situação em foco. Ou
seja, o dano moral, neste hipótese, é aferido in re ipsa, de acordo com as regras comuns
de experiência. (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Angelo Galvão Zamorano - 001153786.2014.5.01.0571 - 23/9/2015.)
364. Dano moral. Acidente de trabalho. Concausa. Comprovado o nexo de causalidade,
pelo agravamento de doença antecedente (concausa), decorrente de condições do
trabalho enfrentadas pelo empregado, deve ser responsabilizado o empregador, na
proporção de sua conduta culposa e da extensão do dano causado. (TRT1 - 8ª Turma - Rel.
Leonardo da Silveira Pacheco - 0000722-44.2011.5.01.0471 - 9/3/2015.)
365. Dano moral. Acidente do trabalho. A lesão psicofísica, com sequela que causa
incapacidade para o trabalho - ainda que parcial ou temporária - traz repercussões
negativas, causando abalos psíquicos de dor, sofrimento e angústia. Ainda, não se pode
descartar as consequências nos atos e no ambiente da vida civil, familiar e social. E, sendo
essa a situação vivenciada pelo Demandante, não há como afastar o abalo moral sofrido
por ele. (TRT1 - 2ª Turma - Rel. José Antonio Piton - 0001498-26.2012.5.01.0207 11/12/2015.)
366. Danos morais. Configuração. Acidente com material pérfuro-cortante.
Responsabilidade objetiva. A aplicação da teoria do risco na responsabilidade civil objetiva
(art. 927, parágrafo único, do Código Civil) circunscreve-se à hipótese em que o evento
danoso decorra do exercício de uma “atividade de risco”. E, no universo do direito laboral,
em que se discute acidente do trabalho, atividade de risco pode ser conceituada como
aquela que sujeita o empregado a uma maior exposição ao perigo em relação aos demais
trabalhadores, conforme leciona Sebastião Geraldo de Oliveira. Sentença que se reforma.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos d (TRT1 - 6ª Turma - Rel. Leonardo da
Silveira Pacheco - 0001142-37.2012.5.01.0302 - 26/8/2015.)
367. Danos morais. Roubo. Motorista alvejado por arma de fogo no rosto. Culpa objetiva
do empregador. O risco na atividade de transporte coletivo no Rio de Janeiro é fato
público e notório. Hipótese do parágrafo único do art. 927 do Código Civil. Indenização por
dano moral que se defere. (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Antônio Cesar Coutinho Daiha 0001557-50.2011.5.01.0077 - 26/6/2015.)
368. Morte por explosão. Labor em atividade de risco. Danos materiais e morais. A
atividade desenvolvida pelo empregado, utilizando maçarico, em área de alto risco de
explosão, importava em risco excessivo à saúde do laborista, o que, somado à negligência
no cumprimento das normas de proteção e segurança do trabalho e ambientais, levou o

empregado à morte, ao mesmo tempo em que ofendeu a integridade psicofísica dos
familiares. Na hipótese dos autos, a prova documental, notadamente os laudos técnicocientíficos, noticiam o comportamento omissivo das rés, igualmente responsáveis pelo
evento danoso ocorrido. Recursos patronais improvidos. (TRT1 - 7ª Turma - Rel. Sayonara
Grillo Coutinho Leonardo da Silva - 0001743-04.2012.5.01.0024 - 10/12/2015.)
369. Pleiteada indenização por dano moral em decorrência da queda de uma escada,
constitui julgamento extra petita a concessão da indenização por tendinopatia crônica. E
comprovado que o acidente se deu, segundo relato a própria reclamante, por ter prendido
o saldo do sapato no degrau, nenhuma culpa pode ser imputada ao reclamado. (TRT1 - 4ª
Turma - Rel. Tania da Silva Garcia - 0000707-50.2012.5.01.0080 - 29/6/2015.)

3.12.4.1 Anotação na CTPS
370. Transportador autônomo de cargas. Cadastro. Ausência. Autônomo. Apesar de não
cadastrado regularmente como Trabalhador Autônomo de Cargas (TAC), na forma do
artigo 1º da Lei_nº_ 7.290/84, o autor era um autônomo que fazia o transporte irregular
de cargas, pois contratava ajudantes e arcava com os custos de reparo e abastecimento do
seu veículo. Além disso, ajustava o preço recebendo por dia, logicamente deixando de
receber se o caminhão fosse submetido à reparo. Portanto, inexistente o vínculo de
emprego. Dano moral. Ausência de anotação na CTPS. Ofensa aos direitos subjetivos não
comprovada. A indenização do dano moral não tem o condão de reparar a lesão sofrida,
esta ressarcibilidade é pertinente ao dano patrimonial. A simples ausência do
reconhecimento do vínculo não faz presumir o prejuízo à moral do trabalhador, para isso é
necessária a comprovação de que a falta de reconhecimento do vínculo de emprego veio a
lhe prejudicar extrapatrimonialmente. Honorários advocatícios. Requisitos não
preenchidos. Na Justiça do Trabalho, somente são devidos os honorários advocatícios
quando atendidos os pressupostos da Lei_nº_ 5.584/70, a saber, assistência pelo sindicato
representativo da categoria profissional e remuneração inferior ao dobro do mínimo legal
ou situação econômica que não permita demandar sem prejuízo do sustento próprio ou
da família. (TRT1 - 2ª Turma - Rel. Vólia Bomfim Cassar - 0001178-28.2014.5.01.0264 3/12/2015.)

3.12.4.1.1 Rasura
371. Dano moral. Rasura da CTPS. Considerando que a CTPS é o espelho da vida
profissional do trabalhador, a rasura displicente e desrespeitosa configura violação de
bens incorpóreos da personalidade, visto que atinge a honra e a imagem do empregado,
sendo capaz de lhe causar constrangimento, humilhação e reprovação social, impondo-se
a reparação ensejadora do pagamento de indenização por dano moral. (TRT1 - 1ª Turma Rel. Gustavo Tadeu Alkmim - 0010756-81.2014.5.01.0242 - 12/8/2015.)

3.12.4.2 Assédio Moral
372. “Assédio moral. Contrato de inação. Indenização por dano moral. A tortura
psicológica, destinada a golpear a autoestima do empregado, visando forçar sua demissão
ou apressar sua dispensa através de métodos que resultem em sobrecarregar o
empregado de tarefas inúteis, sonegar-lhe informações e fingir que não o vê, resultam em
assédio moral, cujo efeito é o direito à indenização por dano moral, porque ultrapassa o
âmbito profissional, eis que minam a saúde física e mental da vítima e corrói a sua
autoestima. No caso dos autos, o assédio foi além, porque a empresa transformou o
contrato de atividade em contrato de inação, quebrando o caráter sinalagmático do
contrato de trabalho, e por consequência, descumprindo a sua principal obrigação que é a
de fornecer trabalho, fonte de dignidade do empregado.” Apelo patronal improvido. (TRT1
- 10ª Turma - Rel. Rosana Salim Villela Travesedo - 0000557-92.2011.5.01.0019 28/5/2015.)
373. Ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Trabalho. Assédio moral
demonstrado, mas cessado antes mesmo do ajuizamento. Não compete à Justiça do
Trabalho impor decisões punitivas por eventos que já eram pretéritos ao tempo da
propositura da ação. Só caberia intervenção para fazer cessar assédio moral que
permanecesse ocorrendo. A Fundação ré não se omitiu ao receber denúncia dos maustratos sofridos pelos terceirizados, não havendo razões para desacreditar que a servidora
assediadora tenha aprendido, antes e após a iniciativa do combativo Ministério Público do
Trabalho, lições de humildade e convívio urbano. O pretendido ajustamento de conduta,
portanto, parece ter acontecido, e antes mesmo do recebimento da denúncia por parte
do Parquet. Recurso a que se nega provimento. (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Jorge Fernando
Gonçalves da Fonte - 0157800-80.2004.5.01.0040 - 6/11/2015.)
374. Assédio moral. Bancário. Discriminação racial. O assédio moral traduz-se em
verdadeira tortura psicológica. Com contornos sutis, a violência moral, praticada através
de coação, humilhação e constrangimento nas empresas, nem sempre é percebida pelas
vítimas como verdadeiro ato de violência. Caracteriza-se por meio de atos de violência
física ou psicológica, praticados no trabalho, levando a vítima à exaustão emocional,
despersonalização e baixa realização pessoal - todas comprometendo a saúde, a
autoestima, as relações e o desempenho, podendo também aparecer sob a forma de
dores musculares, enxaqueca, gastrite, síndrome do intestino irritável, insônia,
hipertensão, diabetes, depressão, alcoolismo e dependência a drogas. (TRT1 - 4ª Turma Rel. Mônica Batista Vieira Puglia - 0001431-78.2012.5.01.0072 - 27/2/2015.)
375. Assédio moral. Caracterização. Sabe-se que se caracteriza como assédio moral a
prática de atos tipificados como condutas abusivas do empregador ou de seus prepostos,
tais como perseguição, injusta pressão ou depreciação da pessoa do empregado,
acarretando-lhe exposição a situações ridículas e constrangedoras, sendo definido pelos

doutrinadores originalmente como “a situação em que uma pessoa ou um grupo de
pessoas exerce uma violência psicológica extrema, de forma sistemática e frequente e
durante tempo prolongado sobre outra pessoa". No caso em tela, há provas que apontam
no sentido da existência do alegado prejuízo moral sofrido pela autora. (TRT1 - 10ª Turma
- Rel. Leonardo Dias Borges - 0000808-92.2012.5.01.0046 - 29/9/2015.)
376. Assédio moral. Configuração. O assédio moral supõe repetição ou reiteração da
conduta ilícita, que deve ser direcionada, sistemática e tendente a minar um determinado
profissional, ou alguns, de modo individualizado, no aspecto de sua dignidade psicológica,
com o objetivo de determinar o seu afastamento do trabalho, seja por despedida, seja por
demissão, seja por aposentadoria. In casu, a prova oral demonstrou a perseguição e maustratos impostos à autora pelos superiores hierárquicos. (TRT1 - 10ª Turma - Rel. Leonardo
Dias Borges - 0001942-85.2012.5.01.0263 - 2/3/2015.)
377. Assédio moral. Segregação de empregado estável. Indenização devida por violação do
direito fundamental à honra. I - O assédio moral (ou "mobbing", como o chamam doutrina
e jurisprudência modernas) é caracterizado pela pressão continuada e de cunho
psicológico que uma pessoa exerce sobre outra, com o intuito de forçá-la a adotar
determinada prática, que lhe avilta o espírito ou lhe traz transtornos psíquicos ou
psicossomáticos II - Neste contexto, caracteriza-se o assédio moral pela conduta lesiva e
culposa do empregador, que abusa do poder diretivo, disciplinar ou fiscalizatório, e cria
um ambiente de trabalho hostil, expondo seus empregados a reiteradas situações de
constrangimento e humilhação, que ofendem sua saúde mental e até mesmo física. III - O
dano engendrado pela conduta antijurídica do empregador deve ser compensado com
uma indenização que vise recompor a honra aviltada pelo ato atentatório da dignidade
ínsita a todo ser humano. IV - Na hipótese vertente, a parte ré discriminou de forma
patente o autor, empregado que gozava do benefício da estabilidade acidentária,
deixando-o lotado em ambiente de trabalho insalubre e onde, ademais, só restaram
outros empregados que gozavam de alguma espécie de estabilidade. V - Recurso da parte
ré conhecido e não provido; recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido.
(TRT1 - 5ª Turma - Rel. Evandro Pereira Valadão Lopes - 0011377-12.2013.5.01.0049 16/6/2015.)
378. Dano moral. Conduta do gerente. Piadas impróprias e de cunho sexual. Não há
dúvidas que o gerente fazia piadas de mau gosto, e brincadeiras deselegantes, mas
nenhuma delas foi dirigida especificamente à reclamante. Sua conduta era desagradável
como pessoa, mas insuficiente para atingir o patrimônio ideal da empregada. (TRT1 2ªTurma- Rel. Vólia Bomfim Cassar - 0011253-39.2013.5.01.0078 - 3/3/2015.)
379. Dano moral. Evidenciada a discriminação quanto a opção sexual da reclamante. A
situação posta em juízo, sem sombra de dúvidas, gerou abalo no campo moral da
reclamante a justificar a indenização por dano moral no valor fixado. O dano decorreu da
discriminação sofrida pela reclamante que pretendeu amparar a sua companheira e teve

ao final o seu direito negado sob fundamentos que não se sustentam seja no terreno dos
fatos seja no campo jurídico. (TRT1 - 7ª Turma - Rel. Alvaro Luiz Carvalho Moreira 0002509-79.2013.5.01.0264 - 5/5/2015.)
380. Dano moral. Ofensa verbal. Racismo. A conduta do empregador que ofende, ou
permite que seus subordinados sofram injurias raciais, revela evidente intenção de
depreciar seu empregado por motivo racial, de modo a violar os artigos 3º, IV, e 5º, caput,
ambos da Constituição da República. A manifestação depreciativa, inclusive, ofende a
dignidade e a honra subjetiva do trabalhador, circunstância bastante para configurar o
dano moral. (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Angelo Galvão Zamorano - 000056692.2014.5.01.0522 - 9/6/2015.)
381. Do dano moral. Configuração. Empregada grávida. O assédio moral ou mobbing,
espécie do gênero dano moral é uma forma de coação que se estabelece em atos danosos
à saúde psicológica do indivíduo, no ambiente de trabalho. Do conjunto probatório dos
autos restou evidente o assédio moral a que estava submetida a Autora. Assim, arbitra-se
em R$ 20.000,00 o valor referente à indenização por danos morais. (TRT1 - 1ª Turma - Rel.
Mário Sérgio Medeiros Pinheiro - 0010708-71.2013.5.01.0044 - 7/5/2015.)
382. Para que se caracterize o "assédio moral" é necessário aliás, imprescindível que o
trabalhador ofendido seja o alvo específico do mau procedimento do empregador (ou de
seus prepostos). Se, entretanto, o mau procedimento do empregador se estende
indistintamente a todos os seus empregados, sem "privilegiar" uns, em detrimento de
outros, não se verifica o "assédio moral" - na medida em que todos os trabalhadores se
encontram em uma mesma situação de fato, em que sejam ao mesmo tempo destratados
pelo empregador. (TRT1 - 8ª Turma - Rel. Roque Lucarelli Dattoli - 000170162.2011.5.01.0226 - 25/5/2015.)
383. Tratamento desrespeitoso dispensado ao empregado no ambiente de trabalho.
Assédio moral. Indenização devida. É dever das partes de uma relação empregatícia
dispensar reciprocamente tratamento respeitoso. Demonstrado que o Reclamante era
exposto a situações humilhantes e constrangedoras por parte de seu superior hierárquico,
é devida a reparação por danos morais. (TRT1 - 2ª Turma - Rel. José Antonio Piton 0010214-96.2013.5.01.0016 - 9/3/2015.)

3.12.4.3 Assédio Sexual
384. Assédio sexual. Configuração. Relação de subordinação hierárquica ou ascendência.
Para caracterização do assédio sexual no ambiente de trabalho, é necessário que o
agressor possua relação de subordinação hierárquica ou ascendência dentro da empresa
pois, sem tal elemento subjetivo, não se vislumbra a possibilidade de obtenção de
vantagem ou favorecimento sexual. (TRT1 - 10ª Turma - Rel. Flávio Ernesto Rodrigues Silva
- 0000687-36.2011.5.01.0002 - 2/7/2015.)

385. Dano moral - assédio sexual configurado - indenização devida I - O conceito de
assédio sexual está estampado na Lei_nº_ 10.224, de 2001, que o tornou crime tipificado
no Código Penal Brasileiro, mais precisamente no art. 216-A, que assim dispõe:
“Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual,
prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência
inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função." II - O assédio sexual pressupõe
perseguição, insistência, coação, pressão com conotação de ordem sexual. A conduta
praticada pelo ofensor tem que necessariamente ser rejeitada pela vítima, não pode ser
permitida, consentida, caso contrário, não estaria configurado o crime de assédio. III - O
assédio pode acontecer não só por meio de carícias, toques, cantadas ofensivas, mas
também por meio de atos ou palavras de cunho sexual abusivo que violem dignidade do
assediado. IV – No caso concreto, a prova testemunhal evidenciou que o superior
hierárquico da autora a assediava sexualmente, mesmo sendo rejeitadas suas investidas.
(TRT1 - 5ª Turma - Rel. Evandro Pereira Valadão Lopes - 0000094-30.2013.5.01.0004 9/10/2015.)
386. Danos morais. Assédio sexual. Indenizações devidas. O assédio sexual consiste na
perseguição inoportuna e reiterada de caráter sexual, que gera desgaste psicológico e
desequilíbrio emocional, além do sentimento de impotência, constrangimento e
humilhação relacionados à individualidade do ser humano em seu aspecto sexual,
posicionado em uma condição hierárquica usualmente inferiorizada. A conduta ilícita
reportada é tão grave que foi tipificada pela Lei_nº_ 10.224/01, que incluiu o art. 216-A do
Código Penal. A testemunha comprovou a ocorrência de assédio sexual pelo superior
hierárquico. Diante da gravidade da situação comprovada e dos efeitos danosos dela
decorrentes, entendo ser irrisória, inadequada e desproporcional a indenização fixada em
apenas R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) pelo juízo originário, por não ser suficiente para
atender a função social e o objetivo da norma, devendo ser acolhida in totum a pretensão
manifestada no pleito K da inicial, sob pena de banalização da agressiva conduta
identificada. Recurso autoral conhecido e provido. (TRT1 - 7ª Turma - Rel. Sayonara Grillo
Coutinho Leonardo da Silva - 0001527-43.2012.5.01.0024 - 28/1/2015.)
387. Direito processual do trabalho. Prova do assédio sexual. Princípios da oralidade e do
livre convencimento. No assédio sexual descendente, o sujeito ativo pode - em razão da
superioridade funcional - cercar-se de todas as cautelas para escamotear sua conduta, a
qual se dá na maioria das vezes a portas fechadas e sem testemunhas. Assim, exigir prova
direta, com documentos e testemunhas de visu da conduta assediadora constitui inegável
incentivo a essa repulsiva prática, em detrimento da dignidade da pessoa humana. Nesse
contexto, deve-se prestigiar o convencimento do juízo de primeiro grau, que presidiu a
produção da prova oral, sendo o mais apto a atribuir-lhe valor probante. (TRT1 - 8ª Turma
- Rel. Dalva Amélia de Oliveira. Red. Desig. - 0010726-91.2013.5.01.0012 - 11/3/2015.)

3.12.4.4 Atos Discriminatórios
388. Idoso. Dispensa discriminatória. O art. 4.º da Lei_nº_. 9.029/95 prevê que o
rompimento da relação de trabalho por ato discriminatório, além do direito à reparação
pelo dano moral, faculta ao empregado a percepção em dobro da remuneração do
período de afastamento, corrigida monetariamente e acrescida dos juros legais. Apelo da
reclamada a que se dá parcial provimento para reduzir o quantum reparatório arbitrado a
título de danos morais. Apelo adesivo do reclamante a que se nega provimento. (TRT1 - 3ª
Turma - Rel. Antônio Cesar Coutinho Daiha - 0011157-50.2013.5.01.0037 - 11/3/2015.)

3.12.4.5 Condições Degradantes
389. Dano moral. Colete à prova de balas. Não fornecimento. Indenização devida. Ao não
fornecer o colete à prova de balas ao autor a reclamada não cumpriu integralmente as
normas relativas à segurança para o desempenho da atividade de vigilante, colocando a
integridade física do autor em risco. Desta forma, tem-se que a reprovável conduta da ré,
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 utilizada. (TRT1 - 6ª Turma - Rel. Paulo Marcelo de
Miranda Serrano - 0010176-05.2013.5.01.0204 - 29/5/2015.)
390. Dano moral. Configuração. Ambiente de trabalho. Precariedade das condições
sanitárias. Ofensa à dignidade do trabalhador. Indenização devida. Sem embargo da
variação do grau de sensibilidade de cada indivíduo, é axiomático que a prestação da
atividade laborativa em ambiente degradante, à míngua de condições mínimas de higiene
sanitária, viola a esfera íntima do "homem médio", investindo contra a dignidade da
pessoa humana, hodiernamente, salvaguardada em preceito constitucional. Apelo
patronal improvido. (TRT1 - 10ª Turma - Rel. Rosana Salim Villela Travesedo - 001063830.2014.5.01.0461 - 6/10/2015.)
391. Dano moral. Instalações em más condições de higiene e conservação. Tendo a prova
dos autos demonstrado que as reclamadas disponibilizavam aos trabalhadores banheiros
e demais instalações totalmente fora de quaisquer condições razoáveis para uso, fica
caracterizado o dano moral, daí exsurgindo a obrigação de indenizar. OGMO. Normas de
saúde e segurança do trabalho. Inobservância. Responsabilidade. Nos termos do
ordenamento legal relativo ao trabalho portuário, o OGMO é responsável pelo
cumprimento e fiscalização das normas de saúde e segurança do trabalho portuário,
competindo-lhe cumprir e fazer cumprir essas normas, inclusive sendo dela a
responsabilidade pela compra, manutenção, distribuição, higienização, treinamento e zelo
pelo uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual – EPI. Do descumprimento

desse ônus legal, decorre a sua responsabilidade civil em caso de lesão sofrida pelos
trabalhadores portuários avulsos. (TRT1 - 5ª Turma - Rel. Marcelo Augusto Souto de
Oliveira - 0001700-94.2012.5.01.0015 - 9/10/2015.)
392. Dano moral. Precariedade das instalações em que prestados os serviços.
Responsabilidade solidária. OGMO e do operador portuário. O descumprimento das
obrigações relativas à saúde, higiene e segurança do trabalho, bem como a precariedade
dos locais onde os serviços eram prestados, atinge a moral e a dignidade do trabalhador, o
que enseja o deferimento da indenização por dano moral postulada, devendo o OGMO e o
operador portuário responderem solidariamente pelo pagamento de tal indenização.
(TRT1 - 2ª Turma - Rel. Vólia Bomfim Cassar - 0000003-15.2015.5.01.0021 - 5/11/2015.)
393. Trabalhador avulso da zona portuária do Rio de Janeiro submetido a condições de
trabalho degradantes, sem instalações sanitárias, vestiário ou local adequado para
repouso, faz jus à reparação moral, decorrente do descumprimento das normas
específicas de higiene e segurança, impondo-se a responsabilidade solidária do Operador
Portuário e do Órgão Gestor de Mão de obra na obrigação de pagar o valor arbitrado, com
fulcro nos artigos 17 e 33, inciso V da Lei_nº_12.815/2013, artigo 9º da Lei_nº_ 9.719/98 e
artigos 29.1.4.1 e 29.1.4.2 da Norma Regulamentadora nº 29. Consideradas a extensão da
ofensa e a finalidade, punitiva e pedagógica da reparação moral, justifica-se o valor de R$
7.000,00 (sete mil Reais) fixado pelo Juiz, em consonância com o princípio da
razoabilidade, consubstanciado no § único do artigo 944 do Código Civil. (TRT1 - 6ª Turma
- Rel. Theocrito Borges dos Santos Filho - 0010280-38.2014.5.01.0082 - 9/6/2015.)
394. Trabalhador portuário avulso. Descumprimento de obrigações atinentes à saúde,
higiene e segurança do trabalho. Condições sanitárias. Indenização por danos morais.
Compete ao órgão gestor de mão de obra, ao operador portuário e ao empregador,
conforme o caso, cumprir e fazer cumprir as normas concernentes a saúde e segurança do
trabalho portuário (art.9º da Lei_nº_ 9.719/98). Entretanto, cabe ao autor o ônus da prova
do descumprimento das normas de segurança, higiene e conforto nas instalações. (TRT1 8ª Turma - Rel. Edith Maria Corrêa Tourinho - 0000115-79.2013.5.01.0012 - 20/7/2015.)
395. Bancário. Doença ocupacional. Ler. Dor. 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 - 000070434.2013.5.01.0283 - 14/7/2015.)
396. Doença ocupacional. Leucopenia. Exposição ao benzeno. Extraído do conjunto
probatório que a doença do autor está manifestamente relacionada com o exercício da
atividade prestada à reclamada, que não se preocupou em adotar medidas coletivas e

individuais de proteção e segurança da saúde do trabalhador (§1º, art. 19 da Lei_nº_
8.213/91), procede o pedido indenização por dano moral e material. (TRT1 - 4ª Turma Rel. Luiz Alfredo Mafra Lino - 0269500-57.2006.5.01.0342 - 4/9/2015.)

3.12.4.6 Limitação de Uso do Banheiro
397. Dano moral. Ausência de banheiros nos pontos de ônibus. Em que pese seja dever da
autoridade administrativa competente garantir a saúde da população, cabe às empresas
de ônibus garantir que os seus empregados tenham locais apropriados para a satisfação
de suas necessidades fisiológicas nos pontos de parada, nos termos da NR-17, o que pode
ser facilmente conseguido com a instalação de banheiros químicos. Portanto, a falta de
banheiros decorre de culpa do empregador, o que pode trazer graves danos à saúde do
empregado o que, indiscutivelmente, gera dano moral a ser indenizado. (TRT1 - 10ª Turma
- Rel. Marcelo Antero de Carvalho - 0000159-25.2013.5.01.0004 - 26/4/2015.)
398. Dano moral. Uso de banheiro. Rodoviário. Diante da ausência de toaletes, a
empregadora cometeu atitude ilícita, ensejadora de dano moral, submetendo os seus
empregados à situação ofensiva à saúde e higiene pessoal, bem como a
constrangimentos, considerando que o uso de banheiros ficava condicionado ao
consentimento dos comerciantes da região. (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Mônica Batista Vieira
Puglia - 0001712-23.2012.5.01.0011 - 15/9/2015.)
399. I - Ferroviário. Regime de monocondução. Inexistência de pausa regular para
necessidades fisiológicas. Dano moral caracterizado. Indenização devida. Restando
demonstrado que o autor, como ferroviário e laborando no regime de monocondução,
quando conduz desacompanhado de outro empregado a locomotiva, estava sujeito à
condição objetivamente desumana e degradante, eis que não dispunha de qualquer
intervalo adequado e confortável para realizar suas necessidades fisiológicas básicas, temse por caracterizada violação a direitos personalíssimos do obreiro, os quais encontram
arrimo no princípio da dignidade da pessoa humana, eriçado a fundamento da República,
nos termos do que dispõe o inciso III do artigo 1º da Carta Política vigente. II - Maquinista.
Enquadramento da categoria na alínea "c" do artigo 237 da CLT. O maquinista ou auxiliar
ferroviário enquadra-se na hipótese prevista na alínea "c" do artigo 237 da CLT, uma vez
que na equipagem a atividade principal é a operação de trens, por meio da observação e
manipulação de controles presentes em locomotivas ou vagões, responsáveis pela sua
movimentação, em razão das viagens deslocando-se de local ou um trecho para outro.
(TRT1 - 9ª Turma - Rel. José da Fonseca Martins Junior - 0000013-03.2014.5.01.0342 29/10/2015.)

3.12.4.7 Revistas Íntimas / Pertences
400. Revista de bolsas dos empregados. Dano moral. Inexistência. A exibição de bolsas e
sacolas ou mesmo o lacre dos referidos objetos é procedimento usual em

estabelecimentos comerciais similares à empresa reclamada, inclusive com relação a
clientes que ali comparecem para efetuar suas compras, sendo certo que essa prática, de
forma não abusiva, é permitida, fazendo parte de seu poder diretivo e não tem, dessa
forma, o condão de atentar contra a honra subjetiva do indivíduo. O que se abomina são
as revistas que afrontem, de alguma maneira, a dignidade humana ou a intimidade ou
privacidade do trabalhador, princípios previstos na Constituição da República (art. 1º, III e
5º, X). (TRT1 - 6ª Turma - Rel. Carlos Alberto Araujo Drummond - 000053450.2012.5.01.0072 - 18/6/2015.)
401. Revista. Vistoria na bolsa. Caráter generalizado. Não há dano moral pela revista de
objetos pessoais dos empregados, sem qualquer contato físico. Não se trata de quebra de
fidúcia, mas do exercício do poder fiscalizatório do empregador, desde que não haja abuso
de direito. Recurso não provido. (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Antônio Cesar Coutinho Daiha 0000886-46.2013.5.01.0242 - 23/9/2015.)

3.12.4.8 Valor Arbitrado
402. Indenização por dano moral. Valor fixado. O valor fixado a título de indenização por
danos morais compensa a lesão sofrida pelo autor, observa a capacidade econômica da
empresa reclamada e atende o caráter compensatório pedagógico da medida, devendo
ser majorado o valor fixado na sentença. Recursos das partes não providos. (TRT1 - 6ª
Turma - Rel. Jorge Orlando Sereno Ramos - 0061200-33.2009.5.01.0521 - 27/11/2015.)

3.13 RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA / SUBSIDIÁRIA
403. Agravo de petição. Responsabilidade subsidiária da administração pública.
Relativização da coisa julgada. Inexigibilidade do título executivo judicial. Descabimento. O
título judicial somente se torna inexigível se fundado em Lei ou ato normativo declarados
inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, ou em interpretação tida como
incompatível com o texto da Constituição Federal, conforme dispõem o art. 741, II,
parágrafo único, do CPC, e o art. 884, § 5º, da CLT. (TRT1 - 5ª Turma - Rel. Marcelo
Augusto Souto de Oliveira - 0017000-61.2006.5.01.0030 - 22/5/2015.)
404. Devedor subsidiário. Execução. Adoção de medidas sabidamente infrutíferas em face
da devedora principal. Desnecessidade. Em respeito aos princípios constitucionais da
celeridade processual, da efetividade da prestação jurisdicional e da duração razoável do
processo, desnecessária seria a adoção de medidas sabidamente infrutíferas pelo Juízo a
quo, em face da mesma empresa ré, devendo responder pela satisfação do crédito a
devedora subsidiária, não havendo qualquer irregularidade neste procedimento. (TRT1 4ª Turma - Rel. Mônica Batista Vieira Puglia - 0010118-31.2014.5.01.0571 - 7/4/2015.)
405. Fazenda Pública. Responsabilidade Subsidiária. Juros de Mora. Em se tratando de
condenação subsidiária de Ente Público, inaplicável o art. 1º-F da Lei_nº_ 9.494/94. (TRT1

- 2ª Turma - Rel. Fernando Antonio Zorzenon da Silva - 0017300-26.2005.5.01.0008 9/11/2015.)
406. Motorista responsável pela coleta e entrega de malotes de documentos bancários.
Inocorrência da pretendida responsabilidade solidária de um dos bancos tomadores dos
serviços. Diante da existência de sistema de compartilhamento de malotes, com prestação
dos serviços “pulverizada” a vários bancos, inviável considerar-se apenas um deles como o
tomador dos serviços, descabendo o reconhecimento da responsabilidade solidária
almejada pelo autor. Apelo obreiro improvido. (TRT1 - 10ª Turma - Rel. Rosana Salim
Villela Travesedo - 0001338-39.2012.5.01.0065 - 30/7/2015.)
407. PETROBRAS. Responsabilidade subsidiária. Não submissão à Lei_nº_8.666/93 obtida
por liminar no _e._STF. Considerando que a PETROBRAS obteve junto ao STF liminar para
não observar o regime de licitação previsto na Lei_nº_ 8.666/93, não pode invocar tal
norma para eximir-se da responsabilidade subsidiária, nos termos da Súmula 331 do
_c._TST. Não bastasse isso, não houve demonstração por parte da PETROBRAS de que
fiscalizasse, de modo efetivo, a Primeira Ré no cumprimento das obrigações contratuais
relativamente a seus próprios empregados, advindo daí, sua responsabilidade por culpa in
vigilando. Recorrente: José Henrique de Oliveira Cardim Petróleo Brasileiro S/A Petrobras
Recorrido: Iesa Óleo e Gás S.A. - em recuperação judicial Petróleo Brasileiro S/A Petrobras
José Henrique de Oliveira Cardim Relatora: Giselle Bondim Lopes Ribeiro (TRT1 - 7ª Turma
- Rel. Giselle Bondim Lopes Ribeiro - 0003831-28.2014.5.01.0482 - 10/11/2015.)
408. Responsabilidade subsidiária. Reparação por dano moral (TRT1 - 8ª Turma - Rel. José
Antonio Teixeira da Silva - 0000354-67.2014.5.01.0491 - 6/11/2015.)
409. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. "Quarteirização". A alegação
de que a reclamante teria sido contratada por empresa "quarteirizada" sem o
conhecimento do órgão público apenas reforça a configuração da hipótese de conduta
culposa na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora
de serviço, que atualmente norteia a determinação da responsabilidade subsidiária da
Administração Pública. (TRT1 - 1ª Turma - Rel. Gustavo Tadeu Alkmim - 001187619.2013.5.01.0203 - 3/6/2015.)
410. Responsabilidade subsidiária de ente público. Súmula 12 deste regional:
"impossibilidade de satisfação do débito trabalhista pelo devedor principal. Execução
imediata do devedor subsidiário. Frustrada a execução em face do devedor principal, o juiz
deve direcioná-la contra o subsidiário, não havendo amparo jurídico para a pretensão de
prévia execução dos sócios ou administradores daquele." Responsabilidade subsidiária de
ente público. Inaplicabilidade do que dispõe o art. 1º-f da Lei_nº_ 9.494/97. Não se aplica
o disposto no art. 1º-F da Lei_nº_ 9.494, de 10/09/1997, quando o ente público figurar no
título executivo judicial na condição de devedor subsidiário.- (Súmula 24 deste E. TRT-1ª

Região) (TRT1 - 2ª Turma - Rel. Valmir de Araujo Carvalho - 0106000-48.2009.5.01.0004 18/11/2015.)

3.13.1 Concessão de Serviço Público
411. Sucessão de empresas. Reponsabilidade trabalhista. Concessão de serviço público.
Inexistência de ajuste particular entre as concessionárias envolvidas. Improcedência. Nos
termos do entendimento consagrado através da OJ 225, da SDI-I, do c._TST para o
reconhecimento da sucessão de empresas no caso de concessão de serviço público é
necessário que a concessionária anterior outorgue bens de sua propriedade a
concessionária subsequente, no todo ou em parte, mediante arrendamento, ou qualquer
outra forma contratual. Não se caracterizando, pois, o instituto, quando a mudança das
empresas decorre da cassação da permissão de funcionamento da primeira prestadora.
(TRT1 - 8ª Turma - Rel. Dalva Amélia de Oliveira - 0000463-06.2013.5.01.0301 - 6/2/2015.)
412. União federal. Responsabilidade solidária com os débitos da organização de aviação
civil internacional. OACI. Decreto 59.308/66. Por força do art. 1º, item 6, do Decreto
59.308/66, a UNIÃO FEDERAL responde de forma solidária com a OAIC pelos débitos desta
perante seus empregados. (TRT1 - 7ª Turma - Rel. Giselle Bondim Lopes Ribeiro - 016670019.2005.5.01.0072 - 6/3/2015.)

3.13.2 Grupo Econômico
413. Grupo econômico. Caracterização. Existência de sócio comum. Similitude de objeto
social e de atividade econômica. Sócio majoritário ou exercente da administração das
empresas. I - Como assente em nossa jurisprudência, a existência de sócios comuns entre
as empresas, somada à correlação do objeto social, à identidade de atividades econômicas
e à colaboração existente entre elas, conduz ao reconhecimento de real grupo econômico,
nos termos do artigo 2º, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho II - Insta registrar que
a autonomia dos sujeitos empresariais é uma das facetas do grupo econômico, o que,
antes de descaracterizá-lo, constitui traço marcante de sua definição. Não há, portanto,
qualquer exigência de controle e fiscalização de uma empresa por outra para que se
reconheça a formação do grupo. III - No caso dos autos, há confusão de vários sócios entre
as demandadas, tendo todos eles relevante participação em suas cotas e assumindo nelas
proeminentes cargos de direção, do que se torna impossível afastar a caracterização do
grupo econômico. IV - Recurso da terceira ré conhecido e não provido; recurso da parte
autora parcialmente conhecido e parcialmente provido. (TRT1 - 5ª Turma - Rel. Evandro
Pereira Valadão Lopes - 0001302-49.2012.5.01.0080 - 11/2/2015.)

3.13.3 Sócio / Acionista
414. Agravo de petição. Execução. Responsabilidade do ex-sócio. Considerando que o
contrato de trabalho do Autor vigorou de 20/10/1987 a 13/11/1998; que as verbas

pleiteadas e deferidas são referentes a este período; que até dezembro/1999 a Petrobras
ainda constava como sócia/acionista/gestora da Ré e que, por certo, beneficiando-se da
mão de obra do Reclamante; não resta dúvida acerca de sua responsabilidade pela
execução. Agravo a que se nega provimento. (TRT1 - 1ª Turma - Rel. Mário Sérgio
Medeiros Pinheiro. Red. Desig. - 0016000-33.1999.5.01.020 - 6/11/2015.)
415. Agravo de petição. Redirecionamento da execução. Responsabilidade dos sócios
retirantes. Com relação às sociedades por quotas de responsabilidade limitada, como é o
caso da Reclamada, a atual jurisprudência vem se inclinando pela responsabilidade,
quanto aos débitos da sociedade, não só da empresa, mas também de todos os seus
sócios, independentemente de a participação ser majoritária ou minoritária, da
integralização das quotas, da atuação na gerência da sociedade e da prática ou não de
atos faltosos por parte destes, na forma a alcançar bens pessoais daqueles, aqui incluídos
os sócios retirantes, desde que a sua participação no quadro societário seja concomitante
com a vigência do pacto laboral. (TRT1 - 2ª Turma - Rel. José Antonio Piton - 000040051.2003.5.01.0003 - 26/11/2015.)
416. Agravo de petição. Responsabilidade de ex-sócio. “A cessão total ou parcial de quota,
sem a correspondente modificação do contrato social com o consentimento dos demais
sócios, não terá eficácia quanto a estes e à sociedade. Parágrafo único. Até dois anos
depois de averbada a modificação do contrato, responde o cedente solidariamente com o
cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio.” (O
art. 1.003, parágrafo único, do Código Civil), não há prescrição, todavia, caso a vigência do
contrato de trabalho e o ajuizamento da ação ocorram antes de transcorridos os dois anos
da retirada do sócio. (TRT1 - 8ª Turma - Rel. Edith Maria Corrêa Tourinho - 015510054.1996.5.01.0221 - 25/5/2015.)
417. Falência da executada. Prosseguimento da execução em face dos sócios após a
falência. Impossibilidade. Decretada a falência da reclamada, a execução deve prosseguir
perante o Juízo da Falência, mediante a habilitação do credor na Massa Falida. A
responsabilidade dos sócios pelas dívidas trabalhistas da sociedade é subsidiária,
portanto, apenas restando definitivamente comprovada no Juízo Falimentar a inexistência
de patrimônio da empresa capaz de saldar os créditos habilitados, poderá aquele Juízo
executar os bens dos sócios, desconsiderando a personalidade jurídica da empresa. (TRT1
- 8ª Turma - Rel. José Antonio Teixeira da Silva - 0052100-42.2004.5.01.0032 - 12/8/2015.)
418. Responsabilidade do ex-sócio. O sócio retirante que tenha se beneficiado do
resultado da prestação de serviços do trabalhador, é responsável pelas obrigações
trabalhistas inadimplidas, naquele período. Agravo de petição que se nega provimento.
(TRT1 - 10ª Turma - Rel. Marcelo Antero de Carvalho - 0171700-78.1999.5.01.0017 4/9/2015.)

3.13.4 Sucessão de Empregadores
419. Agravo de petição. Sucessão. Grupo econômico. A ocorrência de sucessão de
empresas acarreta a responsabilidade do sucessor quanto a débitos e obrigações
trabalhistas, nos termos dos artigos 10 e 448 da CLT, inclusive quanto àqueles já vencidos
e anteriores à transferência da propriedade. O fato de o contrato de trabalho ter sido
extinto antes da transferência da empresa não constitui requisito imprescindível à
caracterização da sucessão. Ocorrendo a sucessão, o sucessor assume as dívidas do
sucedido por força de Lei (CLT, artigos 10 e 448). (TRT1 - 1ª Turma - Rel. Mery Bucker
Caminha - 0000106-65.2010.5.01.0031 - 11/5/2015.)
420. Responsabilidade empresarial. Sucessão. Configuração. Comprovada a condição de
sucessora pela empresa apontada pelo empregado como tal, em razão das alegações
deduzidas e documentos trazidos aos autos, configura-se a sua responsabilidade pelos
créditos trabalhistas devidos. (TRT1 - 7ª Turma - Rel. Rogério Lucas Martins - 000088371.2014.5.01.0302 - 11/11/2015.)
421. Sucessão trabalhista. Concessão de serviço público. No tocante ao entendimento
jurisprudencial esposado na OJ_nº_225 da SDI-1 do T.S.T., convém frisar que a sucessão
de concessionárias, por si só, não gera a sucessão. Todavia, quando ocorre a transferência
de patrimônio ente a primeira e a segunda concessionárias configura-se a sucessão. (TRT1
- 10ª Turma - Rel. Célio Juaçaba Cavalcante - 0001754-38.2013.5.01.0302 - 1/12/2015.)
422. Sucessão trabalhista. Configuração. A sucessão trabalhista não é fenômeno
meramente jurídico-formal, mas pragmático-factual, caracterizado, em síntese, pela
continuidade na exploração do mesmo negócio. Verificado que a segunda reclamada,
empresa de ônibus, passou a utilizar as garagens da primeira ré, bem assim os
equipamentos, assumindo ainda contratos de trabalho da antiga empregadora do
reclamante, resta caracterizada a figura da sucessão de empregadores, a responsabilizar a
empresa sucessora por todas as obrigações decorrentes dos contratos de trabalho
mantidos pelo sucedido. (TRT1 - 5ª Turma - Rel. Marcelo Augusto Souto de Oliveira 0000922-71.2014.5.01.0301 - 5/11/2015.)
423. Sucessão. Empresa concessionária de serviços públicos. Empregado não recontratado.
Descaracterização. O fato de o empregado não ter sido aproveitado pela nova
concessionária afasta, por si só, a sucessão vindicada. Aplicação da OJ 225, II, da SDI1 do
TST. (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Rildo Albuquerque Mousinho de Brito Red. Des. - 000163347.2012.5.01.0301 - 14/1/2015.)

3.13.5 Tomador de Serviços / Terceirização
424. Responsabilidade subsidiária. Contrato de franquia. No contrato de franquia a
empresa concedente não é tomadora de serviços, nem intermediadora de mão de obra, o

que afasta o reconhecimento da terceirização típica de que trata a Súmula nº 331, do
c._TST, e, via de consequência, a possibilidade de se responsabilizar subsidiariamente o
franqueador por eventuais créditos trabalhistas devidos pela empresa franqueada. (TRT1 8ª Turma - Rel. Dalva Amélia de Oliveira. Red. Desig. - 0011094-94.2013.5.01.0014 18/5/2015.)
425. Responsabilidade subsidiária. Restrição. Com exceção das anotações na Carteira de
Trabalho e da entrega das guias para saque do Fundo de Garantia, por se tratarem de
obrigações personalíssimas, a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços
compreende o pagamento da totalidade das verbas decorrentes do contrato de trabalho,
multas e indenizações pela resilição unilateral do contrato por iniciativa da empregadora
direta. Não há, afinal, limitação da responsabilidade do tomador de serviços às verbas de
natureza salarial, inclusive no tocante às contribuições previdenciárias, às multas pelo
retardamento da quitação e indenizações, incluindo a de dano moral, bem como, quanto
ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, parcela diretamente decorrente da
mencionada relação de emprego. (TRT1 - 2ª Turma - Rel. Valmir de Araujo Carvalho 0096300-28.2007.5.01.0001 - 26/2/2015.)
426. Terceirização. Telefonista. Bancário. Vínculo com o tomador. Lícita a terceirização de
serviços de simples atendimento telefônico, sem atendimento pessoal a clientes, sem
acesso a sistema nem subordinação ao tomador dos serviços. (TRT1 - 8ª Turma - Rel. Edith
Maria Corrêa Tourinho - 0000011-59.2014.5.01.0010 - 2/2/2015.)

3.13.5.1 Ente Público
427. Agravo de petição. Inexigibilidade de título executivo judicial. Responsabilidade
subsidiária do ente público. Decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Não há que
se falar em inexigibilidade do título exequendo quando não está fundado em dispositivo
de Lei declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. "(...) Em que pese o
julgamento da matéria pelo STF (ADC nº 16) que declarou a constitucionalidade do art. 71,
§1º da Lei_nº_ 8666/93, a qual trata da responsabilidade do Poder Público nas licitações,
não há impedimento à Justiça do Trabalho em reconhecer a responsabilidade, com base
nos fatos de cada causa. Assim, houve o deslocamento da questão para o contexto fáticoprobatório, não sendo possível aplicar as regras da responsabilidade objetiva ou, fundada
na mera presunção de culpa in vigilando. Logo, há que se verificar a prova da ilicitude,
fraude, inexecução culposa, ou omissão ou imperfeição na fiscalização do contrato de
licitação, para se configurar a efetiva atuação culposa, subjetiva, do agente publico, no
sentido de causar, direta ou indiretamente, o indébito trabalhista para os empregados que
lhes tenham prestado serviços intermediados. (...)". A chamada relativização da coisa
julgada é medida excepcional que se admite apenas nos casos expressamente previstos
em Lei, não se cogitando de sua aplicação extensiva em prejuízo da segurança das

relações jurídicas. (TRT1 - 10ª Turma - Rel. Flávio Ernesto Rodrigues Silva - 001175758.2013.5.01.0203 - 30/9/2015.)
428. Agravo de petição. Juros de mora do ente público, acionista majoritário. Trata-se, de
execução de devedor indireto, cujo devedor principal é a COMPANHIA ESTADUAL DE
ENGENHARIA DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA- CENTRAL. Nesse caso, o Estado do Rio de
Janeiro é o devedor subsidiário, atraindo a aplicação da Súmula nº 24 e Orientação
Jurisprudencial nº 382 do TST, sendo inaplicável os juros de 0,5% ao mês (TRT1 - 6ª Turma
- Rel. Leonardo da Silveira Pacheco - 0097800-60.2004.5.01.0058 - 18/11/2015.)
429. Pedido de reconhecimento do vínculo empregatício de trabalhador terceirizado com
ente da Administração Pública Indireta, tomadora dos serviços. Situação especialíssima.
Diante do acordo realizado entre Furnas e a Federação Nacional dos Urbanitários nos
autos do mandado de segurança impetrado pela entidade sindical junto ao _e._STF, não
há mais o que se discutir acerca do vínculo empregatício entre as partes, pois o _e._STF,
com a homologação do acordo, afastou, por segurança jurídica, a regra constitucional do
concurso público, perdendo sentido a insistência de Furnas na tese de impossibilidade
jurídica do pedido e violação ao art. 37, II, e §2º, da CRFB. Sentença de primeiro grau
reformada nesse aspecto. (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Jorge Fernando Gonçalves da Fonte 0052200-78.2009.5.01.0013 - 25/5/2015.)
430. Quarteirização. Administração pública. Não ilidida a culpa in vigilando.
Responsabilização do ente público. Nas variadas modalidades de terceirização, inclusive na
quarteirização, caso não afastada a culpa in vigilando, ônus de prova que recai sob o ente
público, resta a sua condenação subsidiária, prevalecendo os ditames do art. 71, §1º, da
Lei_nº_ 8.666/93 c/c Súmula. 331, item V, do TST, e afastada a correção monetária e juros
na forma do art. 1º-F, da Lei_nº_9.494/97, conforme OJ_nº_382, da SDI-I, do TST. A
condenação subsidiária engloba todas as verbas trabalhistas, consoante entendimento do
item VI da supra citada Súmula. Recurso da Administração Pública improvido. (TRT1 - 2ª
Turma - Rel. Valmir de Araujo Carvalho - 0011022-25.2013.5.01.0203 - 12/8/2015.)
431. Quarteirização. Administração pública. Não ilidida a culpa in vigilando.
Responsabilização do ente público. Nas variadas modalidades de terceirização, inclusive na
quarteirização, caso não afastada a culpa in vigilando, ônus de prova que recai sob o ente
público, resta a sua condenação subsidiária, prevalecendo os ditames do art. 71, §1º, da
Lei_nº_8.666/93 c/c Súmula. 331, item V, do TST, e afastada a correção monetária e juros
na forma do art. 1º-F, da Lei_nº_ 9.494/97, conforme OJ_nº_382, da SDI-I, do TST. A
condenação subsidiária engloba todas as verbas trabalhistas, consoante entendimento do
item VI da supra citada Súmula. Recurso da Administração Pública improvido. (TRT1 - 2ª
Turma - Rel. Valmir de Araujo Carvalho - 0012250-38.2013.5.01.0202 - 16/9/2015.)

3.13.5.1.1 Abrangência da Condenação
432. Responsabilidade subsidiária da administração pública tomadora de serviços. Culpa in
vigilando. Demonstração. Conduta culposa preconizada na Súmula nº 331 do _c._TST. 1) O
inciso IV da Súmula nº 331 do _c._TST dispõe que o inadimplemento das obrigações
trabalhistas, por parte do empregador, implica na responsabilidade subsidiária do
tomador de serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação
processual e conste também do título executivo judicial. 2) Por sua vez, o novel inciso V
estabelece que os entes da administração pública direta e indireta respondem
subsidiariamente nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta
culposa no cumprimento das obrigações da Lei_nº_ 8.666/93, especialmente na
fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço
como empregadora, não decorrendo aludida responsabilidade de mero inadimplemento
das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada. 3) Fixa o
inciso VI, finalmente, que a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange
todas as verbas decorrentes da condenação. 4) Recurso ordinário do ente público ao qual
se nega provimento. (TRT1 - 9ª Turma - Rel. José da Fonseca Martins Junior. Red. Desig. 0083800-12.2009.5.01.0048 - 27/11/2015.)

3.13.5.2 Isonomia Salarial
433. Salário equitativo. Aplicação analógica do art. 12 da Lei_nº_ 6.019/74. Comprovado
que o trabalhador terceirizado exerce idêntica função a do empregado da tomadora,
impõe-se afastar a desigualdade salarial, a teor do que dispõe o art. 7º, incisos XXX, XXXI,
XXXII e XXXIV, da CF e, por analogia, como se dá com o empregado temporário, o art. 12
da Lei_nº_. 6.019/74. (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Patrícia Pellegrini Baptista da Silva - 001036271.2013.5.01.0028 - 30/9/2015.)

3.13.5.3 Licitude / Ilicitude da Terceirização
434. Responsabilidade solidária. Fraude. Terceirização ilícita. A contratação de empresa de
construção civil para a realização de obras em empreendimento do tomador dos serviços,
que explora a atividade de incorporador imobiliário, atrai a configuração da
responsabilidade solidária, seja pela ocorrência de terceirização ilícita, seja pela presença
de elementos similares a subempreitada. (TRT1 - 7ª Turma - Rel. Rogério Lucas Martins 0000965-11.2011.5.01.0431 - 2/7/2015.)

3.13.5.3.1 Reparador de Linha Telefônica
435. Empresa de telefonia. Agente credenciado. Responsabilidade subsidiária inexistente.
Não há que se falar em responsabilidade solidária ou subsidiária da empresa de telefonia
pelos débitos trabalhistas das firmas que revendem seus produtos e serviços como

agentes autorizados. (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Rildo Albuquerque Mousinho de Brito 0001157-40.2013.5.01.0247 - 16/9/2015.)

3.14 TRABALHO COM PROTEÇÃO ESPECIAL
436. Empregados portadores de necessidades especiais. Validade da dispensa. Art. 93, § 1º
da Lei_nº_ 8.213/91. O alcance da cota dos trabalhadores portadores de necessidades
especiais prevista no caput do art. 93 da Lei_nº_ 8.213/91, não exime o empregador, caso
dispense empregado com tal condição, de contratar outro em igual situação, sob pena de
inválida a referida dispensa, na forma do art. 93, § 1º, da Lei 8.213/91. (TRT1 - 1ª Turma Rel. Gustavo Tadeu Alkmim - 0000452-08.2012.5.01.0011 - 13/10/2015.)

3.14.1 Menor
437. Sem dúvida que "menores" não podem exercer a função de "motorista de ônibus" ou
de "cobrador", pelos riscos inerentes a elas. Evidente, ainda, que as "funções de
confiança" previstas pelo art. 62, inciso II, da CLT não são compatíveis com a
"aprendizagem". Inclusive, o ato de "dirigir", mesmo veículos de pequeno porte, é restrito
a "maiores de 18 anos". Quanto à função de "cobrador", como bem o destaca o MM. Juízo
a quo, o Decreto_nº_ 6.841, de 12 de junho de 2008, que "regulamenta os artigos 3º,
alínea "d" e 4ª da Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) que
trata da proibição das piores formas de trabalho infantil ...", preceitua expressamente, em
seu art. 2º, que "fica proibido o trabalho do menor de dezoito anos nas atividades
descritas na lista TIP [“ Lista das Piores Formas de Trabalho Infantil"] ...", o que alcança
"serviços externos, que impliquem em manuseio e porte de valores que coloquem em
risco a sua segurança" (item 72 da Lista TIP). Certo que, em seu item 72, a "Lista das Piores
Formas de Trabalho Infantil" menciona apenas "office boys, mensageiros, contínuos". No
entanto, cumpre entender tratar-se de referência tão-somente "exemplificativa", e não
"taxativa", de maneira que possível estender o conceito a outras funções que, de igual
sorte, impliquem o "manuseio e porte de valores" - o que ocorre com um "cobrador de
ônibus”. (TRT1 - 8ª Turma - Rel. Roque Lucarelli Dattoli. Red. Desig. - 000093608.2012.5.01.0501 - 2/6/2015.)

3.14.2 Mulher
438. Trabalho da mulher. Sobrejornada. Art. 384 da CLT. Recepção. A questão acerca da
recepção do art. 384 da CLT pelo comando constitucional encontra-se hoje pacificada no
âmbito do _e._STF em razão do julgamento do RE 658.312/SC, de relatoria do Ministro
Dias Toffoli, convalidando o posicionamento outrora consagrado pelo c._TST nos autos do
incidente de inconstitucionalidade IIN¬RR¬ 1540/2005¬046¬12¬00.5, 17.11.2008. (TRT1 8ª Turma - Rel. Maria Aparecida Coutinho Magalhães - 0000311-95.2012.5.01.0008 26/2/2015.)

4

DIREITO INTERNACIONAL

4.1

ESTRANGEIRO

439. Trabalhador estrangeiro. Contrato por prazo determinado. Indenização do art. 479,
caput, da CLT. Nos termos do art. 25, V, do Decreto_nº_ 86.715, de dezembro de 1981,
que regulamenta a situação do estrangeiro no Brasil, o visto para os profissionais de
qualquer categoria será concedido pelo prazo de até dois anos, sendo, portanto, permitida
a contratação por período inferior. Como, no caso, a reclamada optou por contratar a
empregada pelo prazo de 24 meses, mas rompeu o vínculo antes da data firmada, devida
a indenização prevista no art. 479, caput, da CLT. (TRT1 - 7ª Turma - Rel. Sayonara Grillo
Coutinho Leonardo da Silva - 0011836-71.2014.5.01.0051 - 28/8/2015.)
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DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO

5.1

AÇÃO RESCISÓRIA

5.1.1

Cabimento

5.1.1.1

Decisão Homologatória

5.1.1.1.1

Adjudicação / Arrematação / Cálculos

440. Agravo de petição. Embargos à arrematação. Preclusão. No caso em análise, todas as
matérias aduzidas nos embargos à arrematação já foram ou deveriam ter sido objeto de
insurgência por parte da agravante em sede de embargos à execução, por não envolverem
questões supervenientes à penhora. Deste modo, verifica-se a ocorrência da preclusão
consumativa e temporal. Não provimento do agravo interposto (TRT1 - 5ª Turma - Rel.
Roberto Norris - 0177500-03.2002.5.01.0205 - 3/12/2015.)

5.1.2
5.1.2.1

Invalidação de Confissão, Desistência ou Transação
Acordo Homologado/Efeitos

441. Acordo extrajudicial não homologado judicialmente. Efeitos. Para que o acordo
extrajudicial firmado entre as partes surta os efeitos previstos no art. 269, III do CPC no
processo do trabalho, impõe-se a sua homologação judicial. Não tendo sido o acordo
homologado pelo juízo de primeiro grau e sequer tendo as partes trazido seus termos aos
autos, tendo apenas o reclamante informado a satisfação do objeto da causa por meio de
acordo extrajudicial, correta a decisão de origem que extinguiu o feito sem resolução do
mérito com fulcro no inciso IV do ar.t 267 do CPC, ante a ausência de interesse utilidade
pela satisfação do objeto da demanda. (TRT1 - 8ª Turma - Rel. José Antonio Teixeira da
Silva - 0002150-52.2012.5.01.0301 - 28/9/2015.)

5.1.3

Ofensa à Coisa Julgada

442. Embargos de terceiro. Coisa julgada. Verificado que os embargos opostos apresentase com as mesmas partes, mesmo pedido e causa de pedir nos autos de outra ação de
embargos de terceiro, resta caracterizada a coisa julgada material que, por sua vez, o
Estado, representado pelo juiz, adentra o mérito da causa, decide o que as partes lhe
propuseram, resolve a coisa litigiosa, dá uma solução ao direito controvertido. A coisa
julgada material é imutável. A sentença que resolve o mérito da causa é revestida pelo
manto da coisa julgada material e não pode ser rediscutida em nenhum outro processo,
salvo pelo único meio expressamente previsto na Constituição da República (art. 102, I, ‘j’)
e no CPC (artigos 485/495): a ação rescisória. (TRT1 - 1ª Turma - Rel. Mery Bucker
Caminha - 0000047-30.2014.5.01.0551 - 11/5/2015.)

5.1.3.1

Interpretação e Alcance do Título Executivo

443. “Interpretação ontológica e teleológica no exame da coisa julgada. Os meios de
interpretação não se excluem, mas sim se complementam, devendo o intérprete lançar
mão daquele ou daqueles que produzam o melhor resultado no caso concreto. Interpretar
é desvendar o sentido e o alcance do conteúdo jurídico. Deve-se aplicar a interpretação
ontológica, que é aquela que busca o propósito da norma, conjugada com a interpretação
teleológica, que busca adaptar o sentido e o alcance da norma às novas exigências
sociais.” (TRT1 - 1ª Turma - Rel. Jorge Orlando Sereno Ramos - 000103869.2010.5.01.0058 - 5/2/2015.)

5.2

ATOS PROCESSUAIS

5.2.1

Nulidade

5.2.1.1
5.2.1.1.1

Cerceamento de Defesa
Indeferimento de Produção de Prova

444. Cerceamento de defesa. Não configuração. Indeferimento de produção de prova
testemunhal. Na Justiça do Trabalho, é possível o indeferimento de produção de prova
quando ela se torna inútil, ou quando a controvérsia já foi esclarecida. O cerceamento de
defesa resta configurado quando há evidente limitação na produção de provas a uma das
partes do processo. Qualquer impedimento que possa prejudicar a defesa causa a
nulidade dos atos seguintes por violação ao princípio constitucional do devido processo
legal. Uma vez que a prova pericial esclareceu a controvérsia, não há se falar em cerceio
pelo indeferimento de produção de prova testemunhal. Preliminar não acolhida. (TRT1 3ª Turma - Rel. Antônio Cesar Coutinho Daiha - 0000005-18.2014.5.01.0571 - 4/11/2015.)

445. Contradita de ofício. Validade. Amizade por meio de redes sociais. Compete ao juiz,
de ofício, indeferir testemunhas suspeitas. Embora a contradita seja um ato processual
típico da parte, não está o juiz obrigado a aceitar qualquer testemunha, tendo inclusive, a
obrigação de verificar a licitude da prova. Na forma do art. 130 do CPC cabe ao juiz, de
ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias; e na forma do art.
131 do mesmo diploma, apreciar livremente a prova, ainda que não alegado pelas partes.
No mérito, as próprias testemunhas admitiram fazer parte de rede social da reclamante,
por meio da qual, certamente, compartilham momentos de intimidade de parte a parte, o
que evidencia convivência estreita apta a afastar a necessária isenção de ânimos que deve
presidir a atividade das testemunhas em Juízo. A virtualidade das relações sociais é uma
realidade da sociedade urbana moderna. No caso, houve reconhecimento voluntário das
testemunhas de se relacionar virtualmente com a autora, o que confirma o elo de
pessoalidade para além das relações de trabalho. (TRT1 - 9ª Turma - Rel. Ivan da Costa
Alemão Ferreira - 0011315-80.2013.5.01.0013 - 2/10/2015.)

5.2.1.2

Julgamento Extra / Ultra / Citra Petita

446. Julgamento extra petita. Não configuração. Sabe-se que de acordo com o princípio da
congruência entre o pedido e a sentença, ao magistrado é defeso prestar tutela
jurisdicional senão quando requerido pela parte (art. 2º do CPC). Isso porque as partes
definem os limites da litiscontestatio ao apresentarem pedidos certos e determinados. A
proibição de julgamento fora ou além do pedido visa garantir o contraditório e a ampla
defesa. Entretanto, não há que se falar em julgamento fora ou além dos limites da lide no
caso vertente. O Juízo não se afastou daquilo que foi pedido, portanto, a decisão está em
consonância com o que foi postulado, não havendo nenhuma afronta ao princípio da
congruência (TRT1 - 10ª Turma - Rel. Leonardo Dias Borges - 0002070-71.2013.5.01.0263 29/1/2015.)
447. PJE - Contagem de prazos - art. 4º da Lei_nº_ 11.419/2006. Prestação jurisdicional
incompleta. Julgamento infra petita. Sentença nula. Retorno dos autos ao juízo de origem
para proferir uma nova decisão de mérito I - Os prazos processuais no sistema Processo
Judicial Eletrônico (PJe) são contados de acordo com o que dispõe o art. 4º da Lei_nº_
11.419/2006. Assim, se determinado expediente é disponibilizado no Diário Eletrônico da
Justiça do Trabalho (DEJT) em um dia, será considerado publicado no dia útil seguinte, e o
prazo apenas começará a correr no dia útil posterior a este. II - A prestação jurisdicional
incompleta revela-se contrária aos preceitos contidos nos artigos 93, IX, da Constituição
da República, e 832, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho, o que a caracteriza
como uma sentença citra (ou infra) petita. É, pois, nula de pleno direito, nos termos dos
artigos 128, 459, primeira parte, e 460, todos do Código de Processo Civil, aplicável à seara
trabalhista exvi do art. 769 da CLT. Isso porque a ausência de pronunciamento sobre
matéria ou pedido trazidos à apreciação do Poder Judiciário configura negativa de
prestação jurisdicional, redundando na nulidade absoluta da sentença. Por conseguinte,

os autos devem retornar ao Juízo de origem, a fim de que seja proferida uma nova decisão
de mérito. III - No caso vertente, por um equívoco na contagem do prazo, reputaram-se
intempestivos os embargos de declaração interpostos pela parte autora, mas, em
verdade, eles não o eram. IV - Recurso da parte autora conhecido e provido. (TRT1 - 5ª
Turma - Rel. Evandro Pereira Valadão Lopes - 0011127-64.2013.5.01.0053 - 6/8/2015.)

5.2.2

Valor da Causa

448. Ação de alçada. Valor da causa inferior a dois salários mínimos. Não conhecimento.
Atribuindo a parte autora valor inferior a dois salários mínimos à causa e não versando
esta sobre matéria constitucional, não se pode conhecer de recurso ordinário ou
extraordinário, em face do disposto na Lei_nº_5584/70. (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Angelo
Galvão Zamorano - 0011634-94.2014.5.01.0051 - 26/8/2015.)

5.3

FORMAÇÃO, SUSPENSÃO E EXTINÇÃO DO PROCESSO

449. Processo físico. Conversão processo eletrônico. Digitalização das peças. O dever de
digitalização incumbe à parte interessada, mesmo que isso envolva todo o conteúdo de
processo proposto como físico (art. 10 da L. 11419). No caso, o prazo concedido é inferior
ao legal (30 dias) e não se intimou pessoalmente a recorrente para que praticasse o ato de
seu interesse em 48 horas, logo, não se caracterizou o abandono da causa. Recurso
parcialmente provido. (TRT1 - 1ª Turma - Rel. Bruno Losada Albuquerque Lopes. Red.
Desig. - 0011025-73.2013.5.01.0075 - 22/9/2015.)

5.3.1
5.3.1.1

Arquivamento
Ausência da Parte

450. Perempção. Arquivamento da ação trabalhista. Não comparecimento do autor à
audiência inaugural. A aplicação da penalidade estabelecida no art. 732, da CLT só é
cabível quando o autor, por duas vezes seguidas, der causa ao arquivamento de que trata
o art. 844, ou seja, deixar de comparecer à audiência inaugural. (TRT1 - 8ª Turma - Rel.
Maria Aparecida Coutinho Magalhães - 0010112-48.2014.5.01.0078 - 8/9/2015.)

5.3.2
5.3.2.1

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

451. Acórdão em agravo de petição extinção do feito sem resolução do mérito. Incabível a
aplicação do art. 267 do CPC à hipótese. Não há que se falar em extinção do feito sem
resolução do mérito quando ainda não esgotadas todas as tentativas possíveis de
satisfação do crédito do exequente. (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Angelo Galvão Zamorano 0111700-91.2008.5.01.0019 - 8/12/2015.)

5.3.2.2

Legitimidade Ativa

452. Agravo de petição. Terceiro embargante. Ilegitimidade ad causam ativa. Tratando-se
de embargos ajuizados por parte que não detém a posse, tampouco a propriedade do
imóvel constritado, correta a decisão de primeiro grau que extingue o processo sem
resolução de mérito, por ilegitimidade ativa. (TRT1 - 9ª Turma - Rel. Claudia de Souza
Gomes Freire - 0000196-48.2013.5.01.0070 - 6/11/2015.)
453. Habilitação incidental. Na seara trabalhista a legitimidade dos dependentes em caso
de morte do empregado é regulada pela Lei_nº_6858/80. Na forma do art. 1º da referida
Lei, o crédito trabalhista somente é partilhável entre os sucessores previstos na Lei civil na
ausência de dependentes habilitados perante a Previdência Social. Recurso a que se dá
parcial provimento. (TRT1 - 9ª Turma - Rel. Claudia de Souza Gomes Freire - 010430069.2004.5.01.0341 - 11/3/2015.)
454. Legitimidade ativa. Filiação. Comprovação. Transferência dos direitos sucessórios. A
certidão de nascimento constitui meio de prova hábil a comprovar a filiação da pessoa
natural, na forma dos artigos 29, inciso I, e 52 da Lei de Registros Públicos (6.015/73) c/c
art.9º, inciso I, do CC. Outrossim, a transferência dos direitos sucessórios deve-se à norma
do artigo 1784 do Código Civil de 2002, por meio da qual os sucessores passam a deter
legitimidade para a propositura da ação, em razão da transmissibilidade automática dos
direitos de natureza patrimonial operada a partir do evento morte, mantida inalterada a
competência material do Judiciário do Trabalho. JULGAMENTO ULTRA PETITA. O
julgamento ultra petita não enseja a nulidade da sentença, porquanto suficiente que se
expurgue o excesso em que incorreu o julgador, afastando-se a ofensa do princípio da
adstrição. (TRT1 - 8ª Turma - Rel. Maria Aparecida Coutinho Magalhães - 000155222.2012.5.01.0003 - 20/2/2015.)

5.3.2.3

Possibilidade Jurídica do Pedido

455. Dissídio coletivo. Notificado o suscitante para prestar esclarecimentos sobre o
ajuizamento anterior de ação idêntica, e não respondendo ao comando judicial no prazo
assinado, cabível a extinção do feito sem julgamento de mérito, nos termos do art.267, VI
do CPC. (TRT1 - SEDIC- Rel. Edith Maria Corrêa Tourinho - 0012168-02.2011.5.01.0000 12/8/2015.)

5.3.3

Inépcia da Inicial

456. Para que se indefira a petição inicial, por motivo de inépcia, é necessária a presença
de defeito relevante, ou seja, capaz de obstar o alcance da prestação jurisdicional a que se
destina. Não é por outro motivo que o legislador instrumental civil considera como inepta
a petição inicial que não contiver pedido ou causa de pedir, que da narração dos fatos não
decorra logicamente a conclusão, quando o pedido for juridicamente impossível ou

contiver pedidos incompatíveis. A petição inicial é um fato típico, integrando um complexo
de formação e desenvolvimento válido do processo. Logo, contendo algum defeito há que
se perquirir de sua relevância ou não para eficácia do ato jurídico processual. (TRT1 - 4ª
Turma - Rel. Cesar Marques Carvalho - 0000592-56.2010.5.01.0029 - 31/7/2015.)
457. Rito ordinário. Petição sem liquidação dos pedidos. Indeferimento da petição inicial.
Não há que se falar em obrigatoriedade de liquidação dos pedidos na fase de
conhecimento do rito ordinário, como entendeu o 1º grau, por ausência de previsão no
ordenamento jurídico, que estabelece que a parte apresente a liquidação dos pedidos
quando o rito é o sumaríssimo e na fase de execução. Assim sendo, não tem amparo a
decisão recorrida que indeferiu a petição inicial. (TRT1 - 10ª Turma - Rel. Célio Juaçaba
Cavalcante - 0010978-71.2014.5.01.0073 - 30/9/2015.)

5.3.4

Suspensão do Processo

458. 1.- O falecimento da parte acarreta a suspensão do processo (CPC, art. 265 – I), para
que seja promovida a habilitação dos dependentes ou sucessores na forma da
Lei_nº_6.858/80, sendo incabível a designação de audiência. 2.- A ausência da parte à
audiência de instrução não implica no arquivamento do feito, mas, tão somente, quando a
ausência se dá na assentada inaugural. 3.- Sentença publicada fora de audiência, sem
nome das partes, relatório, sem estar datada é nula de pleno direito. 4.- Recurso provido.
(TRT1 - 4ª Turma - Rel. Luiz Alfredo Mafra Lino - 0000368-50.2012.501.0029 - 30/7/2015.)

5.3.4.1

Falência

459. Agravo de petição. Correção monetária. Massa falida. É importante destacar a
diferença entre juros de mora e correção monetária. Os juros de mora consistem em
penalidade decorrente da mora, que remunera o capital, ao passo que a correção
monetária é reposição do poder aquisitivo da moeda, recomposição do capital. Em
primeiro lugar, o Decreto-Lei_nº_ 75/66 foi expressamente revogado pelo artigo 44 da
Lei_nº_ 8.177/91, não sendo, assim, cabível sua aplicação ao caso em tela. Em segundo
lugar, a Lei_nº_ 11.101/2005 não faz qualquer menção à correção monetária. Assim, a
referida Lei não exclui a aplicação de correção monetária sobre os débitos da massa falida,
mas somente limita a aplicação dos juros de mora. Portanto, a correção monetária é
incontestavelmente devida, mesmo após a decretação da falência, ainda mais por se
tratar de créditos trabalhistas que possuem natureza alimentar. (TRT1 - 1ª Turma - Rel.
Mery Bucker Caminha - 0095600-62.2007.5.01.0030 - 4/12/2015.)

5.4

JURISDIÇÃO E COMPETÊNCIA

5.4.1

Competência

460. Agravo de petição. Ação individual e autônoma de execução. Reintegração deferida
em sede de ação civil pública. Possibilidade. 1) Nos termos do que dispõem os artigos 98 e
101 do Código de Defesa do Consumidor, aplicado supletivamente ao Processo do
Trabalho, pode o trabalhador optar entre o foro de seu domicílio ou o do juízo da ação
coletiva, em livre distribuição, para ajuizar ação de execução de sentença. Inteligência que
se extrai do Precedente nº 32 do E. Órgão Especial da Corte. 2) Agravo de petição do
exequente ao qual se concede parcial provimento. (TRT1 - 9ª Turma - Rel. José da Fonseca
Martins Junior - 0011593-08.2014.5.01.0026 - 6/8/2015.)

5.4.1.1

Competência da Justiça do Trabalho

461. Ação civil pública. Incompetência da Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho não
detém competência para julgar questão atinente à empresa gerenciadora de risco que
possui cadastro de dados de motoristas rodoviários de cargas e que os divulga para
empresas interessadas em sua contratação. O dano a que se refere o MPT na inicial
(divulgação de dados personalíssimos e discriminação) não decorre de uma relação de
trabalho, sendo certo que o agente que pretensamente cometeu o ato ilícito também não
faz parte deste tipo de relação. Preliminar de incompetência que se acolhe. (TRT1 - 3ª
Turma - Rel. Antônio Cesar Coutinho Daiha - 0001190-43.2012.5.01.0060 - 26/6/2015.)
462. Ação proposta por sindicato contra a União. Registro sindical. Competência da Justiça
Federal. Art. 109, I, da Constituição Federal. O que define a competência é a natureza do
pedido e a causa de pedir. No caso vertente, a relação material aqui pretendida entre as
partes não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas no artigo 114 da Constituição da
República. Ou seja, não se trata de demanda inerente à relação de trabalho ou
representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, e entre
sindicatos e empregadores. (TRT1 - 4ª Turma - Rel. Mônica Batista Vieira Puglia - 001049973.2013.5.01.0571 - 6/7/2015.)
463. Agravo de petição. Cota previdenciária. Fato gerador e cálculo. Juros moratórios e
multas. Decisão homologatória proferida após 4 de março de 2009. 1) Considerando-se
que a conta de liquidação foi homologada judicialmente após 4 de março de 2009, a
hipótese atrai a aplicação dos §§ 2º e 3º do artigo 43 da Lei_nº_ 8.212/91 e afasta a
incidência do artigo 276 do Decreto_nº_ 3.048/99, fixando que o momento da ocorrência
do fato gerador das cotas sociais, decorrentes de decisões proferidas pela Justiça do
Trabalho será a data da prestação do serviço, devendo os juros moratórios e a multa
serem apurados a partir do momento em que o crédito previdenciário deveria ter sido
pago, incidindo o § 6º do artigo 195 da Constituição Federal. 2) Agravo de petição da

executada ao qual se nega provimento. (TRT1 - 9ª Turma - Rel. José da Fonseca Martins
Junior. Red. Desig. - 0034400-65.2002.5.01.0471 - 16/4/2015.)
464. Competência em razão do lugar. É competente Vara do Trabalho do local do
domicílio do empregado aeronauta, pois entender de maneira diversa limitaria o acesso
ao Poder Judiciário, uma vez que, se todos os aeronautas, independentemente do seu
local de domicílio, fossem obrigados a postular os seus direitos, por exemplo, no local da
contratação, tal competência variaria de acordo com a vontade do empregador, que
opera em diversas cidades no país. Recurso provido. (TRT1 - 5ª Turma - Rel. Roberto Norris
- 0011045-21.2013.5.01.0057 - 25/5/2015.)
465. FUNASA. Agente de combate às endemias. Ministério da saúde. Competência
material da Justiça do Trabalho. A Lei_nº_ 11.350/2006, que regulamenta a atividade dos
Agentes Comunitários de Saúde, determina expressamente que a contratação desses
profissionais rege-se pelo regime celetista, daí ser inquestionável a competência material
da Justiça do Trabalho para a apreciação de ação trabalhista que verse sobre tal matéria.
(TRT1 - 6ª Turma - Rel. Nelson Tomaz Braga - 0010382-98.2014.5.01.0037 - 17/3/2015.)
466. Mandado de segurança. Execução promovida de ofício contra advogada para reaver
o valor levantado através de alvará judicial, correspondente ao total do crédito apurado
em favor de sua cliente, com dedução dos honorários ajustados quota litis. Incompetência
da Justiça do Trabalho. Procedimento ilegal e arbitrário. Violação de direito líquido e certo
configurada. As relações originadas do contrato de prestação de serviços de advogado
compreendem-se entre as relações de consumo regulada por normas específicas, não
atraindo a incidência do disposto no inciso IX do artigo 114 da Constituição da República,
que estabelece a competência desta Justiça Especializada "para processar e julgar as
controvérsias decorrentes das relações de trabalho". Como consequência lógica, a
controvérsia envolvendo a falta de repasse ao cliente de valores recebidos pelo advogado
em decorrência de condenação judicial deve ser resolvida no foro competente através de
ação de prestação de contas movida pelo primeiro, sem prejuízo da aplicação, pelo
Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, de sanções disciplinares,
se configuradas violações a deveres próprios da atividade de advocacia. Nesse contexto, é
ilegal e arbitrária a execução promovida de ofício pela autoridade coatora para restituição
do valor total do crédito recebido pela impetrante, que possui poderes especiais para esse
fim, com a dedução dos horários contratuais ajustados quota litis. Evidencia-se, ainda,
evidencia a existência de direito líquido e certo a ser protegido porque o advogado tem
assegurada a contraprestação dos serviços pactuada com o cliente pelo artigo 22, da
Lei_nº_. 8.906, de 4 de julho de 1994, podendo, inclusive, a teor do § 4º do mesmo
dispositivo, recebê-los diretamente no processo em que atua. Assim, impõe-se deferir a
segurança para fazer cessar em definitivo a execução direcionado à impetrante. (TRT1 SEDI-2- Rel. Leonardo Dias Borges - 0010398-66.2014.5.01.0000 - 21/7/2015.)

467. Multa administrativa decorrente da fiscalização do trabalho. Competência para
execução. A Justiça do Trabalho é competente para execução das multas administrativas
decorrentes de autuações dos órgãos fiscalizadores do trabalho. (TRT1 - 2ª Turma - Rel.
Fernando Antonio Zorzenon da Silva - 0001317-32.2012.5.01.0043 - 20/5/2015.)

5.4.1.1.1

Complementação de Aposentadoria / Pensão

468. Complementação de aposentadoria. Competência. O _e._STF confirmou
definitivamente a competência da Justiça comum para o processamento das ações
ajuizadas contra entidade de previdência privada, com o objetivo de obter
complementação de aposentadoria, todavia mantendo em sede trabalhista as demandas
já sentenciadas no mérito até 20 de fevereiro de 2013. A anulação da sentença, faz o
processo retornar ao status quo ante, de modo que, prolatando-se nova sentença após a
data da modulação, encontra-se em confronto com a competência material estabelecida
pela Corte Suprema. (TRT1 - 9ª Turma - Rel. Maria Helena Motta - 005170058.2009.5.01.0030 - 5/8/2015.)

5.4.1.1.2

Contribuições Previdenciárias

469. Mandado de segurança. Averbações nos registros do INSS. OJ-57 da DI-II do c._TST.
Fere direito líquido e certo da impetrante decisão proferida por Juiz do Trabalho que
determina averbações de tempo de serviço perante a autarquia previdenciária, em razão
da incompetência absoluta desta Justiça Especializada (artigos 114, inciso VIII, e 109,
inciso I, da Constituição Federal), além do fato de a impetrante não ter participado da
relação processual que lhe deu origem, na forma do artigo 472 do CPC. Segurança que se
concede com amparo na OJ-57 da SDI-II do c._TST. (TRT1 - SEDI-2- Rel. Marcos Cavalcante
- 0011118-33.2014.5.01.0000 - 10/7/2015.)

5.4.1.1.3

Levantamento do FGTS

470. Depósitos do FGTS. Acordo de parcelamento junto à Caixa Econômica Federal.
Ineficácia em face da titularidade do direito do trabalhador. O negócio jurídico realizado
entre o Recorrente e a Caixa Econômica Federal, no que tange ao parcelamento dos
depósitos do FGTS faltantes, não atinge a Autora, na medida em que dele não participou,
o que lhe dá o direito de vindicar o seu pagamento nesta Justiça Especializada, já que a
titularidade dos depósitos pertence ao trabalhador, e não ao banco. (TRT1 - 2ª Turma Rel. José Antonio Piton - 0010170-24.2014.5.01.0281 - 8/9/2015.)

5.4.1.2

Competência da Justiça Federal

471. Registro sindical. Competência. Justiça Federal. As lides que versam sobre registro
sindical, tendo como ré a União Federal, são de competência da Justiça Federal, consoante
disposto no artigo 109, inciso I da Constituição Federal e na esteira da jurisprudência do

Superior Tribunal de Justiça. (TRT1 - 8ª Turma - Rel. Cláudia Regina V. M. Barrozo 0010175-34.2013.5.01.0070 - 30/9/2015.)

5.4.1.3

Competência Territorial

472. Contratação e trabalho prestado no exterior. Incompetência. Contratada a prestação
de serviços no exterior e tendo sido realizada toda a atividade laboral no estrangeiro, sem
qualquer prestação de serviços no Brasil, e tratando-se de contratante e contratado de
pessoas físicas, falece competência a esta justiça para dirimir o conflito de interesses.
(TRT1 - 9ª Turma - Rel. Claudia de Souza Gomes Freire - 0108100-67.2009.5.01.0006 14/1/2015.)
473. Direito internacional privado. Trabalhador contratado no brasil para prestar serviços
no exterior. Necessidade de o capital social do empregador ser composto, no mínimo, em
cinco por cento, por empresa sediada no brasil. A contratação de trabalhadores para
prestar serviços no exterior é disciplinada pela Lei_nº_ 7.064, de 06.12.1982, que, em seu
artigo 13, estipula que a empresa estrangeira, para arregimentar validamente
trabalhadores brasileiros para prestar serviços em seu território, necessita ter seu capital
social composto por empresa domiciliada no Brasil, com participação mínima de 5% (cinco
por cento). E a norma inserta no artigo 19, do mesmo diploma legal, determina que -a
pessoa jurídica domiciliada no Brasil a que alude o art. 13 será solidariamente responsável
com a empresa estrangeira por todas as obrigações decorrentes da contratação do
trabalhador-. Vê-se, assim, que não há qualquer ilicitude em ter sido o contrato de
trabalho da parte autora (com a empresa -Sociedade de Desenvolvimento Mineiro de
Angola, S.A.R.L.") firmado na sede da empresa ré, já que a participação da demandada no
capital social da contratante - por imposição legal - era imprescindível à validade do
pactuado. Por tais motivos e ante a inexistência de provas em sentido contrário
(principalmente no que tange aos requisitos autorizadores de vínculo diretamente com a
ré), não há falar em nulidade do contrato de trabalho firmado entre a parte autora e a
empresa -Sociedade de Desenvolvimento Mineiro de Angola, S.A.R.L.-. Improcede, assim,
o pedido de reconhecimento de vínculo empregatício diretamente com a demandada,
bem como o pedido de pagamento de verbas trabalhistas que lhe são acessórias. Recurso
ordinário a que se nega provimento. (TRT1 - 7ª Turma - Rel. Evandro Pereira Valadão
Lopes - 0111300-58.2007.5.01.0069 - 21/1/2015.)

5.4.1.4

Conexão

474. Conflito de competência. Ação civil pública e ação individual. Conexão. Inocorrência.
Sentença já proferida. Súmula 235 do STJ. Precedente nº. 08 do Órgão especial do TRT1.
Execução individual de sentença proferida em ação coletiva. Art. 98, §2º, I, do CDC. Não se
configura conexão, entre Ação Civil Pública e ação individual, quando uma das causas já se
encontra julgada, uma vez que o objetivo do art. 253, I, do CPC é justamente evitar a
existência de sentenças conflitantes. Inteligência da Súmula nº. 235 do STJ e Precedente

nº. 08 do Órgão Especial do TRT da 1ª Região. Ademais, trata-se de execução de ação
coletiva, que está sujeita a livre distribuição, nos termos do art. 98, §2º, I, do CDC.
Procedente, assim, o conflito de competência. (TRT1 - O.E.- Rel. Enoque Ribeiro dos
Santos - 0010420-90.2015.5.01.0000 - 8/7/2015.)

5.4.2

Conflito de Competência

475. Conflito negativo de competência. Repetição de ação. Prevenção do juízo ao qual foi
distribuída a primeira ação. Sendo o pedido e a respectiva causa de pedir idênticos à ação
anteriormente ajuizada cuja resolução foi a extinção sem resolução de mérito, a hipótese
é de repetição de ação, ainda que os pedidos declinados na primeira sejam mais
abrangentes do que os formulados na segunda. Assim, competente para processar e julgar
a causa, por prevenção, é o Juízo que recebeu a primeira ação (inteligência dos artigos
253, inciso II, e 301, § 2º, do Código de Processo Civil). (TRT1 - O.E.- Rel. Nelson Tomaz
Braga - 0011225-54.2014.5.01.0040 - 8/7/2015.)
476. Conflito negativo de competência. Suspeição ou impedimento. Declaração antes do
oferecimento da defesa e fixação da lide. Procede a redistribuição do feito a outro juízo. 1)
Não se tratando de suspeição ou impedimento supervenientes ao oferecimento de defesa
e fixação da lide, nos autos da reclamatória de piso em que suscitado o conflito, cabível a
redistribuição para outro juízo, com vistas a evitar o retardamento do feito, não se
aplicando, no caso, o art. 20 do Provimento 01/2014 da Corregedoria do TRT. 2) Conflito
negativo julgado improcedente, mantendo a competência da MMª 17ª Vara do Trabalho
do Rio de Janeiro suscitante. (TRT1 - O.E.- Rel. José da Fonseca Martins Junior - 001051790.2015.5.01.0000 - 23/9/2015.)
477. Reclamação. STJ. Execução. Suspensão. Mantida. As decisões agravadas
determinaram a suspensão da execução em razão da liminar concedida nos autos da
Reclamação nº 19.446-RJ, perante o STJ, em relação ao Conflito de Competência nº
91.276/RJ. O STJ possui competência para apreciar reclamação para a preservação da
autoridade de seus julgados, na forma do artigo 105, f, da CRFB, podendo suspender os
processos em que ocorreu a suposta violação, conforme artigos 13 e seguintes da Lei_nº_
8.038/90. Portanto, deve-se aguardar a decisão definitiva da reclamação, não podendo ser
realizados atos de constrição e expropriação. (TRT1 - 2ª Turma - Rel. Vólia Bomfim Cassar 0084700-24.2001.5.01.0032 - 20/8/2015.)

5.4.3
5.4.3.1

Imunidade de Jurisdição
Estado Estrangeiro

478. Representação diplomática estrangeira. Relação de emprego. Princípio da primazia
da realidade. Inaplicabilidade do direito brasileiro. A competência outorgada à Justiça do
Trabalho pelo art. 114, I, da Constituição, é primeiro para proteção do trabalhador

brasileiro, para que ele, tendo prestado serviços a representação diplomática estrangeira,
não se veja privado de tutela jurídica, a pretexto de excluir-se a jurisdição nacional e não
se aplicar o direito brasileiro. A mesma tutela pode ser estendida ao trabalhador
estrangeiro, se as mesmas razões estiverem presentes. Não, porém, se este, devidamente
tutelado pelas normas de seu país de origem, em cuja representação diplomática tenha
sido empregado no Brasil, por proteção jurídica análoga ou melhor do que aquela que ali
mereceria. Aplicação da regra da lex loci executionis, de acordo com o princípio da
primazia da realidade. Apelo ao qual se nega provimento. (TRT1 - 9ª Turma - Rel. Eduardo
Henrique Von Adamovic - 0001570-74.2010.5.01.0080 - 23/10/2015.)

5.4.3.2

Organismo Internacional

479. Agravo de petição. Comitê Internacional Da Cruz Vermelha. Organismo internacional.
Imunidade de jurisdição. Entende-se que os organismos internacionais gozam de
imunidade absoluta de jurisdição, mesmo em matéria trabalhista. Verifico que o
Agravante é pessoa jurídica de direito público externo, não se confundindo com a
Executada (Cruz Vermelha), a qual possui personalidade jurídica própria e de direito
interno. Considerando-se a equiparação do Agravante a uma pessoa jurídica de direito
público externo, é de se concluir que este se beneficia de imunidade de jurisdição. (TRT1 2ª Turma - Rel. José Antonio Piton - 0155500-38.2009.5.01.0019 - 16/6/2015.)
480. Imunidade de jurisdição. Organização ou organismo internacional. As organizações
ou organismos internacionais gozam de imunidade absoluta de jurisdição quando
amparados por norma internacional incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro, não
se lhes aplicando a regra do Direito Consuetudinário relativa à natureza dos atos
praticados. Excepcionalmente, prevalecerá a jurisdição brasileira na hipótese de renúncia
expressa à cláusula de imunidade jurisdicional. (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Rildo Albuquerque
Mousinho de Brito Red. Des. - 0230600-90.1999.5.01.0005 - 31/3/2015.)
481. Organização de aviação civil internacional – OACI. Agência especializada da ONU.
Imunidade de jurisdição. Tendo em vista que o Brasil ratificou a Convenção sobre
Privilégios e Imunidades das Agências Especializadas das Nações Unidas, conforme
Decreto_nº_ 52.288/63, que garante imunidade de jurisdição à Organização de Aviação
Civil Internacional – OACI, impõe-se confirmar a sentença que extinguiu o feito sem
resolução de mérito, uma vez que o ente em questão não renunciou à imunidade
conferida pelo referido tratado de direito internacional. Inteligência da OJ 416 da SDI1 do
TST. (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Rildo Albuquerque Mousinho de Brito - 000146149.2010.5.01.0019 - 15/7/2015.)

5.5

LIQUIDAÇÃO / CUMPRIMENTO / EXECUÇÃO

482. Agravo de petição. Apólice de seguro oferecida em garantia à execução. Prazo de
validade pré-fixado. O seguro garantia com prazo de validade pré-fixado não obedece a

gradação legal de que trata o artigo 655 do CPC ou dos artigos 11 e 15, I, da Lei de
Executivos Fiscais, mormente porque sua validade não necessariamente condiz com a
solução final do litígio. (TRT1 - 9ª Turma - Rel. Claudia de Souza Gomes Freire - 018400035.2009.5.01.0207 - 13/5/2015.)
483. Agravo de petição. Devolução de valores recebidos a maior pelo exequente, nos
próprios autos da execução trabalhista. Impossibilidade. Violação ao devido processo
legal, à ampla defesa e ao contraditório. A ação de repetição de indébito apresenta-se
como remédio judicial cabível para a executada buscar a devolução de valores recebidos a
maior pelo exequente nos autos de execução trabalhista, sob pena de violação ao devido
processo legal, à ampla defesa e ao contraditório (art. 5º, LIV e LV, da CF). (TRT1 - 1ª
Turma - Rel. José Nascimento Araujo Netto - 0133600-50.1987.5.01.0025 - 14/5/2015.)
484. Agravo de petição. Embargos à execução. Delimitação dos valores impugnados.
Indispensabilidade. Possui aplicação subsidiária na execução trabalhista o §5º do art. 739A do CPC, o qual exige, para a oposição dos embargos do devedor em que se discute
excesso de execução, a delimitação dos valores impugnados. (TRT1 - 6ª Turma - Rel.
Marcos Cavalcante - 0105500-95.2006.5.01.0065 - 27/3/2015.)
485. Certidão de crédito trabalhista. Esgotamento dos meios para prosseguimento da
execução. A certidão de crédito trabalhista foi criada com a finalidade de desafogar as
Secretarias das Varas do Trabalho de processos em fase de execução paralisados,
preservando, ao mesmo tempo, o direito de o exequente prosseguir com ela assim que
obtidos meios para a satisfação do crédito. Deve ser expedida após esgotados todos os
meios para o prosseguimento da execução, desde que se apresentem eficazes para tanto,
a critério da autoridade condutora do processo, caso dos autos. (TRT1 - 10ª Turma - Rel.
Célio Juaçaba Cavalcante - 0118400-49.2004.5.01.0205 - 15/5/2015.)
486. Embargos de terceiro. Início do prazo. Artigo 1048 do CPC. Imissão na posse. Ciência.
Intempestividade afastada. Como o terceiro embargante não foi intimado da penhora,
nem do Leilão do bem imóvel do qual alega ser proprietário, via arrematação judicial
realizada pelo MM. Juízo da 20ª Vara Cível da Comarca da Capital, o prazo para o
ajuizamento da ação de embargos de terceiro iniciaria no momento em que tivesse ciência
inequívoca do ato de imissão na posse do arrematante da presente ação, circunstância
que, no caso, não ocorreu à data em que cumprido o referido mandado, uma vez que
ausente o terceiro embargante, a se afastar a intempestividade reconhecida pelo Juízo de
1º grau e determinar o retorno dos autos para o julgamento do mérito da ação. (TRT1 10ª Turma - Rel. Célio Juaçaba Cavalcante - 0000992-86.2014.5.01.0431 - 18/11/2015.)
487. Execução. Sociedade anônima. Pessoa física. Dirigentes e acionistas. A
responsabilidade está prevista no artigo 158 da Lei_nº_ 6.404/76. Não tendo a ré
adimplido as parcelas decorrentes do vínculo com o obreiro, há violação do contrato de
trabalho celebrado entre o reclamante e a reclamada. Outrossim, a própria condenação

trabalhista demonstra a violação da Lei, sendo justificável, ante a ausência de patrimônio
da empresa, o direcionamento da execução contra seu acionista. Assim, quando não
encontrados bens da reclamada transfere-se a responsabilidade aos sócios quanto aos
débitos trabalhistas, em face do princípio da desconsideração da personalidade jurídica,
consagrado no artigo 28, parágrafo 5º, da Lei_nº_ 8078/90 (Código de Defesa do
Consumidor), aplicável subsidiariamente a esta Especializada por força dos artigos 8º,
parágrafo único e 769 da CLT. (TRT1 - 1ª Turma - Rel. Mery Bucker Caminha - 000026014.2013.5.01.0020 - 25/2/2015.)
488. Processo do trabalho. Execução definitiva. Seguro garantia sujeito a prazo de
validade. Nulidade. É nula a execução quando o bem dado em garantia consiste em um
seguro que, embora previsto no § 2º do art. 656 do CPC, está sujeito a prazo de validade,
além de conter outras restrições ficando submetida, assim, a sua prorrogação ao alvedrio
do próprio executado, e o pagamento condicionado às exigências da seguradora. (TRT1 3ª Turma - Rel. Rildo Albuquerque Mousinho de Brito - 0063900-51.2005.5.01.0511 6/2/2015.)
489. Remição da Execução. Honorários do Leiloeiro. Responsabilidade. Os remitentes são
responsáveis pelo pagamento dos honorários do Leiloeiro no caso de não realização do
Leilão por remição da execução. (TRT1 - 2ª Turma - Rel. Fernando Antonio Zorzenon da
Silva - 0001094-97.2011.5.01.0016 - 17/3/2015.)
490. Valores percebidos a maior pelo exequente. Execução nos próprios autos. Indevida.
Necessário ajuizamento de ação de repetição de indébito. Precedentes. O TST, apreciando
a presente matéria, consolidou o entendimento de que, em se tratando de devolução de
valores percebidos a maior pelo exequente, deve o executado ajuizar uma nova demanda,
consistente em uma ação de repetição de indébito na Justiça do Trabalho, sob pena de se
violar os princípios do devido processo legal e do contraditório e da ampla defesa,
previstos nos artigos 5º, LIV e LV, da CRFB/88. (TRT1 - 4ª Turma - Rel. Tania da Silva Garcia
- 0036600-64.2002.5.01.0012 - 3/12/2015.)

5.5.1

Causas Supervenientes à Sentença

491. Não há que se confundir autoridade da coisa julgada com eficácia da sentença. Os
títulos deferidos (objeto litigioso) não podem mais ser discutidos, por operada a coisa
julgada. A quantificação destes títulos importará justamente em se dar eficácia à
sentença. Não são as palavras contidas na parte dispositiva da sentença que fazem coisa
julgada e sim o conteúdo condenatório. (TRT1 - 4ª Turma - Rel. Cesar Marques Carvalho 0000361-77.2010.5.01.0013 - 9/11/2015.)
492. Não há que se confundir autoridade da coisa julgada com eficácia da sentença. Os
títulos deferidos (objeto litigioso) não podem mais ser discutidos, por operada a coisa
julgada. A quantificação destes títulos importará justamente em se dar eficácia à

sentença. Não são as palavras contidas na parte dispositiva da sentença que fazem coisa
julgada e sim o conteúdo condenatório. (TRT1 - 4ª Turma - Rel. Cesar Marques Carvalho 0000572-08.2011.5.01.0069 - 9/3/2015.)
493. Sentença líquida. Momento oportuno para apresentação de impugnação. O
momento oportuno para apresentar a impugnação aos cálculos, quando a sentença é
líquida, é o prazo recursal. Se não o fez, deixou a ré precluir sua oportunidade, pois os
cálculos anexos ao decisum tornaram-se parte da coisa julgada, imutáveis, portanto. (TRT1
- 6ª Turma - Rel. José Antonio Teixeira da Silva - 0001942-11.2012.5.01.0223 - 20/5/2015.)

5.5.2

Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens

494. Arrematação judicial. Dívidas condominiais. Obrigatoriedade de informação no edital
de Leilão. Não cumprimento desse requisito legal: proteção ao adquirente de boa-fé. Se
não constou do edital de Leilão a informação da existência e do valor de dívida
condominial, requisito do art. 686, I, do CPC, tendo mesmo o Leiloeiro informado no ato
do Leilão que essa dívida não acompanharia o imóvel, não se pode, já transitada em
julgado para as partes e para a terceira interessada a homologação da arrematação nestes
termos, impor ao arrematante o pagamento dessa dívida condominial como requisito para
imissão na posse do imóvel. Além, é claro, em relação ao valor da meação da mulher do
executado que, dada a natureza propter rem da dívida condominial, deve sofrer a dedução
de metade do valor dessa dívida antes de ser liberado a ela. Agravo ao qual se dá parcial
provimento. Relator: Juiz Convocado Eduardo Henrique Raymundo von Adamovich
Agravante: Francisco Ferraz Magalhães (arrematante) Agravado: Sociedade Amigos de
Santa Helena (terceiro interessado) Maria Sena de Almeida (sucessora de Benedito Alves
de Lima, exequente) Companhia Tupi de Navegação (executada) 1. RELATÓRIO (TRT1 - 9ª
Turma - Rel. Eduardo Henrique von Adamovich - 0181100-40.1995.5.01.0023 24/11/2015.)

5.5.2.1

Excesso de Penhora

495. 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
Agravante como garantia do juízo, eis que não 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. Destaque-se
que existe 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, como
salientou a MM Juíza de primeiro grau, a gradação legal, tendo em vista tratar-se, na
espécie, de execução definitiva. (TRT1 - 2ª Turma - Rel. José Antonio Piton - 000006570.2010.5.01.0008 - 6/10/2015.)

5.5.2.2

Impenhorabilidade

496. Impenhorabilidade. Bem de família. A impenhorabilidade da Lei_nº_8009/90 tem
como destinatários específicos o casal, ou a entidade familiar, com o escopo de não privar
a família do devedor de um imóvel, que irá lhe servir de domicílio ou de residência (art. 5º
da Lei_nº_8009/90), impossibilitando a constrição do imóvel onde o devedor reside com
sua família. Tendo afirmado a parte executada que reside em imóvel distinto daquele
levado à constrição, não há como se aplicar a impenhorabilidade prevista na Lei 8009/90.
(TRT1 - 3ª Turma - Rel. Angelo Galvão Zamorano - 0094400-82.2009.5.01.0019 8/1/2015.)
497. Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só
se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos, nos
termos do artigo 1.227 do Código Civil, não servindo o simples recibo de sinal como prova
da propriedade capaz de desconstituir a penhora do bem imóvel (TRT1 - 7ª Turma - Rel.
Theocrito Borges dos Santos Filho - 0003525-89.2013.5.01.0451 - 18/8/2015.)
498. Penhora de bem alienado fiduciariamente. Possibilidade. Tratando-se de bem único,
que a rigor se encontra em nome do credor fiduciário, não há impossibilidade de
alienação, mas dependerá do credito que sobejar os valores devidos ao atual titular do
direito. (TRT1 - 4ª Turma - Rel. Cesar Marques Carvalho - 0103100-93.2001.5.01.0062 17/3/2015.)
499. Penhora de salário. Possibilidade. A impenhorabilidade dos salários tem como escopo
assegurar ao trabalhador os meios necessários para sua própria subsistência e a da sua
família, já que o salário, conforme estabelece o parágrafo lº-A do art. 100 da Constituição
da República, tem natureza alimentar. Entretanto, a própria Lei admite a penhora de
salários para pagamento de prestação alimentícia (parágrafo 2º do artigo 649 do CPC). O
crédito trabalhista reconhecido em decisão transitada em julgado também tem natureza
alimentar, vez que na verdade apenas corresponde aos salários que o empregador deixou
de honrar na época própria. (TRT1 - 7ª Turma - Rel. Cláudia Regina V. M. Barrozo 0000127-47.2010.5.01.0029 - 6/5/2015.)
500. Real e Benemérita Sociedade Portuguesa de Beneficência. Arrematação. Nulidade da
penhora. Imóvel tombado. Preço vil. 1) É possível a penhora e a alienação de bens imóveis,
ainda que tombados pelo patrimônio histórico, quando a executada deixa de indicar bens
livres, desembaraçados e suficientes para garantir a efetividade do título executivo
judicial, não restando configurado o alegado excesso de execução, se o valor da alienação
ultrapassa o percentual de 20 (vinte por cento) do valor da avaliação. Inteligência do que
dispõe o § 2º do artigo 888 da CLT. 2) Agravo de petição da executada ao qual se nega
provimento. (TRT1 - 9ª Turma - Rel. José da Fonseca Martins Junior - 014280075.2002.5.01.0051 - 26/1/2015.)

501. Veículos alienados fiduciariamente. Os bens alienados fiduciariamente são
impenhoráveis, pois não são de propriedade do executado. Exegese da OJ nº 226 da SDI-I
do c._TST. (TRT1 - 4ª Turma - Rel. Alvaro Luiz Carvalho Moreira. Red. Desig. - 019220085.1994.5.01.0068 - 5/11/2015.)

5.5.2.2.1

Bem de Família

502. Agravo de petição da exequente. Inexistência de bens da empresa executada.
Redirecionamento da execução aos bens dos sócios. Penhora de imóvel comprovadamente
utilizado como residência de família. Existência de outro apartamento contíguo com
matrícula distinta no registro de imóveis. Desmembramento físico possível e razoável. Não
enquadramento no conceito legal de imóvel único. Os documentos constantes dos autos
confirmam que o bem penhorado não é o único imóvel de propriedade do ex-sócio
executado, que possui, além da unidade habitacional constrita, outro apartamento
localizado no mesmo bloco, no pavimento imediatamente superior, ligado ao
apartamento penhorado por uma escada helicoidal. Assim, tratando-se de unidades
habitacionais contíguas, com matrículas distintas no Registro de Imóveis, verifica-se que
suas peculiaridades e utilização não inviabilizam o desmembramento físico, porquanto
não impede a manutenção da unidade familiar, do que decorre que o bem constrito não
se enquadra no conceito legal de imóvel único. Agravo de Petição da exequente conhecido
e provido. (TRT1 - 5ª Turma - Rel. Márcia Leite Nery - 0114200-08.1995.5.01.0013 1/9/2015.)
503. Agravo de petição. Alegação de impenhorabilidade de imóvel. Não configuração.
Aplicação dos princípios da efetividade do processo, dignidade da pessoa humana e
ponderação de interesses. Sabe-se que o processo, além de ser um instrumento técnico,
também é um instrumento ético. Logo, há de se reconhecer uma simetria entre a
dignidade do credor e a do devedor, de forma a se preservar o patrimônio daquele e o
mínimo existencial deste. Nessa perspectiva, doutrina e jurisprudência prospectivas vêm
restringindo o conceito de impenhorabilidade diante do crédito trabalhista, haja vista sua
inconteste e premente natureza alimentar. Agravo de petição improvido. (TRT1 - 10ª
Turma - Rel. Rosana Salim Villela Travesedo - 0082700-92.2004.5.01.0049 - 24/4/2015.)
504. Agravo de petição. Bem de família. Impenhorabilidade. À luz da Lei_nº_ 8.009/90,
bem de família constitui instituto de caráter social, cujo fim é garantir a integridade dos
bens indispensáveis à normal sobrevivência da família, em um patamar mínimo de
qualidade de vida, em observância ao princípio da dignidade humana, consagrado na Lei
Maior. Não se nega aqui o privilégio da execução de créditos trabalhistas em razão de sua
natureza alimentar. Porém, há que ser considerado que tal garantia não pode afrontar a
dignidade do executado e de sua família. Restando comprovado que o imóvel penhorado
é o bem que serve de moradia do executado e sua esposa, nos termos do disposto na
Lei_nº_ 8.009/90, impõe-se a reforma da r. sentença, para reconhecer como bem de

família o imóvel penhorado, tornando insubsistente a penhora realizada nos autos. Agravo
de Petição a que se dá provimento no particular (TRT1 - 6ª Turma - Rel. Paulo Marcelo de
Miranda Serrano - 0030800-72.1997.5.01.0451 - 4/11/2015.)
505. Agravo de petição. Bloqueio de rendimentos. Ilegalidade. Nos termos do artigo 649,
inciso IV, do CPC, é ilegal a constrição, ainda que parcial, de valores oriundos de
rendimento, que excepciona somente para pagamento de créditos de natureza
alimentícia, que, por se tratar de espécie e não gênero de crédito de natureza alimentícia,
não pode ser interpretada de forma a englobar o crédito trabalhista. (TRT1 - 9ª Turma Rel. Claudia de Souza Gomes Freire. Red. Desig. - 0192300-88.1998.5.01.0039 15/7/2015.)
506. Agravo de petição. Execução fiscal. Bem de família. É requisito inarredável, para ser
considerado bem de família, tratar-se de imóvel em que a família resida. Não precisa ser o
único, mas sendo vários bens, o de menor valor não depende registro. Não sendo o de
menor valor, requer registro, ex vi da norma inserta nos artigos 1º e 5º, da Lei_nº_.
8.009/90. (TRT1 - 4ª Turma - Rel. Angela Fiorencio Soares da Cunha - 000021781.2013.5.01.0051 - 10/9/2015.)
507. Bem de família. Imóvel de alto valor. Relativização da impenhorabilidade. A
impenhorabilidade de que trata a Lei_nº_8.009/90 visa resguardar o direito à moradia
digna e adequada para a entidade familiar. Todavia, não é razoável permitir que o devedor
permaneça residindo em imóvel suntuoso enquanto se furta ao pagamento do crédito
trabalhista, decorrente de uma ação ajuizada no ano de 1998. Diante do alto valor do
apartamento - avaliado em R$4.000.000,00 - e da natureza alimentar do crédito
executado, a proteção do bem de família deve ser relativizada no caso concreto,
aplicando-se o princípio da proporcionalidade. Assim, deve ser permitida a penhora do
imóvel, reservando-se, no mínimo, 50% do produto da alienação judicial ao proprietário a
fim de que adquira novo imóvel para sua residência. (TRT1 - 7ª Turma - Rel. Giselle
Bondim Lopes Ribeiro - 0007400-74.1998.5.01.0069 - 4/3/2015.)
508. Execução. Marido e mulher. Regime de casamento. Presunção comum de benefício
mútuo. Limites da responsabilidade do sócio. Direito de meação. Bem de família.
Ponderação de princípios. O casamento em comunhão de bens faz presumir que os ganhos
do marido também beneficiaram a mulher. Essa presunção não se altera nos casos em que
o marido é sócio de empresa, daí por que, em princípio, marido e mulher respondem
pelas dívidas trabalhistas, ainda que a mulher não tenha integrado a sociedade devedora.
A mulher que não foi sócia pode, como terceira, defender a sua meação, assim como pode
exigir que o marido somente responda pela dívida durante o tempo em que permaneceu
sócio ou diretor. Se o imóvel em que ambos residem é bem de família, a penhora não
pode alcançá-lo, ainda que se entenda que o crédito do empregado é de mesma
hierarquia e tem urgência em ser satisfeito. Ponderando-se os dois direitos, o do
empregado em receber o fruto do seu trabalho, e o do devedor, em garantir a casa de

morada, a proteção da casa deve merecer do juiz os cuidados mais urgentes porque, como
está na Constituição brasileira, a casa é o asilo inviolável do homem (TRT1 - 2ª Turma - Rel.
José Geraldo da Fonseca - 0000009-24-2014-5-01-0064 - 17/4/2015.)
509. Impenhorabilidade do Bem de Família. Lei_nº_8.009/90. Comprovado que a agravada
reside no imóvel penhorado, encontra-se ele protegido pela Lei 8.009/90, e a alegação de
que outros bens do devedor foram alienados em fraude à execução não autoriza que se
penhore bem declarado impenhorável por Lei. Agravo a que se nega provimento. (TRT1 4ª Turma - Rel. Luiz Alfredo Mafra Lino. Red. Desig. - 0045200-65.2007.501.0411 30/11/2015.)
510. Penhora. Imóvel. Meação. Possibilidade. Nos termos do art. 1.664 do Código Civil,
penso que competiria à parte agravada, no caso a meeira (embargante), provar que não
se beneficiou da atividade econômica desenvolvida pelo marido da qual se originou a
dívida e em razão da qual foi efetivada a constrição sobre o bem pertencente ao casal.
Razoável presumir que da atividade econômica desenvolvida pelo marido advenha o
sustento da família, razão pela qual compete à esposa provar o contrário, nos termos do
artigo 818 da CLT. (TRT1 - 1ª Turma - Rel. Mário Sérgio Medeiros Pinheiro - 000025050.2013.5.01.0058 - 21/5/2015.)

5.5.2.2.2

Bem Público

511. Bem público. Impenhorabilidade. Os recursos amoedados depositados nas contas A e
B da Caixa Econômica Federal CEF, de titularidade do Estado do Rio de Janeiro, não se
sujeitam à execução, por inalienáveis (art. 648 do CPC). Juros de mora. Obrigação não
vinculada a receita pública originária, mas sim decorrente de negócios privados onde o réu
assumiu passivo de entidade de previdência privada, não se aplica a Lei_nº_ 9.494/97,
modificada pela Lei_nº_ 11.960/09, contando-se os juros como previsto no § 1º, art. 39,
da Lei_nº_ 8.177/91. (TRT1 - 1ª Turma - Rel. Mário Sérgio Medeiros Pinheiro - 022350017.1997.5.01.0050 - 11/2/2015.)

5.5.2.2.3

Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos

512. Bloqueio on line. Salário. Impenhorabilidade absoluta e integral. O salário percebido
pelo executado está abrangido pela impenhorabilidade prevista no artigo 649, inciso IV,
do Código de Processo Civil. Destaque-se que o empregado assalariado depende, via de
regra, dos frutos de seu trabalho para o sustento próprio e da família. O que se afirma é
que todos os que encontram no trabalho a fonte de sustento devem contar com a
proteção da norma processual, independente da natureza da relação pela qual prestam
serviços: de emprego, autônoma, cooperada, serviço público ou profissão liberal. Há que
se considerar que o objetivo da norma processual é resguardar o rendimento do trabalho
humano e, nesse sentido, abrange salários em sentido estrito, vencimentos, soldos,
proventos de aposentadoria e até honorários, que devem, portanto, ser considerados

impenhoráveis. Registre-se, ainda, que não se pode enquadrar os créditos trabalhistas na
exceção prevista no § 2º, do artigo 649, do Código de Processo Civil, que se aplica
somente às prestações alimentícias stricto sensu. (TRT1 - 6ª Turma - Rel. Paulo Marcelo de
Miranda Serrano - 0074900-91.1991.5.01.0041 - 19/2/2015.)

5.5.2.3

Ordem de Preferência

513. Agravo de petição. Carta de fiança bancária. Equivalência a dinheiro. A carta de
fiança bancária detém a mesma liquidez inerente ao dinheiro, observando a ordem legal
de preferência dos bens a serem constritos, nos termos do art. 655 do Código de Processo
Civil, razão pela qual deve ser declarada nula a sentença que rejeitou, de plano, os
embargos à execução opostos pelo ora agravante, por entender não garantido o Juízo, sob
tal modalidade de pagamento. (TRT1 - 6ª Turma - Rel. Paulo Marcelo de Miranda Serrano 0179500-03.2008.5.01.0225 - 27/3/2015.)
514. Mandado de segurança. Carta fiança. Nos termos da Orientação Jurisprudencial nº
59, SDI-II, do TST, a carta de fiança é equivalente a dinheiro para efeito da gradação de
bens penhoráveis listada no artigo 655, do CPC, a despeito da modalidade de execução,
provisória ou definitiva. Considerando a tempestividade do requerimento e o valor da
carta fiança, entendo ser hipótese de aplicação da mencionada jurisprudência. (TRT1 SEDI-2- Rel. Alvaro Luiz Carvalho Moreira - 0010151-51.2015.5.01.0000 - 8/9/2015.)

5.5.2.4

Penhora Online / BACEN JUD

515. Agravo de petição. Embargos de terceiro. Penhora. Conta corrente individual.
Tratando-se de conta-corrente de titularidade exclusiva do sócio, não há como se impedir
o bloqueio sob alegação de meação, se não há provas de que o cônjuge terceiro
contribuiu para a aquisição do bem. (TRT1 - 9ª Turma - Rel. Claudia de Souza Gomes Freire
- 0000018-45.2014.5.01.0206 - 6/11/2015.)
516. Agravo de petição. Penhorabilidade de previdência privada. As aplicações realizadas
nos planos de previdência complementar VGBL e PGBL representam meras aplicações
financeiras, não apresentando caráter alimentar ou mesmo de seguro de vida, razão
porque são absolutamente penhoráveis. Agravo de petição conhecido e provido. (TRT1 5ª Turma - Rel. Enoque Ribeiro dos Santos - 0000003-65.2013.5.01.0027 - 19/10/2015.)
517. Mandado de segurança. Penhora de valores em conta corrente. Consulado. Não há
direito líquido e certo do impetrante em ver bloqueadas as contas de Estado Estrangeiro
para satisfação do seu crédito trabalhista, ante a inviolabilidade dos bens afetos às
missões diplomáticas e consulares e a impossibilidade de averiguar se os valores
porventura penhorados se destinam ao cumprimento de suas finalidades. (TRT1 - S.E.D.I.
2- Rel. Marcos Cavalcante - 0011088-95.2014.5.01.0000 - 21/5/2015.)

5.5.2.5

Substituição de Penhora

518. Embargos de terceiros. Penhora sobre veículo. Ausência de prova de transferência da
propriedade mediante registro no órgão de trânsito competente. Inexistência de efeitos
jurídicos em relação a terceiros. Os embargos de terceiro devem ser instruídos com a
prova da constrição judicial sofrida (CPC, art. 1.050), ônus que incumbe à parte autora,
bem como, com a comprovação da propriedade ou da posse dos bens objeto da penhora.
No caso de veículos automotores, a comprovação da propriedade é feita mediante
registro da venda no Detran, nos exatos termos do disposto nos artigos 123, I, e § 1º da
Lei_nº_ 9.503/97 (CTB) c/c 129 e 130, item 7º da Lei_nº_ 6.015/73 (Registros Públicos).
Inexistindo nos autos as provas requeridas, deve subsistir a constrição efetivada. Recurso
a que se nega provimento. (TRT1 - 1ª Turma - Rel. Maria Helena Motta - 000002106.2014.5.01.0010 - 10/12/2015.)

5.5.3

Desconsideração da Personalidade Jurídica

519. Da desconsideração da personalidade jurídica. Da execução de diretor de sociedade
anônima. Não responde pelos créditos trabalhistas devidos ao exequente pessoa física
que não fora sócio, ex-sócio, acionista ou diretor que tinha atribuições ligadas à
administração e à gestão da executada principal (sociedade anônima), não havendo que
se cogitar, portanto, a desconsideração de personalidade jurídica. (TRT1 - 4ª Turma - Rel.
Tania da Silva Garcia - 0029900-89.1999.5.01.0202 - 7/1/2015.)
520. Execução de sócio retirante. É inconcebível, sob a ótica que permeia a legislação
trabalhista, que um ex-empregado fique privado dos créditos trabalhistas judicialmente
reconhecidos enquanto os sócios da empresa que lesou seus direitos, e que disso se
beneficiaram, mantenham seus patrimônios incólumes. Assim, verificada a incapacidade
da empresa de solver o débito contra ela apurado, a execução deve dirigir-se contra os
bens particulares dos sócios, aplicando-se a teoria da desconsideração da pessoa jurídica
(disregard of legal entity). Agravo de petição desprovido. (TRT1 - 4ª Turma - Rel. Bruno
Losada Albuquerque Lopes - 0000683-48.2011.5.01.0018 - 28/1/2015.)
521. Execução. Desconsideração da pessoa jurídica. Teoria menor. Entidade sem fins
lucrativos. Coisa julgada. Não-cabimento. Já tendo sido decidido nos presentes autos ser
inaplicável a teoria menor da desconsideração da pessoa jurídica à Executada, por se
tratar de entidade sem fins lucrativos, e não logrando o Exequente comprovar os
requisitos para a desconsideração da pessoa jurídica com base na teoria maior, que exige
a configuração do abuso da personalidade jurídica, deve ser mantida a decisão proferida
pelo E. Juízo a quo, que reconheceu a autoridade do acórdão proferido nos presentes
autos e indeferiu a pretensão da Exequente. (TRT1 - 7ª Turma - Rel. Rogério Lucas Martins
- 0018100-24.2006.5.01.0039 - 29/1/2015.)

522. Fundação sem fins lucrativos. Despersonalização. Necessidade de comprovação de
ilicitude. Art. 50 do CC A responsabilidade pessoal do vice-presidente da entidade sem
finalidade de lucro depende da prática ilícita do mesmo, no desvio de finalidade de sua
atuação. Não é razoável entender que a mera ausência de patrimônio da entidade para
adimplir o crédito trabalhista, por si só, faça incidir a teoria da desconsideração da
personalidade jurídica. Por sua vez, a exequente não relata qualquer ilicitude, adotando a
tese da despersonalização jurídica como se aplica nas empresas com finalidade de lucro,
quando o sócio é beneficiário. É nesse sentido que o art. 50 do CC exige para a
despersonalização o “abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de
finalidade, ou pela confusão patrimonial”, regra esta que já existia de alguma forma no
direito tributário e previdenciário. (TRT1 - 9ª Turma - Rel. Ivan da Costa Alemão Ferreira 0000012-09.2014.5.01.0054 - 10/3/2015.)
523. Juros de mora. Estado do Rio de Janeiro. Desconsideração da personalidade jurídica
(central). Artigo 1º-f da Lei_nº_ 9.494/97. A redução dos juros de mora aplica-se quando o
ente público é o devedor principal, o que ocorre no caso presente, uma vez que o Estado
do Rio de Janeiro foi incluído na execução como acionista majoritário da devedora
inadimplente, CENTRAL, ocupando a posição de devedor e, não, de responsável
subsidiário. (TRT1 - 8ª Turma - Rel. Cláudia Regina V. M. Barrozo - 018970094.2001.5.01.0005 - 1/12/2015.)

5.5.4

Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução

524. Embargos à execução. Sentença homologatória. Instrumento adequado. Ainda que as
questões tivessem sido devidamente enfrentadas na sentença homologatória, a
executada teria, necessariamente, que renová-las em sede de embargos à execução,
sendo este o único e adequado instrumento, uma vez que não é possível agravar de
petição contra decisão homologatória, cuja natureza é interlocutória. (TRT1 - 4ª Turma Rel. Mônica Batista Vieira Puglia - 0000208-97.2010.5.01.0060 - 24/6/2015.)
525. Ônus da defesa especificada. De acordo com a sistemática processual pode o réu, em
sua resposta, admitir como verdadeiros os fatos referidos na petição inicial ou alegar, na
oportunidade, "toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que
impugna o pedido do autor" (art. 300 do Código de Processo Civil). Deve, então,
"manifestar-se precisamente sobre os fatos narrados na petição inicial", sob pena de se
presumirem "verdadeiros os fatos não impugnados" (art. 302 do Código de Processo Civil).
Tais princípios correspondem ao ônus da defesa especificada, cujo objetivo é a
delimitação da controvérsia. A inobservância desses princípios corresponde ao
reconhecimento da confissão presumida. (TRT1 - 10ª Turma - Rel. Célio Juaçaba
Cavalcante - 0010750-74.2014.5.01.0242 - 22/9/2015.)

5.5.5

Execução Fiscal

526. Agravo de petição. Execução fiscal. Empresa em recuperação judicial. Prosseguimento
da execução. Não há como suspender a execução fiscal pelo deferimento de recuperação
judicial, ante o que dispõe a ressalva expressa no art. 6º, § 7º, da Lei_nº_ 11.101/05. Não
havendo nos autos qualquer alegação/comprovação de parcelamento, única exceção
contida no dispositivo legal, o prosseguimento da execução, contra empresa em
recuperação judicial, mostra-se plenamente cabível. (TRT1 - 1ª Turma - Rel. Mery Bucker
Caminha - 0096000-02.2007.5.01.0281 - 25/9/2015.)
527. Execução fiscal. Emissão de certidão de crédito trabalhista. Impossibilidade. A
execução fiscal possui legislação específica que disciplina o procedimento a ser adotado
quando não localizado o devedor ou bens passíveis de penhora (art. 40 da Lei_nº_
6.830/1980), não sendo adequada a determinação de expedição de certidão de crédito
trabalhista, com fulcro no Ato nº 1/2012 do GCGJT. (TRT1 - 4ª Turma - Rel. Patrícia
Pellegrini Baptista da Silva - 0161800-92.2009.5.01.0511 - 26/5/2015.)
528. O procedimento de expedição da certidão de crédito trabalhista, disciplinado pelas
Corregedorias dos Tribunais Regionais do Trabalho, é medida de cunho administrativo e
gestão documental, que não implica a extinção do processo de execução, tampouco
desconsidera as garantias e os privilégios do crédito tributário. (TRT1 - 9ª Turma - Rel.
Antônio Carlos de Azevedo Rodrigues - 0000052-35.2012.5.01.0062 - 30/7/2015.)
529. Recuperação judicial. Execução fiscal. Prosseguimento da execução. Considerando
que a recuperação judicial não tem o condão de suspender a execução fiscal e que a
cobrança da divida ativa da Fazenda Pública não é sujeita a concurso de credores ou
habilitação em recuperação judicial, a execução deve seguir seu curso normal aí incluídos
os atos constritivos e de alienação até a integral satisfação do crédito público. (TRT1 - 9ª
Turma - Rel. Ivan da Costa Alemão Ferreira - 0001172-66.2011.5.01.0283 - 21/1/2015.)

5.5.6

Execução Previdenciária

530. A sentença transitada em julgado definiu os fatos imponíveis e constituiu o fato
gerador das contribuições previdenciárias, e com ela está conforme o acordo, não se
constatando o escamoteamento de títulos de natureza salarial. (TRT1 - 3ª Turma - Rel.
Gloria Regina Ferreira Mello - 0153200-75.2001.5.01.0022 - 22/1/2015.)
531. Agravo de petição. Contribuição previdenciária. Atualização, multa e juros
moratórios. Conforme disposto no artigo 276 do Decreto_nº_ 3.048, de 6 de maio de
1999, o fato gerador da contribuição previdenciária é o pagamento dos valores devidos ao
trabalhador, e não a prestação de serviços. Logo, a incidência de juros e multa se dá a
partir do dia dois do mês seguinte ao da liquidação da sentença. (TRT2 - 6ª Turma - Rel.
Nelson Tomaz Braga - 0001500-02.2009.5.01.0045 - 24/9/2015.)

532. Agravo de petição. Contribuições previdenciárias. Decadência. O prazo para o INSS,
ou a União, cobrar o crédito previdenciário é decadencial e é de cinco anos, conforme
previsto nos artigos 150, 173 e 174 do CTN. O prazo decadencial de constituição do
crédito passa a fluir a partir do momento em que o crédito previdenciário é devido. No
caso, como o fato gerador foi a sentença de liquidação, não há decadência a proclamar.
(TRT1 - 5ª Turma - Rel. Marcelo Augusto Souto de Oliveira - 0054300-69.2006.5.01.0511 28/7/2015.)
533. Agravo de petição. Fato gerador. Contribuição previdenciária. A alteração dada ao
artigo 43 da Lei_nº_. 8.212/1991, promovida pela Medida Provisória n.º 449/2008,
convertida na Lei_nº_ 11.941/2009 não se aplica a casos pretéritos, a teor do princípio da
anterioridade nonagesimal de que trata o artigo 195, parágrafo 6º, da CRFB/88, bem como
do princípio da irretroatividade disposto no artigo 150, inciso III, alínea “a”, da Carta
Magna. Assim, para os empregados dispensados antes dessa data, prevalece a regra
anterior: a época própria recai sobre o segundo dia do mês seguinte ao pagamento do
débito. (TRT1 - 10ª Turma - Rel. Flávio Ernesto Rodrigues Silva - 015880011.1999.5.01.0002 - 12/2/2015.)
534. Agravo de petição. Contribuição previdenciária. Atualização, multa e juros
moratórios. Conforme disposto no artigo 276 do Decreto_nº_ 3.048, de 6 de maio de
1999, o fato gerador da contribuição previdenciária é o pagamento dos valores devidos ao
trabalhador, e não a prestação de serviços. Logo, a incidência de juros e multa se dá a
partir do dia dois do mês seguinte ao da liquidação da sentença. (TRT1 - 6ª Turma - Rel.
Nelson Tomaz Braga - 0214300-48.2003.5.01.0511 - 12/1/2015.)
535. Contribuição previdenciária. Fato gerador. Somente se considera a prestação de
serviços como o fato gerador da contribuição previdenciária, para efeito de cômputo de
juros e multa, após 05/03/2009, data da entrada em vigor da Lei_nº_ 11.941/2009, que
acrescentou os parágrafos 2º e 3º ao artigo 43 da Lei_nº_8.212/91, revogando o artigo
276 do Decreto_nº_ 3.048/1999 - na forma do artigo 2º, § 1º, da Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro. Antes dessa data, prevalecia o referido artigo 276 do
Decreto_nº_ 3.048/1999, que determinava que a data de vencimento dos recolhimentos
previdenciários resultantes da decisão judicial é o dia dois do mês seguinte ao da
liquidação da sentença. NEGO PROVIMENTO. (TRT1 - 9ª Turma - Rel. Maria Helena Motta 0174000-05.2004.5.01.0060 - 20/10/2015.)
536. Contribuição previdenciária. Fato gerador. Incidência de juros e multas. Dispõe o art.
195, § 6º, da Constituição Federal, que as contribuições sociais só poderão ser exigidas
após decorridos noventa dias da data da publicação da Lei que as houver instituído ou
modificado. Além disso, o art. 150, III, a, da Constituição Federal veda a aplicação
retroativa da Lei que institui ou aumenta tributos. Diante dessas normas constitucionais,
considera-se que o parágrafo 2º do artigo 43 da Lei_nº_8.212/91 passou a ter eficácia no
dia 04.03.2009, pois a MP_nº_449/2008 foi publicada em 04.12.2008. Assim, para o

trabalho realizado a partir de 04.03.2009, o fato gerador da contribuição previdenciária é
a própria data da efetiva prestação dos serviços. Para os créditos trabalhistas devidos em
período anterior a eficácia da aludida norma, considera-se que o fato gerador da
contribuição previdenciária ocorre com o pagamento do crédito ao trabalhador, incidindo
juros moratórios e multa somente a partir do dia dois do mês seguinte ao da liquidação da
sentença, na forma do art. 276 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto 3048/99. (TRT1 - 7ª Turma - Rel. Giselle Bondim Lopes Ribeiro - 004600010.2004.5.01.0020 - 19/8/2015.)

5.5.7

Execução Provisória

537. Agravo de petição. Execução provisória. Ação civil pública. Alcance da decisão. Não
obstante tenha sido deferida a reintegração à CBTU, dos agentes de segurança
exonerados indevidamente pelo Decreto Estadual 21.979, a decisão que se pretende
executar, não possui efeitos erga omnes, alcançando apenas aqueles substituídos na Ação
Civil Pública, os quais estão indicados na lista fornecida pelo Ministério Público do
Trabalho. (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Mônica Batista Vieira Puglia - 001172336.2014.5.01.0078 - 26/8/2015.)

5.5.7.1

Processo do Trabalho

5.5.7.1.1

Levantamento do Depósito Recursal

538. Agravo de petição. Exceção de incompetência. Liberação do depósito recursal. Os
depósitos recursais não integram o patrimônio da empresa para efeito de recuperação
judicial ou falência, o que só ocorre se a empresa vence o recurso e obtém sua liberação.
(TRT1 - 6ª Turma - Rel. Carlos Alberto Araujo Drummond - 0128300-46.1997.5.01.0029 17/9/2015.)

5.5.8
5.5.8.1

Expropriação de Bens
Arrematação

539. Arrematação. Lance superior a 20% do valor da avaliação. Preço vil não configurado.
Há que se considerar que o conceito de “preço vil”, já que não definido em Lei, exsurge-se
do confronto entre a oferta e o valor real do bem, evitando que o executado sofra
prejuízo vultoso e desproporcional. Nesse sentido, temos que o lance de R$ 8.500,00,
representa pouco mais de 22% do valor em que foi avaliado. Com isso, entendo que não
há nulidade na arrematação. (TRT1 - 2ª Turma - Rel. Vólia Bomfim Cassar - 000074403.2012.5.01.0040 - 15/6/2015.)
540.
artigo 888
da CLT, sendo que o §1° autoriza que os bens penhorados sejam vendidos a quem
oferecer o maior lanço. Vale registrar que a legislação processual (civil ou trabalhista), não

estipula qualquer critério quanto à fixação do preço vil. A jurisprudência considera
razoável a arrematação por valor equivalente a 20% da avaliação, por levar-se em
consideração a rapidez com que o avanço tecnológico torna desatualizado o bem
penhorado (automóvel ano 2006), fato que envolve certo risco ou dificuldade de
comercialização. Agravo de petição improvido. (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Jorge Fernando
Gonçalves da Fonte - 0000606-88.2010.5.01.0013 - 29/9/2015.)

5.5.9

Fraude à Execução

541. A alienação de imóvel da sócia da executada antes da desconsideração da
personalidade jurídica da empresa e citação da sócia não caracteriza fraude à execução,
haja vista a ausência de qualquer anotação no Registro Geral de Imóveis quando da
alienação, a caracterizar a boa-fé do terceiro adquirente e impossibilitar a constrição do
bem alienado (TRT1 - 7ª Turma - Rel. Theocrito Borges dos Santos Filho - 031630035.1995.5.01.0244 - 23/9/2015.)

5.5.10 Multa Cominatória / Astreintes
542. Astreintes. Limitação no próprio título judicial. Impossibilidade. Vaticina o parágrafo
sexto do art. 461 do CPC, verbis: “o juiz poderá, de ofício, modificar o valor ou
periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva”. Assim,
eventual limitação poderá ser feita, ao prudente critério do juiz, todavia, somente por
ocasião do cumprimento da obrigação, quando se verificar a insuficiência ou o excesso
cominado, mas nunca a priori, já no título judicial, sob pena de se conceder um salvo
conduto para o cumprimento imperfeito ou o total descumprimento da obrigação, o que
frustraria o objetivo da multa em questão. (TRT1 - 9ª Turma - Rel. Antônio Carlos de
Azevedo Rodrigues - 0001046-23.2012.5.01.0431 - 30/7/2015.)

5.5.11 Obrigação de Fazer / Não Fazer
543. Ação civil pública. Condições precárias de trabalho. Configuração. Obrigação de fazer.
Cabimento. Restando comprovado nos autos a condição precária de trabalho a que são
submetidos os trabalhadores do Hospital Estadual Albert Schweitzer, deve o réu ser
condenado ao cumprimento das obrigações postuladas na inicial, a fim conferir aos
trabalhadores condições dignas de trabalho. (TRT1 - 6ª Turma - Rel. Paulo Marcelo de
Miranda Serrano - 0049500-98.2005.5.01.0004 - 28/9/2015.)

5.5.12 Preclusão / Coisa Julgada
544. Agravo de petição. Equívoco nos cálculos de liquidação. Rediscussão de temas
acobertados pela preclusão. Impossibilidade. Aplicação do art. 836-CLT. Impossível
rediscutir o mesmo tema toda vez que a parte entende que os cálculos de adequação à
coisa julgada, em cumprimento à decisão exequenda, são apresentados pelo contabilista

do Juízo, notadamente quando a Corte Regional já se pronunciou a respeito com decisão
transitada em julgado. (TRT1 - 9ª Turma - Rel. Claudia de Souza Gomes Freire - 018200096.1999.5.01.0018 - 11/3/2015.)
545. Agravo de petição. Preclusão lógica. A preclusão lógica se caracteriza pela perda da
capacidade de se praticar um ato, por ser este contraditório com outro ato anteriormente
praticado. Assim, resta configurada a preclusão lógica quanto ao pedido de decisão dos
embargos à execução, após o requerimento de extinção da execução. Recurso a que se
nega provimento. (TRT1 - 6ª Turma - Rel. Paulo Marcelo de Miranda Serrano - 003300046.2006.5.01.0060 - 9/2/2015.)
546. Cálculo homologado. Recomposição da base de cálculo. Parâmetros. Eficácia
preclusiva da coisa julgada. Alcance da prescrição. Pleiteado e reconhecido o direito à
recomposição do valor da complementação de aposentadoria, reduzido a partir de
novembro de 1981, o pedido não se confunde com a condenação ao pagamento de
diferenças provocadas pela redução. A prescrição não alcança o direito em si, mas apenas
as diferenças pecuniárias respectivas, pelo que a base de cálculo a iniciar a apuração da
suplementação de aposentadoria no período imprescrito deve estar devidamente
recomposta, com a incidência dos reajustes devidos a partir de novembro de 1981. A
medida se impõe em estrita observância aos termos do título judicial exequendo, ante os
efeitos preclusivos da coisa julgada. Decisão que merece reforma no aspecto. (TRT1 - 10ª
Turma - Rel. Célio Juaçaba Cavalcante - 0112300-84.2005.5.01.0030 - 2/7/2015.)
547. Sentença líquida. Momento para a impugnação. Líquida a sentença, o quantum
debeatur nela expresso é parte integrante do título executivo com ele transitando em
julgado. Desse modo, se a parte não impugna a decisão por meio de recurso ordinário,
opera-se a preclusão, sendo defeso discutir na fase executória a exatidão dos cálculos.
(TRT1 - 1ª Turma - Rel. Gustavo Tadeu Alkmim - 0010133-48.2013.5.01.0049 - 1/7/2015.)

5.5.13 Requisição de Pequeno Valor – RPV
548. RPV. Limite. Fixação por Lei municipal. Conquanto os parágrafos 3º e 4º do artigo 100
da Constituição Federal permitam às entidades de direito público a fixação de limites para
a expedição de RPV de acordo com as diferentes capacidades econômicas, o limite só se
aplicas às RPV expedidas após a publicação da Lei municipal. (TRT1 - 6ª Turma - Rel.
Marcos Cavalcante - 0039500-81.2008.5.01.0441 - 14/5/2015.)

5.5.13.1 Renúncia Parcial
549. Requisição de pequeno valor. Município. Limite. EC 62/2009. Aplicação da regra geral
prevista no inciso II do art. 87 do ADCT. Se o Município não respeita o sistema implantado
pela Emenda Constitucional 62/2009 para a expedição de Requisição de Pequeno Valor,
aplica-se a regra geral prevista no inciso II do art. 87 do ADCT, que estabelece para a

Fazenda local o teto de trinta salários mínimos. (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Rildo Albuquerque
Mousinho de Brito - 0032800-32.1991.5.01.0491 - 6/11/2015.)

5.5.14 Sucessão
550. Contrato de concessão de serviço público de transporte coletivo. Aproveitamento do
patrimônio e dos empregados da empresa sucedida. Sucessão trabalhista. Aplicação da
OJ_nº_225, I, da SDI-1/TST. Em caso de rescisão do contrato de trabalho após a entrada
em vigor da concessão de serviço público, a segunda concessionária, na condição de
sucessora, responde pelos direitos decorrentes do contrato de trabalho, tal como é o caso
do Autor. Além disso, na hipótese, houve o aproveitamento pela segunda concessionária
do patrimônio e das instalações da empregadora original reforçando a configuração da
sucessão. (TRT1 - 7ª Turma - Rel. Giselle Bondim Lopes Ribeiro - 000082304.2014.5.01.0301 - 25/9/2015.)
551. Herdeiros do exequente falecido. Habilitação incidente. Os dependentes
regularmente habilitados junto à Previdência Social são legitimados para receber o crédito
trabalhista do reclamante, falecido no curso do processo. Somente na falta deles serão
chamados os sucessores previstos na Lei Civil, independentemente da existência de
inventário ou arrolamento. Tal critério decorre da Lei_nº_ 6.858/1980, que estabelece
ordem especial de vocação sucessória, destinada ao recebimento dos valores não
recebidos em vida pelo empregado. O falecimento do empregado, com a consequente
sucessão nos autos, não altera a natureza alimentar do crédito objeto do litígio. Apelo a
que se nega provimento. (TRT1 - 5ª Turma - Rel. Enoque Ribeiro dos Santos - 008920004.2006.5.01.0471 - 5/5/2015.)
552. Legitimidade ativa ad causam. Herdeiros. Ação indenizatória por dano moral e
material. Acidente de trabalho. Óbito. Os herdeiros do trabalhador falecido estão
legitimados para pleitear, em nome próprio direito personalíssimo, qual seja, indenização
por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trabalho que culminou com o
óbito do genitor. Registre-se que a legitimidade concorrente do espólio - enquanto
universalidade de bens, direitos e obrigações, sem personalidade jurídica - diz respeito às
causas em que representa a herança. O espólio não possui autorização legal para, em
próprio nome, requerer direito pertencente exclusivamente aos herdeiros, na qualidade
de vítimas dos danos sofridos ante a perda de ascendente querido. Preliminar rejeitada.
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 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, o de cujos laborava em atividade de risco 3,

conforme a NR 04, do MTE (armazenamento e atividades auxiliares dos transportes
aquaviários), tendo sido comprovado o acidente que lhe ceifou a vida, o nexo etiológico
com o trabalho e também a culpa das reclamadas, razões pelas quais deve ser mantida a
sentença que as condenou de modo solidário ao pagamento de indenizações por danos
material e moral. Recursos das reclamadas conhecidos e improvidos. (TRT1 - 7ª Turma Rel. Sayonara Grillo Coutinho Leonardo da Silva - 0000991-31.2010.5.01.0047 16/9/2015.)
553. Morte do empregador doméstico. Ausência de bens. Espólio. Nos termos do disposto
no artigo 1.997 do Código Civil, a herança responde pelas dívidas do falecido e, os
herdeiros, após a partilha, responderão até o montante do quinhão recebido. No entanto,
não havendo bens a inventariar, não se há de incluir o espólio no polo passivo da
demanda. (TRT1 - 7ª Turma - Rel. Marcos Cavalcante - 0010867-62.2014.5.01.0049 29/9/2015.)
554. Unidade produtiva isolada. Plano de recuperação judicial. Aquisição. Sucessão.
Trabalhista. Inexistência. O Grupo Canabrava adquiriu Unidade Produtiva Isolada - UPI
localizada em Campos de Goytacazes das Executadas através do Plano de Recuperação
Judicial como faz prova a Certidão de Objeto expedida pela Secretaria do 8ª Oficio Civil da
Comarca de São João Pedro do Rio Preto /SP. Esta aquisição em regra implicaria em
sucessão trabalhista, contudo, como a alienação ocorreu em decorrência do Plano de
Recuperação Judicial é certo dizer que o arrematante esta livre de qualquer ônus,
inclusive, de qualquer obrigação do devedor, mesmo trabalhista, por expressa previsão
legal contida no art. 60, parágrafo único, da Lei_nº_11.101/2005, como já decidiu o
Supremo Tribunal Federal, interpretando este dispositivo na ADI 3934/DF (Rel. Min.
Ricardo Lewandowski, DJ 06/11/2009) ao considerar em controle concentrado de
constitucionalidade que este dispositivo se compatibiliza com as normas de proteção ao
trabalhador prevista no art. 7º da CRFB/88. Recurso não provido. (TRT1 - 8ª Turma - Rel.
José Antonio Teixeira da Silva - 0000268-75.2013.5.01.0283 - 16/10/2015.)

5.5.15 Valor da Execução / Cálculo / Atualização
555. Sentença líquida. Erros aritméticos. Impugnação aos valores. Possibilidade. Prolatada
sentença de mérito líquida, os valores nela apurados integram o título judicial, de modo
que qualquer discordância quanto às verbas e valores constantes dos cálculos deve ser
abordada em sede de recurso ordinário, restando preclusa insurgência na fase de
execução, salvo se envolver erros aritméticos grosseiros decorrentes da inobservância do
próprio julgado, hipótese a permitir sua discussão em sede de impugnação e em agravo de
petição. (TRT1 - 10ª Turma - Rel. Célio Juaçaba Cavalcante - 0000875-36.2012.5.01.0053 12/5/2015.)

5.5.15.1 Juros
556. Acordo. Boa-fé. Atraso no pagamento. Caracterizada a boa-fé do devedor, atrasos
irrelevantes no pagamento das parcelas objeto de acordo não justifica a incidência de
penalidade de 50% sobre o valor total da obrigação. (TRT1 - 2ª Turma - Rel. Fernando
Antonio Zorzenon da Silva - 0001157-55.2012.5.01.0027 - 1/7/2015.)
557. Agravo de petição. Atualização monetária e juros da mora até a data do efetivo
pagamento. A incidência de juros de mora, assim como da correção monetária sobre o
crédito trabalhista, é regulada integralmente pela Lei_nº_8.177/91, que dispõe que os
débitos trabalhistas de qualquer natureza, quando não satisfeitos pelo empregador nas
épocas próprias assim definidas em Lei, acordo ou convenção coletiva, sentença
normativa ou cláusula contratual, sofrerão juros de mora equivalentes à TRD acumulada
no período compreendido entre a data de vencimento da obrigação e o seu efetivo
pagamento. Assim, somente o adimplemento integral da dívida, assim considerado o
depósito que propicia o imediato levantamento, fará cessar a contagem de juros
moratórios. (TRT1 - 6ª Turma - Rel. Carlos Alberto Araujo Drummond - 000049908.2010.5.01.0025 - 6/8/2015.)
558. Agravo de petição. Diferenças de juros de mora complementares. Artigo 39, da
Lei_nº_ 8.177/1991. Inteligência da Súmula 4, do TRT/RJ. 1) Nos termos do art. 39, da Lei
_nº_8177/91, aos débitos trabalhistas decorrentes de condenação pela Justiça do
Trabalho são aplicáveis juros de mora de um por cento ao mês, contados do ajuizamento
da reclamatória até a data do efetivo pagamento. 2) O fato de a Executada ter depositado
o valor da condenação não a desonera da responsabilidade pelos juros de mora incidentes
sobre o crédito trabalhista, que são devidos até a sua liberação ao Exeqüente, nos termos
da Súmula 4 deste Tribunal Regional. (TRT1 - 7ª Turma - Rel. Rogério Lucas Martins 0189400-34.2001.5.01.0070 - 6/5/2015.)
559. Agravo de petição. Juros da mora decrescente. Parcelas vincendas. Consoante
entendimento da jurisprudência, os juros da mora incidem sobre o principal corrigido,
conforme o disposto na Súmula nº 200 do c._TST, a partir do ajuizamento da ação (art.
883 da CLT) até a data do efetivo pagamento (Art. 39, § 1º e 2º, da Lei_nº_8.177/91).
Nesse sentido é a Súmula nº 4 do E. TRT da 1ª Região. Contudo, o ajuizamento da
presente ação foi ocorreu em 22.11.2007 e a presente execução é relativa a parcelas
devidas após o ajuizamento, isto é, parcelas vincendas a partir de agosto de 2007.
Portanto, os juros da mora devem ser apurados de forma decrescentes, a partir da época
própria em que devida cada parcela vincenda. (TRT1 - 1ª Turma - Rel. Mery Bucker
Caminha - 0155400-78.2007.5.01.0205 - 23/3/2015.)
560. Cômputo de juros de mora após a garantia do juízo por depósito de valor
remanescente. Após a primeira atualização dos cálculos e o cômputo de juros sobre o
valor principal devido, a nova incidência destes acessórios somente poderá ocorrer se

descontada a penalidade anteriormente apurada, sob pena de configuração de
anatocismo. Agravo de petição a que se nega provimento. (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Jorge
Fernando Gonçalves da Fonte - 0068100-84.1999.5.01.0035 - 15/1/2015.)
561. Contagem de juros, limitação temporal. Com a aplicação do art.745-A do CPC, a ré
depositou 30% do total da execução e o saldo remanescente dividiu em seis parcelas.
Verifica-se a fls.472 e seguintes que a ré já efetuou os depósitos com a aplicação do juros
de 1% mês a mês, não sendo devido mais nada ao autor com relação aos juros de mora.
(TRT1 - 9ª Turma - Rel. Ivan da Costa Alemão Ferreira - 0082400-03.2007.5.01.0025 17/8/2015.)

5.5.15.1.1 Fazenda Pública
562. Agravo de petição. Juros aplicados contra as empresas públicas. Fazem parte da
Fazenda Pública os integrantes da Administração Pública direta e indireta, com exceção
das sociedades de economia mista e as empresas públicas, pois estas integram o regime
jurídico das pessoas jurídicas de direito privado. O art. 173, da CF/88, em seu parágrafo 2º,
é bastante claro ao estabelecer que as empresas públicas e as sociedades de economia
mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado. (TRT1 7ª Turma - Rel. Jorge Orlando Sereno Ramos - 0160200-27.2008.5.01.0008 - 10/12/2015.)

5.5.15.2 Taxa SELIC
563. Agravo de petição. Contribuição previdenciária. Correção monetária. A correção
monetária não representa um acréscimo à dívida, mas visa a recompor o valor devido em
razão da desvalorização da moeda. Trata-se de parte integrante de obrigação. Todas as
parcelas deferidas pela coisa julgada estão sujeitas à atualização monetária,
independentemente de expressa declaração do título executivo. Nem poderia ser
diferente porque o pagamento de dívida pecuniária após longos anos em seu valor
histórico corresponde a um perdão parcial, a um decréscimo do montante a pagar, a um
abatimento, pela incidência da inflação a corroer o valor real. A legislação previdenciária
estabelece que a atualização das contribuições previdenciárias deve ser realizada através
da aplicação da Taxa Selic, tal qual se procede com qualquer outra dívida fiscal. (TRT1 - 5ª
Turma - Rel. Marcelo Augusto Souto de Oliveira - 0160500-29.1998.5.01.0205 - 9/4/2015.)

5.6
5.6.1

MEDIDA CAUTELAR
Efeito Suspensivo

564. Ação cautelar inominada. Efeito suspensivo. Possibilidade de dano. Cabimento. O Juiz
pode conceder efeito suspensivo à execução, para evitar danos à parte. Seus pressupostos
intrínsecos são a plausibilidade do direito invocado, bem como a iminência de lesão grave

ou de difícil reparação. (TRT1 - 8ª Turma - Rel. Edith Maria Corrêa Tourinho - 001056231.2014.5.01.0000 - 20/3/2015.)

5.7

MINISTÉRIO PÚBLICO

565. Ação civil pública. Legitimidade do ministério público. Eleições sindicais. O artigo 8º,
inciso III da CF veda a interferência e intervenção do Poder Público na organização
sindical. Assim, verifica-se a impossibilidade jurídica do pedido. Além disso, a tutela
pretendida nesses autos se reveste de cunho eminentemente privado, circunscrito aos
interesses setoriais da instituição sindical, o que inviabiliza a atuação do Ministério Público
como representante desse interesse ligado estritamente à organização interna do
Sindicato. Mantém-se a decisão de 1º grau que extinguiu o feito sem resolução de mérito
por ausência de condições da ação (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Antônio Cesar Coutinho Daiha 0000017-82.2014.5.01.0522 - 26/1/2015.)

5.7.1

Legitimidade

566. Desarquivamento de inquérito civil para reinício das investigações de fatos que já
foram objeto de ação civil pública. Abusividade. O Ministério Público possui regramento
próprio no que diz respeito à instauração de procedimento investigatório,
consubstanciado na Resolução n. 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, e
na Resolução n. 69/2007 do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho. Extraise desse regramento que o procedimento investigatório encontra óbice na circunstância
de o fato a ser investigado já ter sido objeto da propositura de ação civil pública - e é essa
exatamente a situação dos autos, onde a suposta existência de intermediação ilícita de
mão de obra já foi submetida à apreciação do Poder Judiciário, mediante esse
instrumento processual -, o que já consubstancia forte indicativo da abusividade na
reabertura do inquérito pela autoridade dita coatora. Ainda, consoante o disposto nas
referidas resoluções, tem-se que somente é possível o desarquivamento do inquérito civil
diante do surgimento de novas provas ou para investigação de fato novo, e, ainda assim,
desde que o fato investigado não tenha sido objeto de ação civil pública, sempre
respeitado o prazo de seis meses do arquivamento. No caso dos autos, todavia, o
desarquivamento se deu, exclusivamente, para aferição da existência dos mesmos fatos já
investigados anteriormente, e já submetidos ao crivo do Poder Judiciário por meio da ação
civil pública mencionada, inexistindo, pois, justificativa a dar suporte ao ato inquinado
(TRT1 - 9ª Turma - Rel. Antônio Carlos de Azevedo Rodrigues - 0011308-56.2014.5.01.0077
- 1/6/2015.)
567. Maioridade no curso do processo. Ilegitimidade do ministério público para recorrer.
Se no curso do processo o menor alcança a maioridade, cessando a sua incapacidade, o
Ministério Público já não tem mais legitimidade para recorrer, cabendo àquele defenderse por si mesmo, principalmente considerando que a parte encontra-se regularmente

representada por advogado. (TRT1 - 4ª Turma - Rel. Mônica Batista Vieira Puglia 0000168-73.2010.5.01.0074 - 1/9/2015.)
568. Ministério Público do Trabalho. Ação civil pública. Interesses coletivos e difusos.
Interesses individuais homogêneos. Limites da legitimação ativa. Por adjudicação
constitucional, ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, devendo promover o
inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do
meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. Interesses sociais e individuais
indisponíveis são os indispensáveis à sobrevivência humana e que não podem ser objeto
de renúncia, troca ou cessão. Interesses ou direitos difusos são os transindividuais, de
natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por
circunstâncias de fato“ .Interesses ou direitos coletivos são os transindividuais de natureza
indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com
a parte contrária por uma relação jurídica base e, por fim, direitos individuais homogêneos
são os decorrentes de origem comum. Os interesses difusos são transindividuais porque
dizem respeito a titulares indetermináveis, dispersos na coletividade; são indivisíveis,
porque não se pode determinar ou quantificar o prejuízo de cada um dos lesados .
Difusos, são interesses indivisíveis, de grupos determinados de pessoas, entre as quais
inexiste vínculo jurídico ou fático muito preciso. (TRT1 - 2ª Turma - Rel. José Geraldo da
Fonseca - 0001651-34-2013-5-01-0301 - 6/2/2015.)

5.8

OBJETOS DE CARTAS PRECATÓRIAS / DE ORDEM / ROGATÓRIAS

5.8.1
5.8.1.1

Atos executórios
Ação Anulatória

569. Ação civil pública. Pedido condenatório. Pedido declaratório. Como condição à
procedência do pedido principal. Validade I – A ação civil pública, ao contrário da ação
anulatória de cláusula normativa (prevista no art. 16, V, do Regimento Interno deste
Tribunal), admite a cumulação de pedidos declaratórios e condenatórios. E não existe
preceito legal que imponha ao acionante que o pleito declaratório esteja explicitamente
incluído no rol de pedidos quando ele for condição lógica e necessária à procedência do
pedido condenatório. II – No caso vertente, o Ministério Público do Trabalho albergou o
pedido declaratório em sua petição inicial como simples pedido incidental; mas não há
nisso irregularidade nenhuma, não havendo falar em inépcia da exordial por essa razão. III
– Recurso conhecido e provido. (TRT1 - 5ª Turma - Rel. Evandro Pereira Valadão Lopes 0001098-25.2012.5.01.0041 - 10/4/2015.)

5.8.1.2

Embargos de Terceiro

570. Agravo de petição. Embargos de terceiros. Meação. Necessidade de intimação prévia
da penhora. Vício de citação. Nulidade. Na hipótese de penhora de bem imóvel, é
necessário que o cônjuge do sócio/executado também seja intimado, de acordo com o
disposto no artigo 655, § 2º, do CPC, sob pena de violação aos princípios do contraditório
e da ampla defesa, anulando-se o processo executório a partir da penhora do imóvel.
(TRT1 - 2ª Turma - Rel. José Antonio Piton - 0000281-58.2014.5.01.0471 - 8/5/2015.)
571. Agravo de Petição. Arrematação. Leilão promovido após o ajuizamento de embargos
de terceiro. Artigo 1.052 do CPC. Suspensão da execução por força de ajuizamento de ação
de embargos de terceiro. O artigo 1.052 do CPC dispõe que, quando os embargos de
terceiro versarem sobre todos os bens, determinará o Juiz a suspensão do curso do
processo principal. Considerando o teor desse dispositivo, conclui-se pela ilegalidade da
decisão que, não obstante a oposição de embargos de terceiro, determina o
prosseguimento da execução, com a venda judicial do bem penhorado. (TRT1 - 6ª Turma Rel. Nelson Tomaz Braga - 0103100-64.2002.5.01.0028 - 12/1/2015.)

5.9
5.9.1

PARTES E PROCURADORES
Assistência Judiciária Gratuita

572. Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça requerida por pessoa jurídica. APAE.
Lei_nº_ 1.060/1950 e Lei complementar nº 132/2009. Os planos especiais de execução
foram deferidos pela Presidência deste E. Regional, por meio dos Atos nº 67/2010 e
73/2014. Todavia, tais Atos não dispensam a agravante de efetuar o recolhimento de
custas e depósitos recursais. No mais, para a concessão dos benefícios da gratuidade de
justiça basta a declaração da parte, até prova em contrário, de que não pode demandar
sem prejuízo do seu próprio sustento ou de sua família, observada a OJ_nº_269 da SDI-1
do TST. Desse modo, o benefício em questão, nesta Especializada, destina-se
precipuamente aos trabalhadores, por ser presumida a sua hipossuficiência econômica.
Excepcionalmente, contudo, a jurisprudência vem admitindo a concessão do benefício ao
empregador pessoa física (doméstico), que firme declaração na forma da Lei, e às pessoas
jurídicas que comprovem nos autos insuficiência de recursos, considerando a inclusão
promovida pela Lei Complementar nº 132/2009 do inciso VII no art. 3º da Lei_nº_
1.060/1950, que passou a prever a isenção dos "depósitos previstos em Lei para
interposição de recurso". A tese de insuficiência financeira deve estar acompanhada de
prova robusta da condição de miserabilidade, o que não restou robustamente
comprovado nos autos. Nego provimento. (TRT1 - 10ª Turma - Rel. Marcelo Antero de
Carvalho - 0010393-10.2014.5.01.0076 - 4/3/2015.)

5.9.2

Procuração / Mandato

573. Agravo de petição. Morte da parte. Recurso inexistente. Uma vez falecida a parte ao
tempo da interposição do recurso, que foi subscrito por advogado que não detinha
poderes, já que extinto o mandato (Código Civil, art. 682, II), inexistente é o recurso.
Agravo de petição que não se conhece. (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Antônio Cesar Coutinho
Daiha - 0040900-04.1990.5.01.0008 - 8/12/2015.)

5.9.2.1

Tácito

574. Agravo de instrumento. Recurso principal trancado por irregularidade de
representação. Mandato tácito. Provimento. Se o recurso principal é assinado por
advogado com poderes regularmente concedidos nos autos, haja vista seu
comparecimento em audiência, na qualidade de procurador da demandada, deve ser
reformada a decisão recorrida que lhe nega seguimento por irregularidade de
representação. (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Rildo Albuquerque Mousinho de Brito - 000000408.2015.5.01.0471 - 11/12/2015.)

5.9.3

Representação em Juízo

575. Irregularidade de representação. Havendo previsão expressa no contrato social da
reclamada condicionando a validade da procuração à assinatura de dois procuradores ou
um procurador e um administrador, uma vez não sendo tal requisito atendido, configurase a irregularidade de representação, obstando o conhecimento do recurso interposto.
(TRT1 - 7ª Turma - Rel. Alvaro Luiz Carvalho Moreira - 0000956-32.2010.5.01.0060 26/1/2015.)
576. Irregularidade de representação. Recurso não conhecido. Procuração com prazo de
validade vencido. O substabelecimento perde sua eficácia na data em que expirado o
prazo de validade da procuração que lhe deu origem. Irregular a representação processual
no caso em apreço, porquanto o recurso ordinário foi interposto após expirado o prazo de
validade da procuração que originou o substabelecimento que conferiu poderes de
representação ao subscritor do aludido recurso. (TRT1 - 6ª Turma - Rel. Nelson Tomaz
Braga - 0010992-23.2014.5.01.0019 - 9/6/2015.)

5.9.3.1

Entes Públicos

577. Recurso. Mandato. Presunção. Assessor de procurador. Entes públicos são
representados em juízo por seus procuradores legalmente investidos dessas prerrogativas
pela Lei. Não se pode estender ao assessor de procurador a mesma presunção de
legitimidade. (TRT1 - 2ª Turma - Rel. José Geraldo da Fonseca - 001038537.2014.5.01.0204 - 12/8/2015.)

5.9.3.2

Preposto

578. Preposto não empregado. Regularização da representação. Cabimento. Ante o
manifesto ânimo de defesa da parte, cabível oportunizar a regularização da sua
representação, conforme prevê o art. 13 do CPC, aplicável analogicamente ao caso, por
força do princípio da razoabilidade. (TRT1 - 8ª Turma - Rel. Maria Aparecida Coutinho
Magalhães - 0002052-08.2013.5.01.0471 - 2/7/2015.)

5.9.4
5.9.4.1

Sucumbência
Honorários Advocatícios

579. Honorários contratuais. Indenização por perdas e danos. Incabível na Justiça do
Trabalho. A condenação em honorários de advogado a título de indenização por perdas e
danos experimentados pelo autor da ação não encontra suporte no direito processual do
trabalho. Não provimento do recurso interposto. (TRT1 - 5ª Turma - Rel. Roberto Norris 0011569-41.2014.5.01.0038 - 29/5/2015.)

5.10 PENALIDADES PROCESSUAIS
5.10.1 Litigância de Má-Fé
580. Não existe limite, em Lei, para as penalidades por litigância de má-fé. Cada ato da
parte que revele menosprezo aos deveres impostos pelo art. 14 do CPC ou que se
enquadre em alguma das hipóteses do art. 17 desse mesmo Diploma autoriza impor, a ela,
condenação por litigância de má-fé. Ser a segunda reclamada "Ente Público" não significa
esteja ela dispensada de observar os deveres que a Lei impõe a qualquer um que de
alguma forma participe de um processo judicial. (TRT1 - 8ª Turma - Rel. Roque Lucarelli
Dattoli - 0001344-29.2013.5.01.0512 - 12/1/2015.)

5.10.2 Multa por Agravo Inadmissível ou Infundado
581. Agravo inominado. Art. 557 do CPC Não provimento. Não deve ser provido o agravo
inominado, por meio do qual a parte pretende seja dado seguimento ao Agravo de Petição
interposto sem observância dos requisitos de admissibilidade. (TRT1 - 6ª Turma - Rel.
Carlos Alberto Araujo Drummond - 0001491-47.2011.5.01.0020 - 14/8/2015.)

5.11 PROCESSO COLETIVO
5.11.1 Ação Civil Pública
582. Ação civil pública. Cláusula normativa que prevê a apresentação de ficha de
sindicalização fornecida pelo sindicato da categoria no ato admissional. Violação ao
princípio constitucional da liberdade sindical. Configuração. Viola o princípio

constitucional da liberdade sindical cláusula normativa que, a pretexto de incrementar a
sindicalização, obriga o empregador a fornecer ficha de adesão ao sindicato no momento
da contratação do empregado. (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Rildo Albuquerque Mousinho de
Brito - 0011230-84.2013.5.01.0081 - 12/6/2015.)
583. Ação civil pública. O ajuizamento de ações possessórias pelo banco réu em face do
sindicato dos bancários, com o objetivo de garantir a abertura das agências e o acesso dos
empregados que não queriam aderir à greve, não tem o condão de caracterizar a prática
de assédio processual, sobretudo se os elementos dos autos sinalizam para a práticas
abusivas, que resultaram na suspensão dos serviços bancários. (TRT1 - 8ª Turma - Rel.
Leonardo da Silveira Pacheco - 0000238-32.2012.5.01.0006 - 26/5/2015.)
584. Ação civil pública. O simples fato de constar do contrato social da requerida a
expressão locação de mão de obra, dentre as inúmeras atividades-fins a que se propõe
realizar, não é suficiente para amparar a condenação pretendida (de que a ré se abstenha
de contratar com empresas terceirizantes), ainda mais se for considerado contexto
existente quando da criação da empresa, no ano de 1987, ou seja, antes da vigência da
atual Carta Magna e ainda sob a égide do Código Civil de 1916, que tratava, em capítulo
próprio, da locação de serviços, querendo referir-se exatamente à locação de mão de obra
de trabalhadores para a prestação de serviços. (TRT1 - 4ª Turma - Rel. Angela Fiorencio
Soares da Cunha - 0000874-93.2012.5.01.0039 - 14/7/2015.)
585. Ultratividade de cláusulas de convenções e acordos coletivos. Súmula 277 do TST. A
diretriz traçada pela nova redação da Súmula 277 do TST não tem aplicação retroativa
para alcançar os instrumentos coletivos que tiveram seu prazo de vigência expirado
anteriormente à sua publicação, em 25/09/2012. Embargos Declaratórios
Procrastinatórios. A rejeição dos Embargos de Declaração, que buscavam a reforma da
sentença, configura o objetivo protelatório deste, postergando a solução do litígio. (TRT1 2ª Turma - Rel. Fernando Antonio Zorzenon da Silva - 0000649-34.2012.5.01.0343 31/3/2015.)
586. Ação civil pública. Segurança, higiene e saúde dos trabalhadores. Competência da
Justiça do Trabalho. O STF, apreciar a Recl. 3.303-PI, perfilhou o entendimento de que a
afirmação da competência da Justiça do Trabalho nas lides que envolvam segurança,
higiene e saúde dos trabalhadores não representa antítese com o decidido nos autos da
ADI 3.395. A Justiça do Trabalho é competente para apreciar as ações que tenham como
causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e
saúde dos trabalhadores, independentemente do regime sob o qual o vínculo se
estabelece com o tomador do serviço. A natureza do vínculo jurídico não tem relevância
na hipótese, em que não se cuida de demanda proposta por servidores em face do Poder
Público, mas de ação em que o Parquet postula a tutela de direitos sociais, metas
individuais, constitucionalmente reconhecidos a todo trabalhador, consoante previsão dos
artigos 7º, XXII e 39, § 3º, da Carta Magna. Recurso a que se dá provimento, para afastar a

incompetência da Justiça do Trabalho e determinar o retorno à vara de origem, para que
se prossiga no julgamento da Ação Civil Pública (TRT1 - 1ª Turma - Rel. Mário Sérgio
Medeiros Pinheiro - 0000476-05.2013.5.01.0301 - 12/1/2015.)
587. Ação civil pública. Tutela de direitos individuais homogêneos. Dispensa de
empregados sem cumprimento das obrigações trabalhistas. Atraso no pagamento de
salários. Não recolhimento de FGTS. Interesse processual reconhecido. O Ministério
Público possui interesse para a defesa dos direitos metaindividuais, fato que se encontra
hoje amplamente consagrado pela doutrina e pela jurisprudência, contando com o
respaldo dos preceitos insertos nos artigos 127, caput e 129, III e IX da CF/88, artigos 5º e
21 da Lei_nº_7.347/85, artigos 81 e 82 do CDC, artigos 1º e 6º, VII, d da LC 75/93. (TRT1 3ª Turma - Rel. Patrícia Pellegrini Baptista da Silva - 0003392-47.2013.5.01.0451 24/4/2015.)
588. Coisa julgada. Ação coletiva ajuizada por sindicato. Direitos individuais homogêneos.
A ação coletiva ajuizada pelo Sindicato da categoria, na qualidade de substituto
processual, em que postula a tutela de direitos individuais homogêneos, não faz coisa
julgada, quando improcedente. (TRT1 - 1ª Turma - Rel. Jorge Orlando Sereno Ramos 0002809-69.2013.5.01.0481 - 1/9/2015.)

5.12 PROCESSO E PROCEDIMENTO DA CORREGEDORIA
589. Agravo de petição. Agravo de petição do exequente. Ato nº 1/2012 da GCGJT.
Prosseguimento da execução após a expedição da certidão de crédito trabalhista.
Possibilidade. A expedição da certidão de crédito trabalhista, na forma do Ato nº
001/2012 da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, não somente não impede o
prosseguimento da execução no caso de localização de bens do devedor ou dos
coobrigados, como expressamente determina, em seu art. 6º, que assim seja. (TRT1 - 1ª
Turma - Rel. Eduardo Henrique von Adamovich - 0000131-81.2011.5.01.0342 17/8/2015.)

5.12.1 Reclamação Disciplinar
5.12.1.1 Magistrado Vitalício
590. Processo administrativo disciplinar em face de magistrado - infrações funcionais
reiteradas decorrentes da inobservância, por mais de dez anos, dos deveres ínsitos ao
exercício do cargo de magistrado - conduta ofensiva à dignidade do poder judiciário aplicação da pena de aposentadoria compulsória com proventos proporcionais 1 Conforme foi apurado na fase instrutória deste processo administrativo, o Acusado, na
instrução da ação trabalhista 00226500-44.1991.5.01.0241, agiu com total ausência de
compromisso com o devido processo legal e com o princípio da adstrição, permitindo a
execução de valores sem que houvesse título judicial que a amparasse e obstaculizando

não só o contraditório pelo demandado, como a atuação da Procuradoria do Trabalho e
da Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro. 2 - Não bastasse, a Vara do Trabalho
que presidida não era por ele fiscalizada, o que culminou na inexistência de processos de
trabalho definidos a serem cumpridos e na total ingerência dos servidores - em especial
do servidor Antônio Callegari - na condução das ações como bem lhes aprouvesse. 3 - O
proceder do Acusado, ao praticar conscientemente atos ditos de execução forçada sem
título judicial que o amparasse e ao não exercer seus deveres funcionais, deixando
inclusive de fiscalizar os atos praticados na serventia da vara da qual era titular, denegriu a
imagem do Poder Judiciário perante a sociedade por aproximadamente uma década. 4 Ademais, mesmo tendo ciência inequívoca, por meio das inúmeras manifestações feitas
pelo Ministério Público do Trabalho e pela Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro,
de que estavam sendo executadas quantias indevidas dos cofres públicos, o Acusado
reiterada e inexplicavelmente se escusou de atender a pedidos do Ente Público para
intervir no feito, em ato de violência explícita praticada pelo próprio Poder Judiciário que
ele representa. 5 - E dessas condutas decorreram enorme prejuízo ao Erário, que, em
23.1999, sofreu o saque indevido na conta -B- no valor de R$ 6.743.143,74 (seis milhões,
setecentos e quarenta e três mil, cento e quarenta e três reais e setenta e quatro
centavos), sendo certo que somente houve recomposição dessa conta após a prolação do
v. acórdão proferido pela d. 7ª Turma (o que ocorreu em 2009) e por determinação
expressa do Colegiado. 6- Evidenciada a prática de infrações funcionais reiteradas pelo
Acusado, decorrentes da inobservância, por mais de 10 anos, dos deveres ínsitos ao
exercício do cargo de Magistrado, em conduta ofensiva à dignidade do Poder Judiciário,
impõe-se a aplicação da pena de aposentadoria compulsória ao Acusado, nos termos da
LOMAN, com o imediato afastamento do cargo. (TRT1 - 5ª Turma - Rel. Evandro Pereira
Valadão Lopes - 0011040-39.2014.5.01.0000 - 26/11/2015.)

5.13 PROCESSO E PROCEDIMENTO
5.13.1 Antecipação de Tutela / Tutela Específica
591. Art. 285-a do CPC. Inaplicabilidade ao processo do trabalho. Considerando-se os
termos do art. 764 da CLT que prevê a obrigatoriedade da sujeição dos dissídios
individuais e coletivos submetidos à Justiça do à conciliação, é inaplicável ao processo do
trabalho o julgamento antecipado da lide previsto no art. 285-A do CPC. (TRT1 - 1ª Turma Rel. Jorge Orlando Sereno Ramos - 0000020-60.2014.5.01.0482 - 31/8/2015.)
592. Reintegração. CBTU. Execução provisória de tutela coletiva. Ao analisar a petição
inicial da execução provisória, não se constata a comprovação de que o autor, ora terceiro
interessado, se inseria na situação prevista na ação coletiva, sendo essa matéria a ser
analisada na fase executória e não de forma sumária, pelo que ausentes os requisitos
previstos no artigo 273, do CPC. (TRT1 - SEDI-2- Rel. Alvaro Luiz Carvalho Moreira 0010139-37.2015.5.01.0000 - 21/7/2015.)

593. Reintegração. CBTU. Execução provisória de tutela coletiva. Ao analisar a petição
inicial da execução provisória, não se constata a comprovação de que o reclamante, ora
terceiro interessado, se inseria na situação prevista na ação coletiva, sendo essa matéria a
ser analisada na fase executória e não de forma sumária, pelo que ausente os requisitos
previstos no artigo 273, do CPC. (TRT1 - SEDI-2- Rel. Alvaro Luiz Carvalho Moreira 0010552-50.2015.5.01.0000 - 11/9/2015.)

5.13.2 Provas
594. Laudo pericial - omissão do laudo. O amplo direito de defesa constitui uma
prerrogativa constitucional, não cabendo ao Sr. Perito, que recebe remuneração específica
para se manifestar acerca do ambiente de trabalho, afirmar que nada há para acrescentar,
sem apresentar qualquer fundamento para tanto. (TRT1 - 4ª Turma - Rel. Cesar Marques
Carvalho - 0161800-45.2009.5.01.0074 - 2/12/2015.)

5.13.2.1 Depoimento Pessoal / Testemunha
595. Depoimento testemunhal. Contradita configurada. Suspeição. Invalidade. Não
constitui cerceio de defesa a invalidação do depoimento da testemunha, quando
configurada a hipótese do art. 405, § 3º, inciso III, do Código de Processo Civil, mas mera
aplicação de preceito legal. Apelos obreiro parcialmente provido e patronal improvido.
(TRT1 - 10ª Turma - Rel. Rosana Salim Villela Travesedo - 0000054-53.2013.5.01.0067 18/11/2015.)
596. Horas extras. Prova. Desconsideração de depoimento de testemunha pelo
magistrado. O Magistrado é o "diretor" do processo, cabendo-lhe conduzi-lo da maneira
que entender apropriada. Se, pelo exame da prova oral produzida, desconsidera,
fundamentadamente, o depoimento da testemunha quanto à questão do horário de
trabalho, fá-lo pela valoração da prova diante dos elementos dos autos e pelo privilégio da
presencial, quando pôde sopesar o grau de sinceridade dos depoentes. E foi com base no
princípio da Primazia da Realidade, segundo o qual a realidade fática prevalece sobre a
verdade formal, que o Juízo decidiu, emprestando aos elementos dos autos, inclusive
documentos, maior peso, consoante seu convencimento. (TRT1 - 6ª Turma - Rel. Nelson
Tomaz Braga - 0000881-55.2013.5.01.0264 - 30/3/2015.)
597. Testemunha. Contradita. Amizade em redes sociais virtuais. O fato de a testemunha
integrar o grupo de -amigos- da autora em redes sociais da Internet não traduz amizade
íntima, salvo prova em contrário. Nas redes sociais virtuais, a interação entre duas pessoas
somente é possível mediante a adesão aos respectivos grupos de -amigos-, considerandose descortesia a recusa de um pedido de amizade sem que haja um sólido fundamento
para tanto. A amizade virtual, no mais das vezes, não passa de um tênue vínculo que liga
as pessoas, de mero conhecimento ou a partir de referências que umas têm das outras,
ainda que algumas delas possam ser efetivamente amigas. As redes sociais da Internet

banalizam o conceito de amizade. (TRT1 - 4ª Turma - Rel. Tania da Silva Garcia - 000069682.2014.5.01.0522 - 5/11/2015.)
598. Testemunha. Menor de idade à época dos fatos. Depoimento imprestável. Embora o
artigo 405, §1º, III, do CPC, não seja expresso nesse sentido, a exigência nele contida não
diz respeito à idade que a testemunha deva contar à data do depoimento, referindo-se
mesmo à idade alcançada à época dos fatos a serem relatados, importando, para fins de
validade da prova, que a testemunha tivesse, naquele momento, perfeita compreensão e
percepção sobre eles, o que não se pode atestar em relação ao menor impúbere. (TRT1 4ª Turma - Rel. Angela Fiorencio Soares da Cunha - 0000814-95.2013.5.01.0521 22/6/2015.)

5.13.2.2 Ônus da Prova
599. A iniciativa demissional é tratada pela Justiça do Trabalho com certa cautela, por
afrontar o Princípio da Continuidade da Relação de Emprego. Sendo o vínculo
empregatício a fonte de subsistência do trabalhador e de sua família, tal perenidade se
presume, nos termos do entendimento cristalizado na Súmula 212, do c._TST. Justamente
por isso, a ruptura contratual por iniciativa do empregado exige prova ampla e cabal para
sua configuração, cujo ônus incumbe ao empregador a teor do que dispõem os artigos 818
da CLT e 333, II, do CPC, encargo do qual, como bem assentado na r.sentença, se
desincumbiu a contento (TRT1 - 9ª Turma - Rel. Antônio Carlos de Azevedo Rodrigues.
Red. Desig. - 0000056-40.2013.5.01.0029 - 25/11/2015.)
600. Administração pública indireta. Motivação do ato de despedida do empregado.
Exigível. Tendo a Ré sustentado que houve motivação do ato unilateral de sua iniciativa
para a ruptura do contrato de emprego, à qual se vinculou, impunha-se averiguar de sua
efetividade. A celeuma é carreada para o âmbito probatório cabendo à Ré que apresenta
as alegações em face do trabalhador demonstrar os fatos (art. 818 da CLT c/c art. 333, II,
do CPC), sendo sua conduta passível de revisão pelo Poder Judiciário. Diante dos
elementos destinados ao convencimento do julgador, não se configurou demonstrada a
tese patronal quanto à conduta de alheamento e desinteresse do empregado, vez que
pelas próprias avaliações da Ré encontrava-se ele albergado nos limites de aceitação
produtiva estabelecidos pela empresa. Portanto, derroga-se a afirmada motivação para o
ato administrativo, confirmando-se a declaração de nulidade da despedida do empregado.
(TRT1 - 1ª Turma - Rel. José Nascimento Araujo Netto - 0010165-34.2013.5.01.0023 9/7/2015.)
601. Audiência una. Determinação legal e notificação prévia. Preclusão da prova oral
pretendida. Cerceamento do direito de defesa. Não se caracteriza cerceamento do direito
de defesa quando às partes restam assegurados o contraditório e a ampla defesa, na
forma do disposto no artigo 5.º, inciso LV, da Constituição Federal. Independentemente
da determinação legal que estabelece a audiência una, o autor foi previamente

cientificado a apresentar, em audiência, as testemunhas que pretendia ouvir,
independente de intimação. Não obstante referida ciência, deixou de trazer as
testemunhas ao juízo e, ainda, de oferecer rol em prazo razoável a fim de que fossem
intimadas oportunamente. Preclusa a providência pretendida apenas na data da
realização da audiência. (TRT1 - 10ª Turma - Rel. Flávio Ernesto Rodrigues Silva - 001121417.2014.5.01.0075 - 14/9/2015.)
602. Contribuinte Sindical Rural. Ônus da Prova. Na processualística moderna, compete às
partes expor, de forma clara e precisa, as circunstâncias fáticas que lhes sejam favoráveis
e, em havendo resistência adversária, a distribuição do ônus da prova deve considerar a
titularidade da alegação: o encargo probatório é do autor quanto aos fatos constitutivos
do seu direito, cabendo ao réu provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do demandante. Negando o réu a qualidade de contribuinte sindical
rural, compete ao autor o ônus da prova dessa qualidade. (TRT1 - 2ª Turma - Rel.
Fernando Antonio Zorzenon da Silva - 0010493-55.2014.5.01.0531 - 2/10/2015.)
603. Desvio de função. Princípio da isonomia. Como consagrado, o princípio da isonomia
garantido no diploma constitucional é amplo e assegura ao indivíduo o direito de se
insurgir contra a má utilização que possa ser feita da ordem jurídica, prevenindo-o contra
o arbítrio e a discriminação, proibindo a diferença de salário e de critério de admissão por
motivo de sexo, cor, estado civil e idade (art.7º, inciso XXX). Entretanto, nunca é demais
ressaltar que cabe à acionante o ônus probandi do pretendido desvio funcional, ex vi dos
artigos 333, inciso I, CPC, c/c 818, CLT. Nessa senda, incumbe à demandante, por óbvio,
provar a prestação de serviços em cargo distinto daquele para o qual foi contratado. (TRT1
- 8ª Turma - Rel. Maria Aparecida Coutinho Magalhães - 0002291-60.2013.5.01.0261 2/12/2015.)
604. Em se tratando de pedido declaratório de relação de emprego, impõe-se,
necessariamente, ao Autor, provar, de logo, que existiu a alegada prestação de serviços e
a necessidade não eventual para o empregador, que se traduzirá, desde que à míngua de
elementos que a desautorizem, em presunção da existência de subordinação objetiva,
fato constitutivo do direito que persegue, transferindo-se aí, então, para a Ré, o ônus de
demonstrar a presença de fatos impeditivos daquela relação, com isto fazendo ruir a
ocorrência de subordinação subjetiva, o que decorre de prova eficaz quanto à ausência do
poder de direção e fiscalização no trabalho desenvolvido ou de habitualidade daquela
prestação, a inocorrente pessoalidade, ou, ainda, a eventual gratuidade no desempenho
dos misteres. (TRT1 - 10ª Turma - Rel. Antônio Carlos de Azevedo Rodrigues Red. Des. 0001951-87.2011.5.01.0261 - 24/2/2015.)
605. Indenização. Perda de uma chance. Ônus da prova. A configuração da perda de uma
chance, desde que observada a razoabilidade, ocorre quando por ato do empregador é
obstada a obtenção de posição mais vantajosa, o que, em tese, ocasionaria violação às

expectativas do empregado, sendo dele o ônus da comprovação. (TRT1 - 8ª Turma - Rel.
Maria Aparecida Coutinho Magalhães - 0000667-90.2014.5.01.0341 - 24/8/2015.)
606. Não possuir, o reclamante, "registro junto ao Core" traduziria ofensa à Lei_nº_
4.886/1965, mas não teria por "consequência automática" originar um contrato de
trabalho entre ele e a reclamada. O reclamante não fez prova de ter prestado serviços à
reclamada, no período em discussão, atendendo ao que preceitua o art. 3º da CLT - ou
seja, ocupando-se de trabalho que seria essencial à atividade econômica desenvolvida
pela empresa, com subordinação jurídica a ela e dela percebendo remuneração. E ao
reclamante incumbiria demonstrar esse "fato", nos exatos termos do art. 333, inciso I, do
CPC e do art. 818 da CLT. (TRT1 - 8ª Turma - Rel. Roque Lucarelli Dattoli - 000003806.2012.5.01.0077 - 12/8/2015.)
607. Se é certo que incumbe ao Réu provar a falta grave que opõe como fato impeditivo
dos direitos decorrentes da cessação do pacto, não menos certo é que, na hipótese de
abandono, o recurso à investigação da intenção das partes se faz de forma, na maioria das
vezes, imperiosa, pela necessidade de que sejam aceitos indícios reveladores de
circunstâncias que conduzirão à admissibilidade de outra circunstância que se constituirá
em PRESUNÇÃO, pela qual a partir do fato conhecido poder-se-á, enfim, inferir-se da
existência de outro, até então desconhecido. (TRT1 - 9ª Turma - Rel. Antônio Carlos de
Azevedo Rodrigues - 0001767-31.2010.5.01.0241 - 21/9/2015.)

5.13.2.2.1 Horas Extras
608. Jornada de trabalho. Trabalho extraordinário. Juntada parcial dos seus controles pela
empresa. Não há como presumir verdadeiras as alegações constantes da petição inicial, se
a prova oral produzida nos autos não confirma razoavelmente essas afirmações,
sobretudo, quando essas alegações mostram-se contraditórias em face de depoimentos
prestados pela trabalhadora nestes autos e em outro feito, então na condição de
testemunha. Aplicação da Súmula nº 338, do Eg. TST. Negado provimento. (TRT1 - 9ª
Turma - Rel. Eduardo Henrique von Adamovich - 0001239-30.2012.5.01.0078 12/5/2015.)

5.13.3 Revelia
609. Revelia não é pena, mas mera situação que surge como consequência de uma das
possíveis atitudes do Réu, verbi gratia, a omissão, que se traduz na sua contumácia pela
ausência de resistência às pretensões do Autor, hipótese que não se confunde com a
circunstância dos autos, porque a defesa foi providenciada, a tempo e modo. (TRT1 - 9ª
Turma - Rel. Antônio Carlos de Azevedo Rodrigues - 0011119-19.2013.5.01.0205 22/9/2015.)

610. Revelia. Contrato social ilegível. O que se extrai do art. 844 da CLT é que não há
revelia de corpo presente, sendo certo, ainda, que não há obrigação legal de juntada aos
autos do contrato social da reclamada (inteligência da OJ nº 255 da SDI-I do TST). Se a
reclamada se fez representar na audiência inaugural, não há como ser declarada sua
revelia com base na alegação de ser ilegível o contrato social trazido aos autos. (TRT1 - 5ª
Turma - Rel. Marcelo Augusto Souto de Oliveira - 0001234-78.2013.5.01.0302 - 6/4/2015.)

5.13.3.1 Atraso na Audiência
611. Revelia. Comparecimento da ré após encerrada a audiência. A simples alegação de
não ter ouvido o pregão realizado treze minutos após o horário designado para a
audiência não autoriza o reconhecimento de qualquer cerceio ao direito de defesa,
restando o pleito sem qualquer amparo legal, como disposto na Orientação
Jurisprudencial 245 da SDI-I/TST. (TRT1 - 4ª Turma - Rel. Cesar Marques Carvalho 0010585-97.2013.5.01.0036 - 11/9/2015.)

5.13.4 Ritos
612. Especificação dos valores para cada pedido. Inaplicabilidade ao rito ordinário. O rito
processual na Justiça do Trabalho é definido pelo valor dado à causa na peça inaugural,
cuja incumbência cabe ao autor da ação. Uma vez atribuído à causa montante excedente a
quarenta salários mínimos vigentes à época da propositura da reclamação trabalhista,
deve ser adotado o rito ordinário. A especificação das quantias correspondentes a cada
uma das pretensões apenas afigura-se necessária apenas no rito sumaríssimo (852- B, I e §
1º, da CLT). (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Rildo Albuquerque Mousinho de Brito - 000082378.2014.5.01.0341 - 11/3/2015.)

5.14 RECURSO
613. Agravo de petição da executada. Princípio da irrecorribilidade das decisões
interlocutórias. Convém ressaltar que a decisão proferida é classificada como
interlocutória, porque não extingue a execução. Todas as questões trazidas na exceção
podem ser reiteradas em sede de embargos à execução. Assim, diante do princípio da
irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias e na interpretação restritiva da
norma, somente as sentenças, terminativas ou definitivas, proferidas no processo de
execução, dão azo à interposição do agravo de petição. Recurso não conhecido por
incabível. Ausência de garantia da execução. Inobservância do artigo 884 da CLT. Como é
de sabença, a garantia do juízo é, na verdade, pressuposto processual para que as partes
possam questionar o montante em execução. No caso, verifica-se que a
executada/agravante não se desincumbiu do seu dever de garantir o juízo. Destarte,
porque não atendido o requisito da garantia integral da execução prevista no artigo 884
da CLT, não conheço do recurso de agravo de petição. Recurso não conhecido. (TRT1 - 4ª
Turma - Rel. Bruno Losada Albuquerque Lopes - 0176400-89.2002.5.01.0018 - 28/1/2015.)

614. Embargos de declaração. Os embargos de declaração não têm por escopo o reexame
do julgado, destinando-se, fundamentalmente, a suprir omissão ou sanar contradição,
vícios dos quais não padece o acórdão embargado (TRT1 - 8ª Turma - Rel. Leonardo da
Silveira Pacheco - 0000132-47.2014.5.01.0282 - 3/12/2015.)
615. Os Embargos de Declaração devem ser opostos somente no caso de decisão viciada
com obscuridade, contradição ou omissão, assim como de manifesto equívoco no exame
dos pressupostos extrínsecos do recurso (Artigos 535 do CPC, e 897-A, parágrafo único, da
CLT). No caso em exame, no entanto, nenhum destes vícios restou apontado pela
Embargante, revelando, sim, os argumentos por ela lançados claramente seu intuito de
opor-se ao entendimento contido no julgado embargado. Rejeito-os. (TRT1 - 1ª Turma Rel. José Nascimento Araujo Netto - 0000171-49.2010.5.01.0067 - 3/12/2015.)
616. Recurso dos sócios executados. Inexistindo registro de alteração na composição
societária da ré tombada na Junta Comercial, são considerados sócios, perante as
obrigações da sociedade relativamente a terceiros, aqueles que constam no último
estatuto social registrado na Junta Comercial, ainda que se comprove a existência de uma
“escritura particular de compra e venda de cotas sociais”. No caso, tal “escritura
particular” não é oponível a terceiros por ausência de formalidade legal essencial, qual
seja, o tombamento na junta comercial. Negado provimento. (TRT1 - 9ª Turma - Rel.
Eduardo Henrique von Adamovich - 0011000-76.2009.5.01.0018 - 10/3/2015.)

5.14.1 Preparo / Deserção
617. Agravo de petição. Garantia do juízo. Insuficiência. Óbice ao conhecimento. A
inobservância do depósito garantidor ou da penhora de bens em valor suficiente para
assegurar a integralidade da dívida ergue óbice intransponível ao conhecimento dos
embargos à execução. Agravo de petição desprovido. (TRT1 - 10ª Turma - Rel. Rosana
Salim Villela Travesedo - 0255300-31.1997.5.01.0481 - 4/12/2015.)

5.14.1.1 Depósito Recursal
618. Agravo de instrumento. Depósito recursal em ação de consignação em pagamento.
Inexigível. O depósito recursal exigido pelo art. 899, § 2º, da CLT não se aplica às ações de
consignação em pagamento, pois este tem por finalidade a garantia do juízo, a qual foi
satisfeita pelo depósito da quantia realizado concomitantemente ao ajuizamento da ação.
(TRT1 - 6ª Turma - Rel. Cláudia Regina V. M. Barrozo - 0010063-70.2015.5.01.0078 17/8/2015.)

5.14.2 Recurso de Revista
619. Conexão. Nulidade de Sentença. Sobrestamento. A conexão entre ações e a
possibilidade de existência de decisões conflitantes, com pendência de julgamento do

recurso de revista interposto, nos autos da primeira ação ajuizada, impõe a declaração de
nulidade da sentença e o sobrestamento do feito, até o trânsito em julgado da decisão
proferida no recurso de revista. (TRT1 - 4ª Turma - Rel. Tania da Silva Garcia - 011180077.2008.5.01.0041 - 20/3/2015.)

5.14.3 Repercussão Geral
620. Agravo de instrumento em agravo de petição. Decisão interlocutória terminativa da
execução. Demonstrado que a decisão atacada em agravo de petição não é meramente
interlocutória, mas terminativa da execução do crédito nesta Justiça Especializada, há que
se determinar o regular prosseguimento do agravo de petição. (TRT1 - 10ª Turma - Rel.
Flávio Ernesto Rodrigues Silva - 0000035-77.2014.5.01.0078 - 10/2/2015.)

