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DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO

1.1

AGENTES POLÍTICOS

1.1.1

Magistratura

1.1.1.1

Remoção

1. Remoção a pedido de juiz substituto. Preenchidos os requisitos previstos no edital de
remoção e na Resolução Administrativa nº 32/2001 do Órgão Especial, e em razão dos valores
de proteção à família, constitucionalmente consagrados, é permitida a remoção a pedido de
magistrado. (TRT1 - Órgão Especial- Rel. Marcos Cavalcante - 0010772-48.2015.5.01.0000 9/3/2016.)
1.2
1.2.1

ATOS ADMINISTRATIVOS
Improbidade Administrativa

2. Justa causa. Comprovação de ato de improbidade. Confirmado pelo conjunto de provas que
o trabalhador cometeu ato de improbidade, caracteriza-se o justo motivo para aplicação da
dispensa por justa motivação. (TRT1 - 9ª Turma- Rel. Claudia de Souza Gomes Freire - 000023780.2011.5.01.0071 - 16/2/2016.)
1.3
1.3.1

CONCURSO PÚBLICO / EDITAL
Classificação e/ou Preterição

3. Concurso público. Empresa de economia mista. Formação de cadastro reserva. Alegação de
contratação de empresas terceirizadas. Inexistência de direito líquido e certo à convocação.
Inexistindo prova inequívoca de vício de ilegalidade em quaisquer das fases do certame ou
mesmo preterição do autor em relação a candidato já nomeado, não há como julgar
procedentes os pedidos formulados na inicial. Outrossim, a simples realização de exames préadmissionais previstos no edital, com ciência inequívoca de que sua participação se daria na
condição de suplente, não consubstancia ato que revele a inequívoca intenção e necessidade
de provimento do cargo para o qual foi aprovado e não autoriza a conclusão de que existissem
vagas em número superior àquele indicado no edital. Compete à Administração Pública, em
juízo de oportunidade e conveniência, convocar, no prazo de validade fixado em seus editais
candidatos em número pré-definido e os demais que entender necessários à complementação
de sua estrutura, exercendo a discricionariedade que lhe é permitida pelos limites e
parâmetros fixados em seus estatutos, regulamentos e planejamento estratégico e
orçamentário. Recurso Ordinário do reclamante conhecido e não provido. (TRT1 - SEDI-1- Rel.
Márcia Leite Nery - 0010102-04.2013.5.01.0057 - 24/8/2016.)
1.4

SERVIDOR PÚBLICO CIVIL

4. Redator designado em recurso administrativo. Cessão de servidor. Doença do cônjuge.
Provimento do apelo. Deferimento. Configurados os requisitos legais para o deferimento da

cessão do servidor, por motivo de doença do seu cônjuge, deve ser provido o recurso
administrativo. (TRT1 - Órgão Especial- Rel. Rogério Lucas Martins. Red. Desig. - 000343571.2016.5.01.0000 - 14/9/2016.)
1.4.1
1.4.1.1

Licenças / Afastamentos
Acompanhamento de Cônjuge ou Companheiro

5. Recurso administrativo. Servidor público federal. Licença para acompanhar cônjuge ou
companheiro. Transferência para outro ponto do território. Pressuposto não atendido. A
concessão de licença para acompanhar cônjuge ou companheiro, de acordo com as diretrizes
previstas no art nº 84, §§, da Lei nº 8.112/90, pressupõe a lotação inicial (do cônjuge ou
companheiro) na mesma localidade do servidor (a) público (a) e que o deslocamento do
consorte tenha ocorrido ex officio, independente de vontade própria. Nessa senda,
incontroverso que o cônjuge do servidor tomou posse e foi lotado inicialmente em outro
ponto do território nacional e que não houve deslocamento forçado pela Administração
Pública, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de licença para
acompanhamento do cônjuge. (TRT1 - Órgão Especial- Rel. Marcelo Augusto Souto de Oliveira
- 0000034-64.2016.5.01.0000 - 17/3/2016.)
1.4.1.2

Licença por Acidente em Serviço

6. Acidente de Trabalho. Art nº 118 da Lei nº 8.213/91. O art nº 118 da Lei nº 8.213/91 garante
a manutenção do contrato de trabalho por doze meses, após a alta médica, ao segurado que
sofreu acidente de trabalho. Acidente do trabalho decorre do exercício do trabalho a serviço
da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados especiais, provocando lesão corporal
ou perturbação funcional que cause a morte, a perda ou redução da capacidade para o
trabalho, permanente ou temporária (Dec. nº 611/92, art nº 139) ou a doença profissional
(produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho) e a doença do trabalho (adquirida ou
desencadeada em função das condições especiais de trabalho) (art nº 140 do Dec. nº 611/92).
O auxílio-doença será devido ao acidentado que ficar incapacitado para o seu trabalho por
mais de 15 (quinze) dias consecutivos (Dec. nº 611/92, art nº 155). (TRT1 - 2ª Turma- Rel. José
Geraldo da Fonseca - 0000068-53.2010.5.01.0031 - 23/8/2016.)
1.4.2
1.4.2.1

Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância
Demissão ou Exoneração

7. Demissão. Empregado público. COMLURB. Necessidade de motivação do ato. Entendimento
do STF. RE 589.998. Configurada a desídia do empregado decorrente de inúmeras faltas
injustificadas ao serviço fica evidenciada a motivação do ato. Recurso não provido no
particular. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Antonio Cesar Coutinho Daiha - 0010578-33.2015.5.01.0005 15/3/2016.)

1.4.3

Sistema Remuneratório e Benefícios

1.4.3.1

Adicional de Insalubridade

8. Adicional de insalubridade. Laudo pericial. De acordo com o disposto no art nº 436 do CPC, o
magistrado não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com outros
elementos ou fatos provados nos autos. No entanto, quando o conjunto probatório produzido
não demonstra a existência de qualquer elemento indicando equívoco nas explanações do
perito, impõe-se a manutenção da decisão que julgou improcedente o pedido de adicional de
insalubridade, com base na prova pericial. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Angelo Galvão Zamorano 0010002-12.2014.5.01.0058 - 30/3/2016.)
9. Adicional de insalubridade. Se o empregado recebia adicional de insalubridade, acréscimo
que vem a ser suprimido, da empregadora o ônus da prova de fornecimento de equipamento
de proteção individual com potencialidade específica para eliminar o risco à saúde. (TRT1 - 4ª
Turma- Rel. Cesar Marques Carvalho. Red. Desig. - 0000933-61.2010.5.01.0521 - 23/11/2016.)
1.4.3.2

Adicional de Periculosidade

10. Adicional de periculosidade. Base de cálculo. 1) Nos termos do que dispõe o §1º do artigo
nº 193 da CLT, o adicional de periculosidade incide apenas sobre o salário-base e não sobre
este acrescido de outros adicionais, excetuada a hipótese de exposição do empregado à
energia elétrica (Súmula nº 191 do c. TST), sendo reconhecidas ao obreiro diferenças salariais e
de adicional por tempo de serviço (ATS) e, não contestando a demandada a pretensão,
resultam devidas também diferenças a título de adicional de periculosidade. 2) Recurso
adesivo do autor ao qual se concede parcial provimento. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. José da
Fonseca Martins Junior - 0010960-09.2013.5.01.0001 - 4/4/2016.)
11. Complementação da RMNR. Corresponde à diferença entre a RMNR e o salário básico +
vantagens pessoais. Se a empresa inclui outras parcelas, como os adicionais de periculosidade,
de trabalho noturno e de hora repouso, recebidos em decorrência das condições especiais de
trabalho, e não como vantagem pessoal, resta descumprido o acordo coletivo, sendo devidas
as diferenças daí resultantes, mais reflexos. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Célio Juaçaba Cavalcante 0005876-05.2014.5.01.0482 - 2/6/2016.)
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DIREITO CIVIL

2.1
2.1.1

FATOS JURÍDICOS
Prescrição e Decadência

12. Prescrição da Pretensão x Prescrição intercorrente. Momento próprio para arguir a
exceção. A consumação da prescrição da pretensão, exceção de direito material, é matéria
afeta à fase de conhecimento, ainda que possa ser arguida em qualquer grau de jurisdição (CC,
art nº 193). Na fase de cumprimento da obrigação decorrente de condenação judicial só é
admissível a arguição da prescrição intercorrente, que ocorre depois da prolação da decisão
que soluciona o litígio (CPC/73, art nº 741, VI, em vigor ao tempo da prolação da decisão
hostilizada; e CLT, art nº 884, § 1º). Assim, inviável discutir-se na fase de cumprimento da

obrigação, processada em autos suplementares consumação da prescrição da pretensão.
(TRT1 - 10ª Turma- Rel. Leonardo Dias Borges - 0010544-56.2015.5.01.0038 - 21/9/2016.)
13. Prescrição. Indenização por danos morais e estéticos decorrentes de acidente de trabalho.
Tratando-se de lesão anterior à Emenda Constitucional nº 45/2004, aplicável será a prevista na
legislação civil, especificamente no art 206, § 3º, V, do Código Civil de 2002, conforme a
jurisprudência pacífica do c. TST. Sentença que acolheu a prescrição mantida, mas por
fundamentação diversa. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Jorge Fernando Gonçalves da Fonte - 000127888.2011.5.01.0069 - 15/6/2016.)

3

DIREITO DO TRABALHO

3.1

APOSENTADORIA E PENSÃO

3.1.1

Complementação de Aposentadoria / Pensão

14. Complementação de aposentadoria. Considera-se, diante do regulamento vigente na data
da contratação e as alterações mais benéficas, que o trabalhador, indubitavelmente, firmou
sua opção à proposta dos Réus movido por erro, porquanto vinculado ao falso motivo por eles
informado, qual seja, a inarredável limitação do direito à devolução de 100% das contribuições
vertidas ou à percepção da complementação de aposentadoria apenas sob a modalidade
proporcional à quantidade de meses anteriores à decretação da liquidação extrajudicial da
caixa de assistência. Ainda que não houvesse comprovação nos autos da presença de algum
vício do consentimento, como erro, dolo ou coação, relacionado à boa-fé subjetiva, capaz de
formalmente macular a manifestação de vontade, esta, ainda que espontânea, não poderia
resultar em prejuízo contratual, por expressa vedação constante do art 468 da CLT, que
agasalha o princípio da inalterabilidade contratual prejudicial. Relatora: Giselle Bondim Lopes
Ribeiro (TRT1 - 7ª Turma- Rel. Giselle Bondim Lopes Ribeiro. Red. Desig. - 007370012.1996.5.01.0029 - 2/2/2016.)
15. Complementação de aposentadoria. Cumprimento da obrigação de fazer. Inexistência de
crédito subsequente. Uma vez comprovada a obrigação de fazer, consistente na inclusão, na
complementação de aposentadoria, do valor da gratificação deferida na coisa julgada, não há
falar em apuração de valores subsequentes. Entendimento diverso chancelaria o
enriquecimento ilícito, repudiado em nosso ordenamento jurídico do exequente a que se nega
provimento, e agravo da executada a que se dá provimento, para reconhecer a quitação dos
valores a título de complementação de aposentadoria, relativos à inclusão da gratificação de
Assistente Técnico I. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Mário Sérgio Medeiros Pinheiro. Red. Desig. 0087000-12.1994.5.01.0029 - 17/2/2016.)
3.1.1.1

Plano de Incentivo

16. CEF. Plano de apoio à aposentadoria. PAA. Tendo ocorrido a resilição contratual por
iniciativa do empregado, que espontaneamente aderiu ao plano de incentivo à aposentadoria
elaborado pela CEF, o mesmo não faz jus ao pagamento da multa de 40% sobre os depósitos
do FGTS. Não provimento do recurso do reclamante. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Roberto Norris 0011781-38.2015.5.01.0067 - 6/9/2016.)

3.2
3.2.1

CATEGORIA PROFISSIONAL ESPECIAL
Bancários

17. Bancário. Enquadramento na jornada de 6h prevista no caput do art nº 224, da CLT.
Extrapolação da jornada. Intervalo intrajornada de 1h. Inexistência de incompatibilidade entre
os pedidos. Inépcia afastada. Não há incompatibilidade entre os pedidos autorais, aliás, sendo
matéria comum nesta especializada, cujo entendimento já até se consolidou por meio de
precedente do c. TST. O fato do trabalhador estar enquadrado na jornada legal de 6h não o
afasta do disposto no art nº 71, da CLT, merecendo afastamento a inépcia declarada em
primeiro grau. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. Vólia Bomfim Cassar - 0010968-38.2014.5.01.0037 19/1/2016.)
18. Bancário. Nulidade da pré-contratação de horas extras. Natureza de salário do valor pago a
título de horas extras. Ausência de prova da pré-contratação. Não cabimento. Verificando-se
que o banco reclamado, em contestação, nega a pré-contratação de horas extras e alega que
as horas extras laboradas foram efetivamente pagas, o ônus da prova quanto à pactuação
alegada é da parte reclamante, pois trata-se do fato constitutivo ao pretendido direito,
valendo ressaltar que não cabe impor à parte a apresentação de documento que nega possuir.
Não sendo produzida tal prova, o pedido é improcedente. Negado provimento. Relator: Juiz
Convocado Eduardo Henrique Raymundo von Adamovich (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Eduardo
Henrique Von Adamovich - 0010547-07.2013.5.01.0062 - 20/12/2016.)
19. Repouso semanal remunerado. Sábado do bancário. Divisor. Súmula nº 124 do c. TST. A
norma coletiva dos bancários determina que, quando as horas extras forem prestadas durante
toda a semana anterior, os empregadores devem pagar o repouso semanal remunerado com
integração das horas extraordinárias laboradas, inclusive em relação aos sábados e feriados.
Outro entendimento daí não pode decorrer, dada a utilização da palavra inclusive, senão o de
que a norma, nessa específica situação, confere aos sábados e aos feriados a natureza de
repouso semanal remunerado, além do domingo. Nessa ordem, os sábados dos bancários
devem ser considerados como dia de repouso e assim devem ser computados, inclusive para
efeito de apuração do divisor a ser utilizado no cálculo das horas extras. Quanto ao divisor
deve ser observado o divisor 150, se a parte autora estava submetida a jornada de trabalho de
6 horas diárias, consoante entendimento da Súmula nº 124, I, a do c. TST. Note-se que a
jurisprudência sumulada não se constitui em lei, não sendo adequado se falar em vigência da
Súmula. Na verdade, a Súmula reflete apenas um entendimento reiterado sobre a lei, esta sim
aplicável ao caso concreto, de modo que a criação ou modificação de Súmula em nada altera a
teleologia legal, que deve ser perquirida na própria lei. A modificação da Súmula, no máximo,
implica dizer que o entendimento anterior do sentido e do alcance da lei estavam
equivocados. Por essa razão, o novo entendimento é aplicável aos casos passados, pois o
fundamento da aplicação não é o entendimento da jurisprudência, mas a vontade da lei que
lhe é anterior. (TRT1 - 9ª Turma- Rel. Eduardo Henrique von Adamovich - 000111979.2010.5.01.0264 - 13/1/2016.)

3.2.1.1

Cargo de Confiança

20. Bancário. Cargo de confiança. Artigo n 224, parágrafo 2º, da CLT. O bancário sujeito a
jornadas de oito horas deve ter alguma relevante responsabilidade adicional que o diferencie
dos demais. Cabe à reclamada comprovar a presença dos requisitos do artigo 224, parágrafo
2º, da CLT, ainda mais se a descrição do cargo efetuada pela própria defesa não sinaliza
qualquer tarefa relevante que justifique a aplicação da jornada de oito horas. (TRT1 - 10ª
Turma- Rel. Flávio Ernesto Rodrigues Silva - 0010110-05.2014.5.01.0070 - 19/1/2016.)
21. Bancário. Função de confiança. Caracterização. Como todo contrato de trabalho tem na
fidúcia o seu elemento imaterial, a confiança que se exige do bancário para alijá-lo do módulo
legal de seis horas por dia, colocando-o sob a égide do § 2º do art nº 224 da CLT, é especial: o
empregado deve deter parcela do poder diretivo patronal, isto é, deve ter subordinados,
relativa autonomia na gestão do setor ou da unidade onde trabalha, estar isento de marcação
de ponto, ter assinatura autorizada, poder de contratar, advertir, suspender ou dispensar
empregados e, por último, ter procuração do empregador de modo a poder, em nome dele,
entabular negócios. Se não há prova plena dessa peculiaridade nos autos, presume-se que a
função ocupada, por mais pomposo que o nome seja, era de mera rotina bancária. (TRT1 - 2ª
Turma- Rel. José Geraldo da Fonseca - 0001296-19.2013.5.01.0432 - 8/9/2016.)
22. Bancário. Horas extras. Função de confiança. Sendo o contrato de trabalho de cunho
personalíssimo, a fidúcia é ínsita à sua própria formação. Assim, em regra, todos os cargos e
funções contidos no organograma da empresa pressupõem, por si, a existência dessa fidúcia,
em maior ou menor grau. A fidúcia que se exige do bancário, para a tipificação da função de
confiança, a ponto de alijá-lo da regra geral da CLT e colocá-lo sob a égide do §2º do art nº 224
é especial, singular, de tal modo que o distinga daquele senso médio de fidúcia que está na
base de todo contrato de trabalho. Como não é possível, a priori, definir o que é ou o que não
é função de confiança, a doutrina e a jurisprudência têm construído certos argumentos
exógenos ao contrato, que servem de baliza ao julgador. São indícios do desempenho de
função de confiança a gratificação superior a 1/3 do ganho básico, o poder de mando, o
mandato, a assinatura autorizada, a liberação da anotação de ponto, a existência de
subordinados, entre outros, mas esses são apenas indícios, que o julgador pode perfeitamente
desconsiderar se do rumo da instrução chegar a conclusão contrária. (TRT1 - 2ª Turma- Rel.
José Geraldo da Fonseca - 0011360-26.2014.5.01.0021 - 21/11/2016.)
23. Caixa econômica federal. Bancário. Plano de cargos em comissão. Opção pela jornada de
oito horas. Ineficácia. Exercício de funções meramente técnicas. Não caracterização de
exercício de função de confiança. Ausente a fidúcia especial a que alude o art nº 224, § 2º, da
CLT, é ineficaz a adesão do empregado à jornada de oito horas constante do Plano de Cargos
em Comissão da Caixa Econômica Federal, o que importa no retorno à jornada de seis horas,
sendo devidas como extras a sétima e a oitava horas laboradas. A diferença de gratificação de
função recebida em face da adesão ineficaz poderá ser compensada com as horas
extraordinárias prestadas. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Tania da Silva Garcia - 016510038.2006.5.01.0068 - 7/7/2016.)
24. Cargo de confiança. art nº 224, § 2º da CLT. Não configuração. Para o enquadramento do
bancário na hipótese fática do art nº 224, § 2º, da CLT, é necessária a comprovação do

pagamento de gratificação superior a 1/3 de seu salário básico, bem como do exercício de
função de confiança, entendendo-se como tal aquela cujas atividades implicam em confiança
direta do empregador, independentemente de possuírem ou não poderes de mando, gestão
ou fiscalização, porém com o exercício de atribuições de maior confiança inseridas na
estrutura do banco. Assim, não sendo esta a hipótese dos autos, devido o pagamento de horas
extras acima da sexta hora diária. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. Paulo Marcelo de Miranda Serrano 0001590-87.2012.5.01.0244 - 11/5/2016.)
3.2.1.2

Divisor de Horas Extras

25. Bancário. Divisor 200. Súmula nº 124 do c. TST. Havendo previsão em norma coletiva para
que seja computado no cálculo de horas o repouso semanal remunerado, incluído o sábado, o
divisor de horas extras a ser aplicado é o 200 para aqueles com jornada contratual de 8
horas/dia, conforme disposto na Súmula nº 124, I, "b", do colendo TST. (TRT1 - 3ª Turma- Rel.
Antonio Cesar Coutinho Daiha - 0000154-90.2011.5.01.0321 - 6/9/2016.)
3.2.2

Domésticos

26. Relação de emprego. Doméstico. A descontinuidade do serviço executado refuta o liame
empregatício doméstico. O quadro fático revela o labor de jardinagem em uma casa de
veraneio. Recurso ordinário a que se nega provimento. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Alexandre
Teixeira de Bastos Cunha - 0010809-64.2015.5.01.0521 - 20/12/2016.)
27. Relação de trabalho doméstica. Prestação de serviços anterior à vigência da Lei
complementar nº 150/2015. Serviços prestados dois dias na semana. Vínculo empregatício.
Não caracterização. Não preenchimento do pressuposto da continuidade. Critério temporal.
Nos termos do art 1º da Lei nº 5859/72, a caracterização do vínculo de emprego doméstico
exige a continuidade na prestação de serviços, requisito que não se evidência no caso da
diarista que trabalha na residência por apenas dois dias da semana, sendo inviável o
reconhecimento da relação de emprego. (TRT1 - 8ª Turma- Rel. Cláudia Regina V. M. Barrozo 0011539-80.2014.5.01.0078 - 6/9/2016.)
3.2.3

Empregados Portuários

28. Do cotejo das normas aplicáveis à espécie, dúvida razoável não exsurge de que a
responsabilidade do OGMO cuja finalidade precípua se dirige à escalação dos trabalhadores,
arrecadação e repasse da remuneração fica circunscrita à sua área de atuação, sendo da
administração do porto organizado, in casu, da Segunda Ré (DOCAS) a responsabilidade de
propiciar e zelar pelas condições adequadas à prestação de serviços pelos trabalhadores
avulsos. (TRT1 - 9ª Turma- Rel. Antônio Carlos de Azevedo Rodrigues - 000145769.2012.5.01.0042 - 11/3/2016.)
3.2.3.1

Adicional de Risco

29. Adicional de risco. Avulso. Considerando-se que as operações portuárias passaram a ser
executadas pelos operadores portuários privados e que os trabalhadores portuários
empregados, não estando mais sujeitos ao risco das operações portuárias, deixaram de
receber o referido benefício, não é possível estender o adicional de risco aos trabalhadores

avulsos. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Angela Fiorencio Soares da Cunha - 0001335-40.2012.5.01.0015
- 19/2/2016.)
3.2.4
3.2.4.1

Professores
Hora Extra / Adicional

30. Professor. Hora-aula. Verbas rescisórias. Cálculos. Maior remuneração. Ao contrário do
alegado na tese recursal, o empregado não percebia remuneração variável, decorrente de
produção; tampouco mista ou composta. No caso, o autor exercia a função de professor,
percebendo salário fixo, por unidade de tempo (hora-aula), estipulado em quantia certa,
invariável. Repita-se, o salário do autor é fixado por unidade de tempo, independentemente
de serviço ou de obra realizada. Devido, pois, o cálculo das verbas rescisórias com suporte na
maior remuneração do trabalhador. Recurso improvido. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Bruno Losada
Albuquerque Lopes - 0011639-15.2014.5.01.0020 - 15/4/2016.)
3.2.4.2

Redução Carga Horária

31. Professor redução de carga horária. Se alegação da ocorrência de número menor de alunos
ou ausência de formação de turmas não restou provada nos autos, a redução de carga horária
ofende o disposto no art nº 468 da CLT, que proíbe a alteração de regras contratuais que não
sejam consensuais e que gerem prejuízos para o trabalhador. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Mônica
Batista Vieira Puglia - 0010346-19.2015.5.01.0038 - 23/9/2016.)
32. Professor. Redução de carga horária e remuneração. Impossibilidade. A redução da carga
horária do professor e a consequente diminuição de seu ordenado, afronta o princípio da
irredutibilidade salarial previsto no art 7º, VI, da Lei Maior, bem como a norma insculpida no
art nº 468 da CLT. Apelo patronal desprovido. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Rosana Salim Villela
Travesedo - 0010924-74.2014.5.01.0245 - 15/3/2016.)
33. Professor. Redução salarial indireta. Mudança no critério de mensuração da hora-aula.
Alteração contratual lesiva. A alteração do critério de mensuração da hora-aula para fins de
apuração do salário do professor, modificando a unidade de medida "hora-aula" originalmente
representativa de 40 min para 60 min, é ilícita por afrontar os princípios da irredutibilidade
salarial (art 7º, VI, da CRFB) e da inalterabilidade contratual lesiva (art nº 468 da CLT),
sobremodo porque não expressamente prevista em norma coletiva. No caso vertente, sendo
incontroversa tal alteração, impõe-se reformar a sentença para deferir as diferenças
pretendidas e consectários. Recurso do reclamante conhecido e provido no particular. (TRT1 7ª Turma- Rel. Sayonara Grillo Coutinho Leonardo da Silva - 0011382-06.2015.5.01.0262 19/10/2016.)
34. Redução de turmas em virtude da diminuição de alunos. OJ nº 244, da SDI-I, DO c. TST. Os
documentos acostados pela Ré, em especial os de ID 32c5a0b - Pág. 1, comprovam a redução
das turmas em virtude da redução dos alunos, o que restou confirmado pela prova
testemunhal, se tratando da hipótese contida na OJ nº 244, da SDI-I, do c. TST, que dispõe: "A
redução da carga horária do professor, em virtude da diminuição do número de alunos, não
constitui alteração contratual, uma vez que não implica redução do valor da hora-aula".

Recurso que se nega provimento. (TRT1 - 8ª Turma- Rel. José Antonio Teixeira da Silva 0010744-45.2014.5.01.0411 - 28/11/2016.)
3.2.5
3.2.5.1

Serviços de Telefonia ouTelegrafia
Operador de Telemarketing

35. Intervalo de 20 minutos. Operadora de telemarketing. Horas extras. Extrai-se da NR 17 do
Ministério do Trabalho e Emprego que as duas pausas de dez minutos são computadas na
jornada de trabalho de seis horas do operador de telemarketing, o que não prejudica o direito
ao intervalo intrajornada previsto no artigo nº 71 da CLT, de vinte minutos. As pausas e o
intervalo intrajornada não se confundem, sendo que as primeiras integram a jornada de
trabalho da empregada exercente da função de operadora de telemarketing, contudo, o
intervalo destinado a repouso e alimentação não será computado na duração do trabalho, por
previsão expressa no art nº 71, parágrafo 2º da CLT. Dessa forma, são indevidas as horas
extraordinárias postuladas, visto que o acréscimo de 20 minutos em decorrência da fruição do
intervalo intrajornada, não é contado como tempo de efetivo serviço. Relator: Desembargador
Marcelo Antero de Carvalho. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Marcelo Antero de Carvalho - 000087454.2012.5.01.0246 - 13/9/2016.)
36. Pausas. Operador de tele atendimento. Devido o pagamento de 20 minutos extras, com
adicional de 50%, por jornada, pela supressão de duas pausas de 10 minutos para descanso do
operador de tele atendimento (exegese da Súmula nº 437 do c. TST c/c Norma
Regulamentadora nº 17, do MTE). (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Angela Fiorencio Soares da Cunha 0000766-47.2011.5.01.0056 - 16/5/2016.)
3.2.6

Técnico em Radiologia

37. Técnico em radiologia. Salário mínimo nacional. ADPF nº 151. Para assegurar os direitos
dos integrantes da categoria profissional, o egrégio STF firmou o entendimento de que, até a
edição de norma fixando nova base de cálculo, deve-se utilizar o valor de dois salários mínimos
nacionais vigentes à época da decisão. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. Leonardo da Silveira Pacheco 0010167-68.2015.5.01.0076 - 9/3/2016.)
3.2.7

Trabalhadores em Petróleo

38. PETROBRAS. Regime de folgas compensatórias. Terminação do contrato de trabalho.
Pagamento em dobro das folgas não usufruídas. Não cabimento. O direito à dobra pretendida
pelo trabalhador encontra óbice na natureza jurídica da parcela, visto que não se confunde
com horas extras, nem tampouco com o repouso semanal remunerado, previsto na Lei nº
605/49. As folgas previstas no art 3º da Lei nº 5.811/72 ostentam caráter compensatório e,
embora englobem a quitação do repouso semanal remunerado (art 7º, da Lei nº 5.811/72),
com ele não se confundem. (TRT1 - 8ª Turma- Rel. Maria Aparecida Coutinho Magalhães 0011667-15.2015.5.01.0483 - 24/6/2016.)
39. PETROBRAS. Repouso remunerado. Forma de cálculo. A teor do que estabelecem os arts nº
1º e 7º da Lei nº 605/49, o dia de repouso semanal remunerado a que se refere o legislador é o
domingo ou a folga semanal correspondente, não abrangendo todos os dias não trabalhados

sob o regime de escala, sem que haja previsão normativa específica. Assim, o repouso a que se
refere o artigo 7º da Lei nº 5.811/72 se trata de folga, e não repouso semanal remunerado.
Repouso semanal remunerado pressupõe trabalho em seis dias da semana. (TRT1 - 3ª TurmaRel. Mônica Batista Vieira Puglia - 0010397-17.2015.5.01.0204 - 22/6/2016.)
40. Petroleiro. Folgas decorrentes dos regimes previstos na Lei nº 5.811/72. O repouso previsto
no art 7º da Lei nº 5.811/72 não se refere a descanso semanal remunerado, e sim dias úteis
não trabalhados. As folgas concedidas em razão dos dias trabalhados quitam o repouso
semanal remunerado, mas com ele não se confundem. A teor do que estabelecem os arts nº
1º e 7º da Lei nº 605/49, o dia de repouso semanal remunerado a que se refere o legislador é o
domingo ou a folga semanal correspondente, não abrangendo todos os dias não trabalhados
sob o regime de escala. A Lei nº 5.811/72 é norma benéfica e, como tal, deve ser interpretada
restritivamente. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Leonardo Dias Borges - 0005460-40.2014.5.01.0481 28/6/2016.)
3.2.7.1

Regime de Revezamento

41. 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 - 0007268-77.2014.5.01.0482 - 1/6/2016.)
42. PETROBRAS. Empregado que labora em regime de revezamento. Reflexos das horas extras
em RSR. Divisor aplicável. A norma interna PE-04V-00011-D, em seu item 6.4.7.3.1 dispõe que:
"As horas extras habitualmente realizadas durante a semana serão computadas no repouso
semanal remunerado, no pagamento mensal, da seguinte forma: (Valor total de horas extras
da semana) /6" (fls. 10/11, ID defesa). Tal disposição aplica-se também ao empregado sujeito a
regime especial de trabalho, situação do autor, que labora em regime de revezamento não
havendo que se aplicar o pretendido divisor 2/3. (TRT1 - 8ª Turma- Rel. José Antonio Teixeira
da Silva - 0011790-11.2014.5.01.0204 - 17/3/2016.)
43. Petrobrás. Regime especial de campo. Jornada de 14 dias embarcado por 21 dias de
descanso. Repousos suprimidos. Pagamento. Nos termos das normas coletivas que vem
reiterando o mesmo teor há anos: A Companhia concederá aos empregados engajados no
Regime Especial de Campo REC, a relação de dias de trabalho para dias de folga de 1x1,5,
jornada diária de 12 (doze) horas, com intervalo para repouso e alimentação e a carga semanal
de 33,6 (trinta e três vírgula seis) horas. Não há previsão em tais instrumentos no sentido de
que esses dias de folga devem ser considerados como de repouso remunerado. A Constituição
Federal de 1988 e a Lei nº 5.811/72 que regula a atividade dos empregados nas atividades de
exploração, perfuração, produção e refinação de petróleo, industrialização do xisto, indústria
petroquímica e transporte de petróleo e seus derivados por meio de dutos estabelecem o
repouso remunerado de 24 horas. Portanto, somente por expressa previsão normativa é que
se poderia considerar que todos os 21 dias de folga seriam dias de repouso remunerado, de
forma a se remunerar em dobro o trabalho eventualmente realizado em tais dias. (TRT1 - 10ª
Turma- Rel. Flávio Ernesto Rodrigues Silva - 0003325-52.2014.5.01.0482 - 10/6/2016.)

44. PETROBRAS. Repouso semanal remunerado. Regime 14x21. Saldo de folgas. Diferenças
devidas. Incontroverso que o reclamante tem um regime especial de trabalho, em regime de
escala de 14 dias de trabalho por 21 dias de descanso. Certo, também, que o labor em
offshore, em plataformas marítimas, como o exercido pelo demandante, tem peculiaridades e
é afetado pela maré e pelo clima, que dificultam e até mesmo impedem a observância rigorosa
da programação dos dias destinados a embarque e desembarque. Os riscos da atividade,
contudo, devem ser suportados, em regra, pelo empregador, ressalvados os casos em que há
autorização na lei ou em norma coletiva que transfira parte desses prejuízos ao trabalhador, o
que não é a hipótese dos autos. No caso em exame, como afirmado pela reclamada, o
cômputo das folgas era avaliado de forma global e, com essa justificativa, criou-se um sistema
de compensação de dias que não encontra amparo nas normas coletivas da categoria
profissional. Evidenciada a existência de labor no período dos 21 dias destinados ao repouso
do trabalhador, é certo que o empregado, além do pagamento das horas extraordinárias
correspondente, faz jus também às diferenças dos repousos suprimidos, que deverão ser
remunerados em dobro, ex vi da norma inserta no artigo 9º da Lei nº605/49. Horas
extraordinárias habituais. Reflexos nas férias e no décimo terceiro salário. É uníssono na
jurisprudência pátria que a prestação habitual de serviço extraordinário repercute nos haveres
trabalhistas, na forma da Súmula nº 376 do Tribunal Superior do Trabalho. A habitualidade,
todavia, carece de definição legal, cabendo à jurisprudência a análise casuística para sua exata
delimitação. Não é dado à empresa, de forma unilateral, por meio de seu regulamento, impor
a seus empregados um critério excludente, estabelecendo um mínimo de meses em regime de
trabalho extraordinário para que se caracterize a habitualidade. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Evandro
Pereira Valadão Lopes - 0002582-76.2013.5.01.0482 - 24/6/2016.)
45. Petroleiros. Jornada 14X21. Pagamento dos repousos. Não cabimento. Entendo que o
sistema de escala e compensação levado a efeito pela reclamada não guarda relação com o
banco de horas da CLT e possui previsão na lei dos petroleiros, bem como nas normas coletivas
da categoria profissional do autor. Vale dizer, ainda, que o autor não demonstrou que teria
havido qualquer descumprimento das normas coletivas pactuadas, ônus que lhe competia
(artigo nº 818 da CLT). (TRT1 - 9ª Turma- Rel. Ivan da Costa Alemão Ferreira - 000669105.2014.5.01.0481 - 7/7/2016.)
46. Regime de 14 Dias de Trabalho por 21 Dias de Folga 14 X 21. Trabalho em Plataforma
Marítima. PETROBRAS. 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 TST. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Tania da Silva
Garcia - 0003582-77.2014.5.01.0482 - 18/10/2016.)
47. Regime de revezamento 14X21. Folgas suprimidas. Como regra geral, os períodos de folga
ou descanso não são considerados como de trabalho e, neste viés, não são remunerados. Em
outras palavras, o pagamento de repousos depende de expressa previsão legal, regulamentar
ou normativa nesse sentido, não sendo o que se infere na presente situação. Logo, não é

permitido ao intérprete alargar o alcance de um instituto o qual a Lei não autoriza. O caso em
análise se assemelha ao regime de trabalho de 12x36, em que um dos dias de repouso é
considerado como repouso semanal remunerado e os outros destinam-se à compensação de
horários. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. Valmir de Araujo Carvalho. Red. Desig. - 000641049.2014.5.01.0481 - 30/6/2016.)
48. Saldo de folgas. Regime 14 x 21. Compensação. Indevida. É certo que a categoria a que
pertence o reclamante tem um regime especial de trabalho, e o labor em offshore, em
plataformas marítimas, apresenta peculiaridades, tais como o clima e a maré, que impedem o
cumprimento fidedigno dos dias de embarque e desembarque previstos na programação.
Contudo, os riscos dessa atividade devem ser suportados pelo empregador, ressalvados os
casos em que há autorização na lei ou em norma coletiva que transfira parte desses prejuízos
ao trabalhador, o que não se verificou in casu. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TRT1 - 5ª Turma- Rel. Enoque Ribeiro dos Santos - 0006712-78.2014.5.01.0481 - 2/6/2016.)
3.3

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO

3.3.1
3.3.1.1

Alteração Contratual ou das Condições de Trabalho
Acúmulo de Função

49. Acumulação de funções motorista/cobrador. Comprovado nos autos que o reclamante,
contratado para exercer a função de motorista, acumulava atividades inerentes à função de
cobrador, há de ser concedido adicional no importe de 30% (trinta por cento) sobre o salário
base de cobrador, ainda que não haja convenção coletiva que o preveja. No contexto do poder
decorrente do jus variandi do empregador, que lhe permite organizar, controlar e fiscalizar seu
empreendimento, Constata-se o enriquecimento ilícito na hipótese em que a empresa se
beneficia do desempenho de duas funções e remunera o obreiro por apenas uma delas. Apelo
obreiro a que se dá parcial provimento, no aspecto. Descontos indevidos no salário. Em geral
os descontos no salário são proibidos com o principal objetivo de se resguardar a
intangibilidade da remuneração do trabalhador. O legislador admitiu apenas três exceções,
quais sejam: quando se tratar de adiantamento salarial, no caso de ressarcimento de prejuízo
provocado ao empregador por dolo do empregado ou autorizados por lei ou instrumento
coletivo, como reza o art nº 462, da CLT. Na hipótese, a reclamada não comprovou que as
faltas ao trabalho foram devidamente comprovadas com base em controles de frequência
idôneos. Apelo obreiro a que se dá provimento, no aspecto. Justa causa. Mau procedimento.
Violação a dever anexo de conduta. Violação ao princípio da boa-fé objetiva. A conduta
praticada pelo autor foi de encontro ao princípio da boa-fé objetiva, previsto no art nº 422 do
Código Civil. A legislação prevê que as partes contratantes são obrigadas a guardar, assim na
conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios da probidade e boa-fé,
constituindo novo modelo de referência para as relações contratuais. Relevante princípio
impõe uma visão dinâmica aos contratos, inclusive ao contrato de trabalho, permitindo neles
observar não só a obrigação (principal) de prestar serviços, mas também a obrigação
(acessória ou anexa) de conduta. Dentre os deveres anexos de conduta das partes, há o "dever
de cooperação", em que nenhum dos sujeitos deve se utilizar de mecanismos que impeçam ou
obstruam o fiel cumprimento do contrato. Nesse contexto, a justa causa restou configurada
pelo fato de que o autor foi flagrado por sistema interno de filmagem do ônibus que conduzia,

deslocando o foco da câmera do caixa e da porta do coletivo, em desacordo com o
regulamento interno da empresa, mesmo tendo sido advertido anteriormente por conduta
semelhante, valendo-se deste ardil para criar embaraços à atividade exercida pelo
empregador, de tal forma que seu mau procedimento não se coaduna com o princípio da boafé objetiva que deve permear a execução dos contratos em geral, sobretudo os de natureza
trabalhista. Apelo obreiro a que se nega provimento, no particular. (TRT1 - 5ª Turma- Rel.
Enoque Ribeiro dos Santos - 0010531-15.2014.5.01.0031 - 3/10/2016.)
50. Acúmulo de funções. Diferença salarial. Improcedência. Não restando demonstrado o
acúmulo indevido de funções, improcede o pedido de diferenças salariais. (TRT1 - 3ª TurmaRel. Rildo Albuquerque Mousinho de Brito - 0011618-62.2014.5.01.0077 - 19/4/2016.)
51. Acúmulo de funções. Improcedência. Incontroverso que o autor teve aumento de
intensidade de trabalho no ano de 2009, e para tanto recebeu promoção e aumento salarial no
montante de 56%, como reconhecido pelo próprio autor. Não vejo como deferir outro
aumento, agora de 40%. (TRT1 - 9ª Turma- Rel. Ivan da Costa Alemão Ferreira - 001141915.2014.5.01.0053 - 1/3/2016.)
52. Acúmulo de funções. Incidência. Dispõe o artigo nº 818 da Consolidação das Leis do
Trabalho que incumbe à parte a prova de suas alegações. O artigo nº 333, I e II, do Código de
Processo Civil (dispositivo correspondente no CPC de 2015: artigo nº 373, I e II), por sua vez,
dispõe que ao autor cabe a prova dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu a dos fatos
modificativos, extintivos e impeditivos do direito do autor. No caso dos autos, o autor não se
desincumbiu do ônus que lhe competia de provar o acúmulo de função, sendo certo que, as
atribuições por ele realizadas era comum a todos os outros empregados que exerciam a
função de vigilante. Horas extraordinárias. Livre convencimento motivado. Ao julgador é
garantida a livre apreciação das provas, imputando-lhes o valor que entender pertinente,
desde que indique os motivos que o levaram a formar o seu convencimento, conforme dispõe
o artigo nº 131 do Código de Processo Civil, aplicável ao Processo do Trabalho por força do
artigo nº 769 da Consolidação das Leis do Trabalho. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. Valmir de Araujo
Carvalho. Red. Desig. - 0010904-71.2014.5.01.0055 - 24/8/2016.)
53. Acúmulo de funções. Não configuração. A venda de produtos do banco ou das empresas
integrantes de seu grupo não gera o direito ao pagamento de um plus salarial, porque isso se
encontra dentro dos limites do jus variandi empresarial. O empregado se obriga a executar
todos os serviços que se mostrem compatíveis com a sua condição pessoal (CLT, art nº 456,
parágrafo único). (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Angelo Galvão Zamorano - 001067961.2013.5.01.0063 - 19/1/2016.)
54. Comissário de bordo. Venda de produtos alimentícios. Acúmulo de função. Considerando
que a atividade de fornecimento de alimentos já ocorria de forma gratuita para os passageiros,
não há que se falar em acúmulo de função pelo simples fato de ter passado a ser onerosa,
notadamente quando a trabalhador passou a receber comissionamento pelas vendas
realizadas. (TRT1 - 8ª Turma- Rel. Cláudia Regina V. M. Barrozo - 0010381-13.2014.5.01.0038 5/4/2016.)

55. Diferença salarial. Acúmulo de funções. Não há embasamento legal ou regulamentar para
que o trabalhador receba diferença de salário em razão do acúmulo de atribuições compatíveis
com o cargo que assumiu na empresa, principalmente se tal ocorre dentro da mesma jornada
de trabalho. Recurso improvido (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Jorge Fernando Gonçalves da Fonte 0011050-66.2015.5.01.0059 - 7/12/2016.)
56. Diferenças salariais. Acúmulo de função. Caracterização. A configuração do acúmulo de
função, hábil a ensejar a reparação salarial devida, ocorre sempre que a postura patronal
motive desequilíbrio entre os serviços exigidos do empregado e a contraprestação salarial
inicialmente pactuada, com atribuições novas e carga ocupacional qualitativa e
quantitativamente superior à do cargo primitivo, vulnerando a boa-fé objetiva que deve
nortear as relações contratuais. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. Carlos Alberto Araujo Drummond 0010027-64.2013.5.01.0024 - 17/3/2016.)
57. Diferenças salariais. Acúmulo de função. Nos termos do artigo nº 456, parágrafo único, da
CLT, na falta de prova ou inexistindo cláusula expressa a respeito, o obreiro se obriga a todo e
qualquer serviço compatível com a sua condição pessoal. Além disso, a Consolidação das Leis
do Trabalho não obsta que um único salário seja fixado para remunerar todas as atividades
executadas durante a jornada laboral. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. Angelo Galvão Zamorano 0011507-17.2014.5.01.0065 - 5/12/2016.)
3.3.1.2

Alteração / Revogação de Regulamento da Empresa

58. PCCS. Revisão da incorporação da gratificação de chefia. Na hipótese, a ré não negou o
fato de que o autor tenha exercido o cargo de "chefe de departamento", por período superior
a 1 (um) ano, após a incorporação da gratificação. Apenas indicou que houve alteração na
forma de cálculo da revisão da gratificação em 2011. Todavia, a alteração da forma de revisão
da incorporação, ocorrida em 2011, não atinge o autor, nos termos do art nº 468 da CLT e da
Súmula nº 51 do c. TST. O PCCS da CEDAE prevê a hipótese de o trabalhador incorporar o valor
referente às chefias, quando permanecer 10 (dez) anos no cargo de confiança (item 14.3 do
PCCS), o que se provou ter ocorrido com o autor, e o item 14.10 do PCCS prevê a possibilidade
de o trabalhador rever o valor desta incorporação, no caso de permanecer no exercício de
cargo de confiança, e completar, no mínimo, 1 (um) ano em cargo de grupo de maior nível
hierárquico, o que também se provou ter ocorrido, garantindo-se, assim, o direito do autor à
revisão do valor da referida incorporação. Recurso provido. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Bruno
Losada Albuquerque Lopes - 0100358-21.2016.5.01.0046 - 12/9/2016.)
3.3.2
3.3.2.1

Contrato por Prazo Determinado
Contrato de Trabalho Temporário

59. Contrato de trabalho temporário. Lei nº 6.019/74. Validade. Para que seja caracterizado o
trabalho temporário, é necessária a prova dos requisitos fixados na Lei nº 6.019/74, tais como
a necessidade transitória de substituição do pessoal ou o acréscimo extraordinário de serviço;
a expressa menção do motivo justificador do labor temporário no contrato firmado entre a
empresa de trabalho temporário e a tomadora; que o contrato de trabalho firmado com um
mesmo empregado não exceda 3 meses, salvo mediante autorização do órgão local do

Ministério do Trabalho e Previdência Social; a especialização do serviço prestado pela empresa
de trabalho temporário. No caso em exame, da análise do acervo probatório adunado aos
autos, verifico que as rés não desincumbiram-se de demonstrar o cumprimento dos referidos
requisitos. Recurso da reclamante a que se dá provimento neste aspecto. (TRT1 - 7ª TurmaRel. Sayonara Grillo Coutinho Leonardo da Silva - 0011490-70.2015.5.01.0024 - 6/9/2016.)
3.3.3

CTPS

60. Vínculo empregatício. Período anterior à anotação da CTPS. A prova dos autos confirmou o
labor realizado antes da anotação da CTPS, devendo, pois, ser reconhecida a existência de
vínculo empregatício no período. Recurso ordinário do autor conhecido e provido. (TRT1 - 7ª
Turma- Rel. Sayonara Grillo Coutinho Leonardo da Silva - 0010409-55.2015.5.01.0002 19/1/2016.)
3.3.4

FGTS

61. Contrato nulo. Depósitos de FGTS. Tratando-se os depósitos de FGTS de salários diferidos,
são devidos na hipótese de contrato nulo com a Administração Pública, conforme a Súmula nº
363 do c. TST. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Gustavo Tadeu Alkmim - 0010420-47.2014.5.01.0058 10/3/2016.)
3.3.5

Reconhecimento de Relação de Emprego

62. Terceirização ilegal. Vínculo empregatício. Considerando o entendimento cristalizado no
inciso I da Súmula nº 331 do Colendo Tribunal Superior do Trabalho, a contratação de
trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o
tomador dos serviços. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Flávio Ernesto Rodrigues Silva - 000067164.2011.5.01.0008 - 14/11/2016.)
63. Vínculo de emprego. Não configuração. A doutrina e a jurisprudência são unânimes em
exigir, para a caracterização do vínculo de emprego, a presença conjunta de elementos
fundamentais, quais sejam: subordinação, pessoalidade, onerosidade e não eventualidade. A
comprovação de relação de emprego exige, além do trato sucessivo na prestação de trabalho e
onerosidade, prova robusta de pessoalidade, além de direção e fiscalização do trabalho por
parte do alegado empregador, para que possa se consubstanciar a subordinação jurídica. Não
demonstrado o preenchimento dos requisitos acima relacionados, não há que se falar em
relação de emprego entre as partes. Recurso do reclamante a que se nega provimento. (TRT1 7ª Turma- Rel. Jorge Orlando Sereno Ramos - 0011668-54.2015.5.01.0077 - 14/9/2016.)
64. Vínculo de emprego. Não configuração. O ônus de provar a existência de vínculo
empregatício, inicialmente, pertence à reclamante, por se tratar de fato constitutivo de seu
direito (art nº 818 da CLT c/c art nº 333, I, do CPC). Recurso não provido. (TRT1 - 3ª Turma- Rel.
Antônio Cesar Coutinho Daiha - 0001412-90.2014.5.01.0302 - 19/1/2016.)
65. Vínculo de emprego. Período não anotado. Uma vez comprovada que a relação de
emprego entre as partes iniciou-se em período anterior ao anotado, é devida a retificação na
CTPS do obreiro, bem como o pagamento das parcelas decorrentes do reconhecimento de

vínculo empregatício em tal período. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. Vólia Bomfim Cassar - 001073540.2015.5.01.0511 - 24/8/2016.)
66. Vínculo de emprego. Preenchimento dos requisitos legais. Reconhecimento. Por
preenchidos os requisitos cumulativos previstos no artigo 3º da Consolidação, deve ser
mantida a r. Sentença que reconheceu o vínculo de emprego entre os litigantes. (TRT1 - 2ª
Turma- Rel. Valmir de Araujo Carvalho - 0001421-29.2012.5.01.0009 - 13/4/2016.)
67. Vínculo empregatício. Ausência dos requisitos previstos nos artigos 2º e 3º da CLT. A
cristalização da relação de emprego apresenta como premissa a presença dos requisitos
indispensáveis relacionados nos artigos 2º e 3º, da CLT, ou seja, pessoalidade, habitualidade,
subordinação, onerosidade e riscos da atividade. Não comprovada a existência dos elementos
caracterizadores da relação empregatícia, impossível reconhecer o liame empregatício. (TRT1 8ª Turma- Rel. Maria Aparecida Coutinho Magalhães - 0011411-78.2014.5.01.0072 21/11/2016.)
68. Vínculo Empregatício. São elementos indispensáveis à caracterização de todo e qualquer
contrato de trabalho regido pela CLT, a ocorrência de prestação de serviços, por pessoa física,
de natureza não eventual, a empregador, sob a dependência deste e mediante salário. Não há
falar em liame dos moldes celetista, quando não comprovada a existência dos requisitos
previstos nos artigos 2º e 3º da CLT em face da empresa acionada. (TRT1 - 2ª Turma- Rel.
Fernando Antonio Zorzenon da Silva - 0011158-73.2015.5.01.0034 - 7/12/2016.)
69. Vínculo empregatício. Tendo a empresa reconhecido a prestação de serviços pelo autor e
apontado fato extintivo ao direito por ele perseguido, atraiu para si o ônus de provar a
inexistência dos requisitos configuradores do vínculo de emprego entre as partes, ônus do qual
não se desincumbiu nestes autos. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. Valmir de Araujo Carvalho - 001084489.2013.5.01.0037 - 4/10/2016.)
3.3.5.1

Policial Militar e Civil

70. Vínculo de emprego. Policial militar. Segurança privado. Diante da revelia e os efeitos dela
decorrentes, pela ausência injustificada à audiência da primeira ré, real empregadora do autor,
a matéria fática articulada na inicial torna-se incontroversa se em cotejo com as provas préconstituídas nos autos não for infirmada (art nº 844 da CLT, Súmula nº 74 do col. TST e art nº
320 do CPC). Com efeito, pelos princípios da primazia da realidade, da razoabilidade, do livre
convencimento motivado e diante dos fatos, circunstâncias, provas, indícios de prova, da
narrativa da testemunha e à míngua de outros elementos probatórios a fazer cair por terra às
alegações da parte autora, reconheço o vínculo de empregado com a primeira ré, Recurso
provido. Horas extras relativas ao intervalo intrajornada. À míngua de outros elementos
probatórios nos autos e diante da confissão ficta que enseja a presunção de veracidade da
matéria fática dos autos, restou demonstrado a irregularidade perpetrada pela empresa em
virtude da não concessão regular do intervalo intrajornada para descanso e alimentação, o que
implica em aplicação do item I da Súmula nº 437 do col. TST. Recurso provido. Multa do artigo
nº 467 da CLT. Multa do artigo nº 477, parágrafo 8º da CLT. Vínculo de emprego reconhecido
por decisão judicial. Em relação à multa do artigo nº 467 da CLT, o direito surge com o não
pagamento da parte incontroversa à data do comparecimento à Justiça do Trabalho.

Inexistente incontroversa, não há que se cogitar de mora do empregador e de aplicação a
multa do artigo nº 467 da CLT. Lado outro, a controvérsia acerca do liame empregatício não
elide a aplicação da multa prevista no artigo nº 477, §8º da CLT, pois esta diz respeito à
quitação fora do prazo por culpa do reclamante, o que não é o caso dos autos. Recurso
parcialmente provido. Terceirização. Tomador de serviços. Responsabilidade subsidiária.
Configuração. Ante o fenômeno da terceirização, como é o caso dos autos, com escopo de
resguardar os direitos dos trabalhadores da empresa prestadora dos serviços, o Tribunal
Superior do Trabalho, por meio de sua Súmula nº 331, trouxe a previsão da responsabilidade
civil, do tomador de serviços, na escolha e fiscalização do trato das relações trabalhistas da
prestadora em relação aos seus empregados. A responsabilidade subsidiária abrange toda a
condenação, inclusive em relação às parcelas fiscais e previdenciárias. Recurso dá provimento.
(TRT1 - 5ª Turma- Rel. Enoque Ribeiro dos Santos - 0011268-98.2013.5.01.0048 - 19/1/2016.)
3.3.6

Suspensão / Interrupção do Contrato de Trabalho

71. Indenização prevista em norma coletiva. O contrato de trabalho foi suspenso para atender
ao interesse do próprio autor. A reclamada cientificou a parte, antes do início do ano letivo, de
que o vínculo não persistiria após esgotado o período suspensivo. Não há ilicitude a ser
reparada por indenização prefixada em norma coletiva. Sentença que se mantém. (TRT1 - 1ª
Turma- Rel. Alexandre Teixeira de Freitas Bastos Cunha - 0011025-59.2015.5.01.0057 22/9/2016.)
3.4
3.4.1

DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS
Forma de Cálculo

72. Contribuição previdenciária. Fato gerador. Nos termos do artigo nº 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 nº 879,
§ 4º, da CLT, o que inclui a incidência de multa e juros, conforme estabelece o art nº 35 da Lei
nº 8.212/91. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Mônica Batista Vieira Puglia - 0141300-67.2009.5.01.0264 14/3/2016.)
3.5
3.5.1

DIREITO COLETIVO
Representação Sindical

73. Sindicato. Direitos individuais homogêneos. Origem comum. Legitimidade. O sindicato
profissional detém legitimidade ampla para representar os sindicalizados em demandas
judiciais coletivas que veiculem pedidos de natureza individual homogênea. A sentença em
referidas ações é genérica, fixando a responsabilidade dos réus para, posteriormente, se
buscar a liquidação e execução individual ou coletiva. Recurso provido para reconhecer a
legitimidade do sindicato autor. VISTOS, relatados e discutidos os autos do recurso ordinário
em que figuram Sindicato dos Empregados em Entidades Culturais, Recreativas, de Assistência
Social de Orientação e Formação Profissional do Estado do Rio de Janeiro - SENALBA/RJ, como
recorrente, e Cruz Vermelha Brasileira e Município de Volta Redonda, como recorridas. (TRT1 5ª Turma- Rel. Enoque Ribeiro dos Santos - 0100716-68.2016.5.01.0342 - 8/12/2016.)

3.6

DURAÇÃO DO TRABALHO

3.6.1

Adicional Noturno

74. Diferenças de trabalho noturno e diurno em domingos e feriados. Restando evidenciado
que as acionadas a partir de maio 2010 passaram a pagar o mesmo valor pelo trabalho
noturno e diurno em domingos e feriados faz jus a autora ao pagamento de diferenças
relativas à remuneração respectiva no percentual de vinte por cento sobre aquele pago em
relação ao trabalho diurno em domingos e feriados, com reflexos nas demais verbas de
natureza salarial. 2) Recurso ordinário da ré ao qual se concede parcial provimento. (TRT1 - 9ª
Turma- Rel. José da Fonseca Martins Junior - 0011484-40.2014.5.01.0043 - 26/7/2016.)
3.6.2

Alteração da Jornada

3.6.2.1
3.6.2.1.1

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

75. A compensação automática dos feriados trabalhados não está contemplada no regime de
trabalho em escala de 12X36, eis que são eventuais, sendo devido o seu pagamento em dobro.
Neste sentido, inclusive, o entendimento cristalizado na Súmula nº 444 do c. TST, que possui a
seguinte redação: "É válida, em caráter excepcional, a jornada de 12 horas de trabalho por
trinta e seis de descanso, prevista em lei ou ajustada exclusivamente mediante acordo coletivo
de trabalho ou convenção coletiva de trabalho, assegurada a remuneração em dobro dos
feriados trabalhados. O empregado não tem direito ao pagamento de adicional referente ao
labor prestado na décima primeira e décima segunda horas". (TRT1 - 9ª Turma- Rel. Antônio
Carlos de Azevedo Rodrigues - 0010280-96.2015.5.01.0019 - 13/5/2016.)
76. Bombeiro civil. Jornada de trabalho. 12x36. 36h semanais. Art 5º da Lei nº 11.901/09.
Constitucionalidade. O art 7º da CRFB/88 assegura aos trabalhadores urbanos e rurais um rol
mínimo de direitos, o que de forma alguma impede outros avanços do legislador ordinário que
visem à melhoria de sua condição social. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Cesar Marques Carvalho 0010033-32.2015.5.01.0079 - 9/5/2016.)
77. Hora Extra. Regime em escala 12X36. Previsão em lei ou norma coletiva. Inexistente. A
própria Constituição determina que a flexibilização da jornada geral de 8 horas diárias ou 44
horas semanais seja feita somente mediante norma coletiva (CF, 7º, XIII). Assim, a jornada de
trabalho em regime 12X36 tem caráter excepcional e deve vir prevista em instrumento
normativo para ser considerada válida, pois interfere na saúde do empregado (TST, nº 444).
Desta forma, não restou comprovada a validade do regime em escala 12X36, ao qual foi
submetido o autor em dado período de seu contrato de trabalho (CLT, art nº 818 c/c TST, nº
444). (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Alvaro Luiz Carvalho Moreira. Red. Desig. - 000009962.2013.5.01.0033 - 11/10/2016.)
78. Horas extras. A jornada de trabalho em escala 12x36 assegura ao trabalhador a
remuneração em dobro dos feriados trabalhados, uma vez que o descanso de 36 horas
compensa a jornada elastecida, não o trabalho em feriados. Inteligência da Súmula nº 444 do

TST. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Alvaro Luiz Carvalho Moreira - 0011246-12.2015.5.01.0261 6/12/2016.)
3.6.3
3.6.3.1

Compensação de Jornada
Banco de Horas

79. Sistema de compensação de jornada. Banco de horas. Invalidade. A presença de qualquer
irregularidade no regime compensatório anual previsto no art nº 59, da CLT importa o
pagamento do período de excesso laborativo diário como sobrejornada, a qual remunera-se
com o respectivo adicional de horas extras. A presença de qualquer irregularidade no regime
compensatório anual previsto no art nº 59, da CLT importa o pagamento do período de
excesso laborativo diário como sobrejornada, a qual remunera-se com o respectivo adicional
de horas extras. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. José Antonio Piton - 0010799-95.2015.5.01.0011 7/12/2016.)
3.6.4

Controle de Jornada

80. Cargo de gestão. Fidúcia excepcional. Controle de jornada. Art nº 62, II, da CLT. Hipótese
excetiva afastada. O art nº 62, II da CLT, exige como requisitos para exclusão do direito às
horas extras o exercício de encargo de gestão e plus salarial superior a 40% do cargo efetivo.
Todavia, ainda que seja depositada no gerente fidúcia excepcional, sendo ele o responsável
pelo estabelecimento, com remuneração superior à dos demais empregados, resta afastada a
hipótese excetiva se comprovado o controle da jornada, porquanto se retira do gerente a
autonomia própria do cargo. Recurso conhecido e provido. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Enoque
Ribeiro dos Santos - 0011116-91.2014.5.01.0023 - 5/7/2016.)
3.6.4.1

Cartão de Ponto

81. Horas extras. Controle de ponto. Artigo nº 74, parágrafo 2º, da CLT. RAIS. Alegando o
empregador que possui menos de dez empregados, de forma a justificar a inexistência de
cartões de ponto, nos termos do artigo nº 74, parágrafo 2º, da CLT, deve ele juntar as RAIS. Ao
não trazer a documentação, entende-se que o estabelecimento tem mais de dez empregados
e, consequentemente, deve possuir controle de ponto. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Flávio Ernesto
Rodrigues Silva - 0010655-89.2013.5.01.0012 - 10/5/2016.)
82. Horas extras. Controles de frequência com registros britânicos. Súmula nº 338, I, do colendo
TST. Na hipótese em que os controles de frequência apresentarem registros invariáveis de
entrada e saída, tem-se que tais documentos são imprestáveis como meio de prova e,
consequentemente, é cabível o reconhecimento da jornada de trabalho declinada na inicial, de
forma relativa, consoante o entendimento cristalizado na Súmula nº 338, I, do colendo TST.
(TRT1 - 10ª Turma- Rel. Flávio Ernesto Rodrigues Silva - 0010076-11.2014.5.01.0044 15/3/2016.)
83. 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, nos termos do
disposto no parágrafo 1º do artigo nº 58 da CLT e de acordo com o entendimento

consubstanciado na Súmula nº 366 do c. TST. Acresça-se que, nem mesmo por meio de
instrumento coletivo, poderá haver flexibilização de tal norma, como esposado na Súmula nº
449 também do c. TST. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. Marcos Cavalcante - 0000783-90.2014.5.01.0343
- 13/6/2016.)
3.6.5

Horas Extras

84. Art nº 62, I da CLT. Depoimento pessoal da parte autora. Declaração de ausência de
controle de jornada. Se a própria parte autora, em depoimento pessoal, declara que não
estava sujeita a controle de horário, não há como ser afastada sua inserção no art nº 62, I da
CLT. Indevidas, portanto, as horas extraordinárias pleiteadas pelo empregado motorista de
caminhão. Relator: Juiz Convocado Eduardo Henrique Raymundo von Adamovich. (TRT1 - 9ª
Turma- Rel. Eduardo Henrique von Adamovich - 0001319-72.2012.5.01.0343 - 13/1/2016.)
85. Encargos de gestão. Não configuração. Chefia intermediária. Na legislação ordinária há
duas exceções à fixação de limites para a jornada constitucional: os gerentes investidos de
mandato, com poderes de gestão e os empregados que exercem atividades externas (CLT, art
nº 62, incisos I e II). Na primeira hipótese, reconhece a Lei que existem empregados de
hierarquia superior, que fazem as vezes do próprio empregador e, por isso, em face do padrão
mais elevado de vencimento, não fazem jus às horas extraordinárias. Uma vez constatado que
o trabalhador não possuía um padrão remuneratório superior, no mínimo, a 40% do seu
salário efetivo e que não se encontrava investido de amplos poderes gestão e comando,
aplicáveis se tornam as disposições concernentes à duração do trabalho. (TRT1 - 5ª Turma- Rel.
Marcelo Augusto Souto de Oliveira - 0000725-61.2014.5.01.0481 - 20/5/2016.)
86. FINEP. Horas extras além da sexta diária. Não cabimento. Considerando que a Ré é uma
empresa pública que tem por finalidade apoiar estudos, projetos e programas de interesse
para o desenvolvimento econômico, social, científico e tecnológico do país, temos que esta
não se equipara a uma financeira ou a um banco, cujo objetivo final é sempre a obtenção de
lucro com a cobrança de juros, sem considerar-se a natureza do financiamento. Relatora:
Giselle Bondim Lopes Ribeiro (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Giselle Bondim Lopes Ribeiro - 013170075.2002.5.01.0067 - 24/11/2016.)
87. Horas extras. Aplicável ao caso o previsto na Súmula nº 338 do c. TST, no sentido de que
diante da invalidade dos registros juntados ou a ausência destes gera a presunção relativa da
jornada apontada pelo reclamante, que pode ser elidida por prova em contrário. Não produziu
a reclamada, ônus que lhe incumbia, qualquer prova capaz de demonstrar a inveracidade da
jornada apontada pelo reclamante. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. Valmir de Araujo Carvalho 0100266-47.2016.5.01.0077 - 14/12/2016.)
88. Horas extras. Controles de frequência que não possuam algum registro autorizador da
conclusão de que também o empregado participou de sua confecção não podem ser
considerados como prova contra o obreiro; são meros papéis sem valor probante contra o
empregado e levam à aceitação, como verdadeiro, do horário indicado na inicial. (TRT1 - 4ª
Turma- Rel. Angela Fiorencio Soares da Cunha - 0010774-34.2015.5.01.0512 - 2/9/2016.)

3.6.5.1

Adicional de Horas Extras

89. Horas extraordinárias. Configuração. Insuficiência de pagamento. Comprovada a prestação
da atividade laborativa suplementar estampada nos controles de frequência e a insuficiência
da respectiva contraprestação, restam devidas as diferenças vindicadas. Apelos desprovidos.
(TRT1 - 10ª Turma- Rel. Rosana Salim Villela Travesedo - 0011092-96.2014.5.01.0012 5/4/2016.)
90. Cargo de confiança. Artigo nº 62, II da CLT. Configuração. Os empregados que exercem
funções cujas atividades impliquem em confiança direta do empregador, possuindo poderes
de mando, gestão ou fiscalização, encontram-se inseridos no artigo nº 62, II, da CLT. Com
fundamento nas declarações da própria reclamante, em audiência, constata-se que as funções
exercidas por ela evidenciam o exercício de cargo de gestão, concretizando a hipótese prevista
no art nº 62, II, da CLT. Recurso não provido. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Antonio Cesar Coutinho
Daiha - 0010096-71.2015.5.01.0042 - 10/5/2016.)
91. Cargo de confiança. Horas extras. Evidenciado que as funções exercidas pelo reclamante
não se enquadram na excludente do artigo nº 224, § 2º, da CLT, a ela é devido o pagamento da
7ª e 8ª horas como extras. Recurso provido em parte. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Enoque Ribeiro
dos Santos - 0010493-59.2013.5.01.0056 - 4/4/2016.)
92. Cargo de confiança. Não configuração. Ônus da prova. Compete ao empregador
comprovar o exercício do cargo de confiança especial, a fim de justificar a adoção do módulo
de trabalho disciplinado no art nº 62, II, da CLT. Não logrando êxito o Réu na comprovação do
exercício de atividade laborativa que justifique a adoção da regra legal aplicável aos ocupantes
de cargo de confiança, devido o pagamento como extraordinárias das horas laboradas após o
módulo normal de trabalho. (TRT1 - 7ª Turma- Rel. Rogério Lucas Martins - 001102997.2015.5.01.0283 - 24/8/2016.)
93. Horas extras. Exercício de cargo de gestão. Não comprovação. Impossibilidade de
enquadramento no art nº 62, II, da CLT. Uma vez sustentado na defesa que o reclamante
exercia cargo de gestão, pertencia à reclamada o ônus de comprovar suas alegações, nos
termos do arts nº 818 da CLT e 333, II, do CPC. Não comprovado que o reclamante, ainda que
no exercício do cargo de Gerente, possuía qualquer autonomia ou poder de mando na
empresa, não há possibilidade de enquadrá-lo na hipótese do artigo nº 62, II, da CLT. (TRT1 10ª Turma- Rel. Leonardo Dias Borges - 0000333-51.2011.5.01.0021 - 29/8/2016.)
3.6.5.2

Comissionista

94. Horas extras. Comissionista. A base de cálculo das horas extras é a remuneração recebida
pelo trabalhador nos termos da Súmula nº 264 do c. TST. Contudo, quando o empregado
recebe salário variável decorrente das vendas realizadas, para o cálculo destas, somente é
devido o adicional sobre as horas, nos termos da Súmula nº 340 do c. TST. (TRT1 - 9ª TurmaRel. Claudia de Souza Gomes Freire - 0013016-80.2015.5.01.0571 - 22/11/2016.)
95. Intervalo intrajornada. Empregado comissionista puro. Inaplicabilidade da Súmula nº 340
do TST. Nos casos de empregados comissionistas puro, suprimido o intervalo para descanso e
alimentação, o pagamento como extra será integral, ou seja, a hora com acréscimo do

adicional de 50%,pois se trata do descumprimento de norma de ordem pública de proteção da
saúde do empregado, e não em razão da prorrogação do horário de trabalho. (TRT1 - 1ª
Turma- Rel. Maria Helena Motta - 0010840-88.2013.5.01.0025 - 2/8/2016.)
3.6.5.2.1

Comissionista Misto

96. Comissionista misto. Aplicação da Súmula nº 340 do c. TST. O histórico e a literalidade da
Súmula nº 340 do c. TST indicam que sua aplicação restringe-se ao empregado remunerado à
base de comissões, ou seja, ao comissionista puro, o que não é o caso dos autos, já que a
remuneração do autor era composta de salário fixo e comissões. Ressalto, por outro lado, que
a Súmula nº 264 não se contrapõe à 340, ambas do c. TST, e que aquela não foi
desconsiderada pela i. magistrada, que identificou a remuneração como base de cálculo das
horas extraordinárias. Incidência do entendimento consolidado na Orientação Jurisprudencial
nº 397 da SDI-I do c. TST. Honorários advocatícios. Hipóteses de cabimento. Não estando a
parte autora assistida pelo sindicato de classe, incabível o deferimento de honorários
advocatícios. Inteligência do entendimento consolidado na Orientação Jurisprudencial nº 305
da SBDI-I e recentemente incorporado ao item I da Súmula nº 219 do c. TST. Recurso Ordinário
do reclamante parcialmente conhecido e não provido. Recurso ordinário da primeira
reclamada. Trabalho externo. Possibilidade de controle dos horários. Horas extraordinárias
devidas. 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 nº 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. Comissões por produtividade quitadas à
margem dos recibos salariais. Prova testemunhal. Confirmação. Veracidade do valor indicado
pelo reclamante em depoimento pessoal e confirmado pela prova testemunhal. Aptidão para a
prova. Desincumbindo-se o reclamante do ônus que lhe competia, de comprovar que sua
remuneração também era composta das comissões por produtividade não consignadas nos
recibos salariais, não há o que alterar na r. sentença em relação à questão. A questão atinente
ao valor da importância paga a tal título à margem dos recibos salariais resolve-se a partir da
indagação sobre quem possui melhor aptidão para produzir a prova. Por óbvio, o ônus deve
recair sobre o empregador, vez que está legalmente obrigado a manter registros próprios
acerca do cumprimento das obrigações contratuais trabalhistas, com vistas a fazer face aos
atos de fiscalização do Estado. Cabia, pois, à primeira reclamada a demonstração de que o
autor recebia importância diversa daquela por ele informada em depoimento pessoal e
confirmada pela prova testemunhal, ônus do qual não se desincumbiu. Recurso Ordinário da
primeira reclamada conhecido e não provido. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Márcia Leite Nery 0010799-79.2014.5.01.0060 - 11/5/2016.)
3.6.5.3

Divisor

97. Horas extras. Trabalho em regime de 40 horas semanais. Divisor 220 previsto em norma
coletiva. Inaplicabilidade. Súmula nº 431 do c. TST. As convenções coletivas de trabalho não

podem reduzir garantias asseguradas aos empregados pela Constituição da República, como
também em lei e na jurisprudência assentada dos tribunais. Assim, tem-se como inválida
cláusula normativa que afronta a lei. No caso, há afronta ao disposto no artigo nº 64 do
diploma celetista, que estabelece que o valor do salário-hora é obtido mediante cálculo
aritmético que leva em consideração a jornada semanal efetivamente cumprida. Por
conseguinte, não há como se aplicar o divisor 220, previsto na Constituição Federal para os
que cumprem jornada semanal de 44 horas, a empregado submetido à jornada de trabalho
semanal de 40 horas. É o que se extrai da Súmula nº 431 do c. TST. (TRT1 - 10ª Turma- Rel.
Leonardo Dias Borges - 0011520-90.2014.5.01.0008 - 12/5/2016.)
98. Jornada 12X36H. Na jornada 12x36h, o obreiro trabalha 48 horas em uma semana e 36
horas na seguinte, o que evidencia a compensação de jornada, logo, sua duração é de 44 horas
semanais, pelo que deve ser aplicado o divisor 220. Sentença que se mantém. (TRT1 - 6ª
Turma- Rel. Leonardo da Silveira Pacheco - 0011200-28.2014.5.01.0012 - 7/9/2016.)
99. Ninguém ignora que, para o empregado "mensalista", o "divisor" a ser utilizado para o
cálculo do valor de sua hora normal de trabalho deve abranger não só as horas de efetivo
labor mas, também, as de repouso semanal remunerado por força do que estabelece o art 7º,
§ 2º, da Lei nº 605/49. Não fosse assim, e inexistiria o divisor "220" a que faz referência, por
exemplo, o art 11 da Lei nº 8.222/91. O divisor "220" decorre do módulo semanal de quarenta
e quatro horas (art 7º, inciso XIII, da Constituição da República), que, subdividido em seis dias
(porque uma semana possui sete dias, sendo um deles destinado ao repouso do trabalhador),
traz como resultado sete horas e vinte minutos, as quais, multiplicadas por trinta (a duração
normal de um mês civil), completam duzentas e vinte horas. Com isso, demonstra-se que o
divisor deve embutir, também, as horas que corresponderiam aos dias de repouso semanal
remunerado. Desnecessário, portanto, avaliar se o dia de sábado, para o reclamante, seria "dia
útil não trabalhado" ou dia de repouso semanal remunerado. Em uma ou em outra hipótese,
as horas que se projetariam nos dias de sábado deveriam integrar o módulo mensal sobre o
qual seria calculado o "divisor" - observando o comando inscrito no art nº 64 da CLT. (TRT1 - 8ª
Turma- Rel. Roque Lucarelli Dattoli - 0000781-46.2011.5.01.0046 - 14/12/2016.)
100. Súmula nº 340 do c. TST. Obtenção do divisor para cálculo das horas extras. Tratando-se
de empregado que recebe salário fixo mais comissões, e havendo horas extras a serem
apuradas, a obtenção do divisor sobre a parcela variável deve ter como base o total de horas
efetivamente laboradas (normais e extras) e não somente aquelas contratuais, como ocorre no
cálculo dos extraordinários sobre a parcela fixa A falta de impugnação da parte devidamente
intimada nos termos do art nº 879, § 2º, da CLT, acerca da forma de cálculo da cota
previdenciária, acarreta a preclusão da matéria agravo de petição em face da decisão de
improcedência dos Embargos à Execução de fls. 687/688, da Dra. Marise Costa Rodrigues, Juíza
do Trabalho Titular na 7ª Vara do Trabalho de Duque de Caxias. (TRT1 - 7ª Turma- Rel.
Theocrito Borges dos Santo Filho - 0001866-06.2010.5.01.0207 - 19/4/2016.)
3.6.5.4

Gorjeta

101. Direito de arena. Natureza salarial. Ante a sua vinculação ao contrato de trabalho e à
prestação de serviços dos jogadores profissionais aos clubes, há de se aplicar, analogicamente,
as disposições do artigo nº 457 da CLT e da Súmula nº 354 do TST, dispondo sobre as gorjetas,

e reconhecer a natureza salarial do direito de arena. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. Valmir de Araujo
Carvalho - 0000174-28.2010.5.01.0059 - 26/7/2016.)
3.6.5.5

Reflexos

102. Horas extras. Reflexos sobre repousos semanais remunerados. As horas extras habituais
integram o cálculo do repouso semanal, previsto na Lei nº 605/49, o qual fica quitado pela
concessão das folgas estabelecidas na Lei nº 5.811/72. Responsabilidade subsidiária
configurada. Administração pública. Comprovada pela parte autora a ausência de fiscalização
do cumprimento das obrigações trabalhistas da empresa prestadora de serviços para com seus
empregados, cabível a responsabilização da Administração Pública pelas verbas inadimplidas.
(TRT1 - 4ª Turma- Rel. Angela Fiorencio Soares da Cunha - 0000138-39.2014.5.01.0481 20/7/2016.)
103. PETROBRAS. Empregado que labora em regime de revezamento. Reflexos das horas extras
em RSR. Divisor aplicável. A norma interna PE-04V-00011-D, em seu item 6.4.7.3.1 dispõe que:
"As horas extras habitualmente realizadas durante a semana serão computadas no repouso
semanal remunerado, no pagamento mensal, da seguinte forma: (Valor total de horas extras
da semana) /6". Tal disposição aplica-se também ao empregado sujeito a regime especial de
trabalho, situação da autora, que labora em regime de revezamento, não havendo que se
aplicar o pretendido divisor 2/3. (TRT1 - 8ª Turma- Rel. José Antonio Teixeira da Silva 0012050-79.2014.5.01.0207 - 20/6/2016.)
3.6.6

Horas in Itinere

104. Horas extras in itinere. Trabalho em plataforma. A lei nº 5.811/72 prevê a
obrigatoriedade da empresa em fornecer transporte gratuito ao empregado (art 4º), razão
pela qual não faz jus à percepção de horas in itinere, o que deve abranger o tempo necessário
ao embarque e ao desembarque, logo, tratando-se de regime peculiar, inaplicável a Súmula nº
90 do TST. Na realidade, inviável reconhecer o direito a horas itinerantes para tais
trabalhadores. Se o fornecimento gratuito do transporte, no caso o helicóptero, decorre de
imposição legal, já que regula as condições específicas de trabalho dos petroleiros, atrasos,
chegadas antecipadas e afins relacionados ao ato de embarcar, cessa a importância que se dá
ao fato de o trabalhador se ativar ou não em plataforma de petróleo, supostamente de difícil
acesso. Recurso não provido. Relator: Desembargador Marcelo Antero de Carvalho. (TRT1 - 10ª
Turma- Rel. Paulo Marcelo de Miranda Serrano - 0001254-51.2012.5.01.0481 - 13/9/2016.)
3.6.7

Intervalo Intrajornada

105. Horas de intervalo intrajornada. Supressão. A não concessão do intervalo intrajornada de
uma hora viola o estabelecido no caput do art nº 71 da CLT, sendo devido o pagamento do
período total correspondente, considerando o valor da hora normal acrescido do adicional de
50%, em parcela de natureza salarial, conforme o entendimento contido nos itens I e III da
Súmula nº 437 do TST. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Tania da Silva Garcia - 001075336.2014.5.01.0078 - 13/4/2016.)
106. Horas extras. Intervalo intrajornada violado. Súmula nº 437 do c. TST. O intervalo
intrajornada é um direito indisponível que visa à saúde física e mental do trabalhador. O

intervalo intrajornada não gozado corretamente é devido como hora de trabalho extra,
devendo ser calculado integralmente, a teor do que dispõem o art nº 71, § 4º da CLT e a
Súmula nº 437, do c. TST. Quanto aos reflexos, estes são devidos ante a natureza salarial da
verba. Recurso não provido. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Antonio Cesar Coutinho Daiha - 001246049.2014.5.01.0204 - 4/4/2016.)
107. Intervalo intrajornada fracionado. Rodoviário urbano em atividade externa. A despeito da
previsão contida na antiga Lei nº 12.619/12, tem entendido esta Turma que esse
fracionamento só seria aceitável em caso de cumprimento de jornada regular, ou seja, não se
admite o intervalo fracionado se o transportador, habitualmente, exigir prestação de horas
extras de seus rodoviários, como, aliás, era a essência da antiga OJ nº 342 da SDI-1 do c. TST.
No caso analisado, o reclamante era ativado de forma habitual em horário suplementar e essa
jornada excepcional permitirá ao intérprete se afastar do permissivo legal de fracionamento
do intervalo. Sentença mantida nesse aspecto. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Jorge Fernando
Gonçalves da Fonte - 0010330-22.2015.5.01.0020 - 24/8/2016.)
108. Intervalo intrajornada para repouso e alimentação. Aplicação do art nº 71 da CLT
(conversão das Orientações Jurisprudenciais nº 307, 342, 354, 380 e 381 da SBDI-1). Res.
185/2012, DEJT divulgado em 25, 26 e 27/09/12 I. Após a edição da Lei nº 8.923/94, a não
concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo, para repouso e
alimentação, a empregados urbanos e rurais, implica o pagamento total do período
correspondente, e não apenas daquele suprimido, com acréscimo de, no mínimo, 50% sobre o
valor da remuneração da hora normal de trabalho (art nº 71 da CLT), sem prejuízo do cômputo
da efetiva jornada de labor para efeito de remuneração. (Súmula nº 437 do c. TST). Recurso da
autora provido. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Jorge Fernando Gonçalves da Fonte - 001005583.2014.5.01.0222 - 5/4/2016.)
109. Intervalo intrajornada para repouso e alimentação. Evidenciado que o empregado,
habitualmente, estava submetido ao regime de sobrejornada, está afastada, por conseguinte,
a flexibilização do intervalo ajustada por negociação coletiva, por se tratar o descanso de
questão de saúde do trabalhador. Devidas as respectivas horas extras. Recurso provido. (TRT1
- 3ª Turma- Rel. Antonio Cesar Coutinho Daiha - 0000155-25.2013.5.01.0024 - 15/8/2016.)
110. Intervalo intrajornada. Súmula nº 437 do TST. Artigo nº 71, § 5º DA CLT. A alteração
implementada na CLT pela Lei nº 12.619/12, no sentido de permitir o fracionamento dos
intervalos, quando compreendidos entre o término da primeira hora trabalhada e o início da
última hora trabalhada, condiciona sua prática à expressa previsão em convenção ou acordo
coletivo de trabalho, o qual exige, em contrapartida, a observância à jornada diária de 07
horas e semanal de 42 horas, sem extrapolação. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Célio Juaçaba
Cavalcante - 0000098-40.2013.5.01.0401 - 7/12/2016.)
111. Intervalos intrajornada. Rodoviários. A teor da disposição contida no artigo nº 71, §5º, da
CLT, é permitida, por negociação coletiva, a estipulação do fracionamento dos intervalos
intrajornada no setor de transporte coletivo de passageiros. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Angela
Fiorencio Soares da Cunha - 0011669-93.2014.5.01.0038 - 7/6/2016.)

112. Motorista de ônibus. Redução de intervalo intrajornada. Impossibilidade. Súmula nº 437,
II, do TST. Não se admite a redução do intervalo intrajornada, ainda que prevista em
instrumento coletivo, quando há prorrogação habitual do expediente, porque o repouso
constitui medida de higiene, saúde e segurança do trabalho, garantido por norma de ordem
pública (art nº 71 da CLT e art 7º, XXII, da CF/88). Inteligência da Súmula nº 437, II, do TST.
(TRT1 - 3ª Turma- Rel. Rildo Albuquerque Mousinho de Brito - 0011701-44.2015.5.01.0077 12/12/2016.)
113. O artigo nº 71, §4º da CLT estabelece que a não concessão integral do intervalo para
repouso e alimentação pelo empregador implica na obrigação de remunerar o período
correspondente com um acréscimo de, no mínimo, 50% da hora normal, ou seja, não
concedido o intervalo integral o empregador deve efetuar o pagamento de uma hora extra
diária, acrescida de 50%, e não apenas do tempo não usufruído O trabalho prestado em
horário destinado a descanso representa um acréscimo no cômputo diário da jornada, a ser
remunerado como hora extra e possui natureza salarial na forma do § 4º do artigo º 71 da CLT
e nos termos da Súmula nº 437, do c .TST (TRT1 - 7ª Turma- Rel. Theocrito Borges dos Santos
Filho - 0011717-73.2014.5.01.0031 - 29/11/2016.)
114. Preclusão temporal. Artigo nº 384 da consolidação das leis trabalhistas. O pedido não foi
apreciado pela juíza sentenciante e a reclamante não utilizou o meio processual adequado, no
momento oportuno, para sanar a omissão, qual seja, os embargos declaratórios, nos termos
do art nº 897, a da CLT, restando a matéria sepultada pelo manto da preclusão. Assim, impõese o não conhecimento do recurso, neste aspecto. Intervalo intrajornada. Concedido intervalo
intrajornada inferior ao tempo mínimo previsto em lei, deve ser deferida 1 (uma) hora extra
diária com o adicional de 50% sobre o valor da remuneração, em razão do descumprimento do
art nº 71, § 4º, da CLT e consoante entendimento jurisprudencial consolidado pelo colendo
tribunal superior do trabalho por meio da Súmula nº 437. Recurso a que se dá provimento.
Verbas rescisórias. Atraso e inadimplemento. Dano moral. Não configuração. O
inadimplemento de haveres resilitórios, ou sua quitação com atraso, por si só, não acarreta o
pagamento da pretendida reparação, porquanto, apesar de representar uma situação
desfavorável ao trabalhador, viola apenas seus direitos econômicos, sem ofender, contudo,
seu patrimônio ideal (= moral). Recurso a que se nega provimento, nesse aspecto. Honorários
advocatícios. Ausentes os requisitos cumulativos previstos na Lei nº 5.584/70 e nas Súmulas nº
219 e 329 do c. TST, impõe-se a manutenção da sentença que indeferiu o pagamento da verba
honorária. Recurso desprovido. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Enoque Ribeiro dos Santos - 001013175.2014.5.01.0071 - 14/3/2016.)
115. Se o art nº 71, § 4º, da CLT, preceitua que "quando o intervalo para repouso e
alimentação, previsto neste artigo, não for concedido pelo empregador, este ficará obrigado a
remunerar o período correspondente com um acréscimo de no mínimo 50% sobre o valor da
remuneração da hora normal de trabalho", não pode haver dúvida, no que se refere à
natureza "remuneratória" do valor a ser pago ao trabalhador "quando o intervalo para
repouso e alimentação" "não for concedido pelo empregador". Do contrário, o legislador não
teria se utilizado do verbo "remunerar" e do substantivo "remuneração" ao disciplinar o direito
que então conferia aos trabalhadores. A simples interpretação gramatical do dispositivo
consolidado evidencia o "desacerto" da tese proposta pela reclamada. Não por outro motivo, a

Súmula nº 437 do c. TST, por seu item III, ensina que "possui natureza salarial a parcela
prevista no art nº 71, § 4º, da CLT, com a redação introduzida pela Lei nº 8.923, de 27 de julho
de 1994, quando não concedido ou reduzido pelo empregador o intervalo mínimo intrajornada
para repouso e alimentação, repercutindo, assim, no cálculo de outras parcelas salariais".
(TRT1 - 8ª Turma- Rel. Roque Lucarelli Dattoli - 0000915-63.2012.5.01.0038 - 2/5/2016.)
3.6.7.1

Adicional de Hora Extra

116. Intervalo intrajornada. Ausência de anotação nos controles de jornada. Quando os
controles de frequência não contêm a anotação do intervalo intrajornada, é ônus do
empregador demonstrar a sua fruição. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Rildo Albuquerque Mousinho de
Brito - 0011285-38.2014.5.01.0004 - 20/10/2016.)
117. Intervalo intrajornada. Concessão parcial. Consequências. 1) Na forma do que dispõe a
Súmula nº 437 da e. SDI-1 do c. TST, a não concessão total ou parcial do repouso intrajornada
implica no pagamento total do período correspondente, com acréscimo de 50% (cinquenta por
cento) sobre o valor da remuneração da hora normal. 2) Para a concessão de intervalo para
refeição e descanso há forma prescrita em lei (caput do artigo nº 71 da CLT), que fixa o gozo de
no mínimo uma hora, para empregados que cumprem jornada de oito horas, certo que o
descumprimento do comando legal obsta a realização do fim ao qual a lei se destina, pelo que
este tempo deve ser remunerado como extraordinário. 3) Recurso ordinário da ré ao qual se
nega provimento. (TRT1 - 9ª Turma- Rel. José da Fonseca Martins Junior - 000014366.2010.5.01.0072 - 12/5/2016.)
3.6.7.2

Intervalo 15 Minutos Mulher

118. Bancário. Inaplicabilidade aos trabalhadores do sexo masculino da norma contida no art
nº 384 da CLT que confere à mulher empregada descanso de quinze minutos antes do início do
labor extraordinário. Inexistência de ofensa ao princípio da igualdade. O TST, em sua
composição plena, ao apreciar o IIN-RR-1.540/2005-046-12-00.5, afastou a
inconstitucionalidade do artigo nº 384 da CLT, tendo por fundamento o princípio da isonomia
real, segundo o qual devem ser tratados de forma igual os iguais, e desigual os desiguais,
julgando, assim, que o referido dispositivo é dirigido, exclusivamente, às trabalhadoras.
Recurso provido. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Antonio Cesar Coutinho Daiha - 001127471.2014.5.01.0048 - 3/10/2016.)
3.6.7.3

Redução / Supressão Prevista em Norma Coletiva

119. Intervalo intrajornada. Concessão parcial. A fruição parcial do intervalo intrajornada,
implica no pagamento da sua integralidade como horas extraordinárias, acrescidas de 50%,
consoante Súmula nº 437, I do Tribunal Superior do Trabalho. (TRT1 - 8ª Turma- Rel. Cláudia
Regina V. M. Barrozo - 0010566-69.2015.5.01.0247 - 7/6/2016.)
120. Intervalo intrajornada. Consoante o Item II da Súmula nº 437 do TST: "É inválida cláusula
de acordo ou convenção coletiva de trabalho contemplando a supressão ou redução do
intervalo intrajornada porque este constitui medida de higiene, saúde e segurança do
trabalho, garantido por norma de ordem pública (art nº 71 da CLT e art 7º, XXII, da CF/1988),

infenso à negociação coletiva." (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Maria Helena Motta - 001108829.2015.5.01.0043 - 28/9/2016.)
121. Intervalo intrajornada. No caso dos autos, mesmo diante da possibilidade de que não
tenha sido o intervalo usufruído integralmente, não há como deferir as horas extras pela
supressão, já que não havia fiscalização por parte do empregador a esse respeito, face às
peculiaridades do trabalho externo. Com efeito, mesmo diante do grande volume de trabalho,
o autor poderia ter gozado do intervalo de uma hora, pois não havia ingerência da reclamada
no tempo de descanso, uma vez que o labor era exercido fora das dependências da reclamada.
(TRT1 - 6ª Turma- Rel. Leonardo da Silveira Pacheco - 0010035-43.2014.5.01.0206 14/6/2016.)
122. Intervalo intrajornada. Supressão. Norma coletiva. Categoria dos rodoviários. Regular
exigência de horas extras. Intervalo devido. A Lei admite, consoante disposto no artigo nº 71,
§5º, da Consolidação das Leis do Trabalho, que os intervalos dos rodoviários sejam fracionados
dentro da jornada fixada. A interpretação adotada por esse colegiado é no sentido de que esse
fracionamento só se afigura possível quando o empregador observa a jornada regularmente
fixada, não se admitindo que a flexibilização do intervalo seja aplicada quando verificada a
regular exigência de labor em sobrejornada, como verificado no caso dos autos. Destaque-se
que o disposto no § 5º do artigo nº 71 da Consolidação das Leis do Trabalho constitui exceção
que deve ser interpretada de forma restritiva, não podendo o empregador se valer de
benefício previsto na legislação quando esse mesmo empregador não cumpre as disposições
legais previstas em benefício do empregado, inserindo-se, entre tais normas, aquelas que
preveem a limitação de jornada, as quais foram descumpridas pela reclamada no caso dos
autos. Recurso do reclamante a que se dá provimento. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. Paulo Marcelo
de Miranda Serrano - 0011104-55.2015.5.01.0019 - 23/11/2016.)
123. Não pagamento de salários. A prova testemunhal demonstrou com clareza que o
reclamante, no período em que trabalhou como lavador de carros, recebeu apenas as gorjetas
dos clientes que atendia. Intervalo intrajornada. Natureza salarial. Não concessão ou
concessão parcial. Lei nº 8.923/1994. Após a edição da Lei nº 8.923/1994, a não-concessão
total ou parcial do intervalo intrajornada mínimo, para repouso e alimentação, implica o
pagamento total do período correspondente, com acréscimo de, no mínimo, 50% sobre o valor
da remuneração da hora normal de trabalho (art nº 71 da CLT). Nos termos da Súmula nº 437,
III, confere-se natureza salarial ao intervalo intrajornada não usufruído ou usufruído
parcialmente. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Alvaro Luiz Carvalho Moreira - 001116646.2014.5.01.0079 - 28/6/2016.)
124. Rodoviário. Fracionamento do intervalo intrajornada. As normas coletivas que autorizam
o fracionamento do intervalo intrajornada, mediante pagamento de parcela indenizatória não
podem ser tidas como válidas nesse ponto, na medida em que negociam direitos indisponíveis
dos trabalhadores. Com efeito, o direito à pausa alimentar é medida de higiene e segurança do
trabalho, permitindo que o organismo tenha uma pausa na atividade laborativa e que o
trabalhador a realize com a necessária calma. Violado tal direito, exsurge para o empregado
direito ao pagamento das horas extras decorrentes da sua supressão. Relatora: Giselle Bondim

Lopes Ribeiro. (TRT1 - 7ª Turma- Rel. Giselle Bondim Lopes Ribeiro - 000017984.2014.5.01.0261 - 15/6/2016.)
125. Rodoviário. Fracionamento do intervalo intrajornada. Previsão em norma coletiva.
Validade. É valido o fracionamento do intervalo intrajornada dos rodoviários, conforme o
disposto no parágrafo 5º do artigo nº 71 da CLT, desde que seja rigorosamente observada a
jornada de trabalho estabelecida em norma coletiva, sem qualquer prorrogação e respeitados
os intervalos mínimos entre as viagens. (TRT1 - 8ª Turma- Rel. Maria Aparecida Coutinho
Magalhães. Red. Desig. - 0000063-08.2013.5.01.0522 - 7/12/2016.)
126. Supressão parcial do intervalo interjornada. Verificando-se ter ocorrido a supressão
parcial do intervalo interjornada, aplica-se à hipótese analogicamente o disposto no art nº 71,
§ 4º, da CLT, conforme entendimento contido na Orientação Jurisprudencial nº 355 da SDI-1
do e .TST. Negado provimento. Recurso da parte autora. Estando o contrato de trabalho em
curso, permanecendo o autor trabalhando inclusive após a prolação da sentença, e sendo
julgado improcedente o pedido de rescisão indireta, não se vislumbra qualquer justificativa
para se declarar a ruptura do pacto laboral por pedido de demissão, sequer invocado pela
defesa. Parcial provimento. Relator: Juiz Convocado Eduardo Henrique Raymundo von
Adamovich. (TRT1 - 9ª Turma- Rel. Eduardo Henrique Von Adamovich - 001103210.2014.5.01.0082 - 13/6/2016.)
3.6.8

Repouso Semanal Remunerado e Feriado

127. Consoante a OJ nº 410 da SDI-1 do c. TST : "Viola o art 7º, XV, da CF a concessão de
repouso semanal remunerado após o sétimo dia consecutivo de trabalho, importando no seu
pagamento em dobro.” (TRT1 - 1ª Turma- Rel. José Nascimento Araujo Netto - 001030814.2013.5.01.0026 - 14/6/2016.)
128. Inobservância da folga semanal. Sétimo dia trabalhado. Pagamento em dobro.
Incontroverso, nos autos, a concessão de folgas após o sétimo dia consecutivo de trabalho,
mostrando-se acertada a condenação da Ré ao pagamento em dobro desses dias, a teor do
entendimento cristalizado na OJ nº 410 da SBDI-1 do c. TST. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Antônio
Carlos de Azevedo Rodrigues - 0010269-38.2015.5.01.0061 - 7/12/2016.)
3.6.8.1

Cálculo / Repercussão

129. A norma que estabelece o pagamento do repouso semanal remunerado com a integração
das horas extras habitualmente prestadas (artigo 7º, "a" da Lei nº 605/49) deve ser
interpretada em consonância com a realidade laborativa dos trabalhadores em escala de
revezamento, impondo-se os reflexos do extraordinário em todos os dias de repouso na
semana laborada com divisor 2/3. (TRT1 - 7ª Turma- Rel. Theocrito Borges dos Santo Filho 0011821-37.2014.5.01.0202 - 14/3/2016.)
130. Horas extras. Reflexos no repouso semanal remunerado. Sábado dia útil não trabalhado.
Laborando o autor em jornada de oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, folgando
sábado e domingo. Tem-se que a empregadora considerou o sábado como dia útil não
trabalho. Inteligência do artigo 7º, alínea "a", da Lei nº 605/49 e aplicação analógica da Súmula

nº 113 do TST. Indevidos os reflexos das horas extras no dia de sábado. (TRT1 - 8ª Turma- Rel.
Cláudia Regina V. M. Barrozo - 0010396-32.2015.5.01.0204 - 1/3/2016.)
131. O sábado não pode ser considerado dia de repouso, para fins de repercussão do
pagamento das horas extras, por falta de fundamento legal ou convencional a amparar tal
pretensão. O repouso semanal remunerado diz respeito à folga/descanso legal semanal
(preferencialmente aos domingos), tal como previsto no inciso XV do art 7º da CRFB/88 c/c o
art 1º da Lei nº 605/49, e o sábado é dia útil não trabalhado ou dia de expediente apenas não
exigido. Essa é, inclusive, a diretriz seguida pela Súmula nº 113 do c. TST, que, embora prevista
especificamente para a categoria dos bancários, aplica-se, por analogia, a outras categorias
profissionais que, sem exceder o módulo semanal, se ativam de segunda a sexta-feira, desde
que inexistente previsão normativa considerando o sábado como efetivo dia de repouso,
situação excetiva que inocorre no caso sub examine. (TRT1 - 9ª Turma- Rel. Antônio Carlos de
Azevedo Rodrigues - 0012416-24.2014.5.01.0206 - 12/9/2016.)
132. Repouso semanal remunerado. Art 7º, XV, da Constituição Federal. Labor prestados em
sete dias consecutivos. Impossibilidade. OJ nº 410, da SDI-1, do c. TST. Consoante a regra
contida no art 7º, XV, da CF, é direito de todo trabalhador, urbano ou rural, o descanso
semanal remunerado, que deve ser gozado preferencialmente aos domingos; possibilitada a
flexibilização da jornada diária de trabalho, conforme o caso, que deve ser acordada através de
norma coletiva. A concessão de repouso semanal remunerado após o sétimo dia consecutivo
de trabalho viola a citada regra constitucional, garantindo ao empregado o seu pagamento em
dobro. Inteligência da orientação contida na OJ nº 410, da SDI-1, do c. TST. (TRT1 - 7ª TurmaRel. Rogério Lucas Martins - 0011326-78.2014.5.01.0012 - 11/5/2016.)
3.6.9

Sobreaviso / Prontidão / Tempo à Disposição

133. Adicional de sobreaviso. Direito à desconexão. Deferimento. Em que pese o artigo 244 da
CLT referir-se à categoria dos ferroviários, quanto ao adicional de sobreaviso, nada impede a
sua aplicação a empregados que exercem outras atividades, por analogia, ainda mais que se
trata de norma de proteção à saúde e à higidez do empregado (Súmula nº 428 do c. TST). Nos
termos da nova redação do artigo 6º da Consolidação das Leis do Trabalho, considera-se o
empregado à disposição do empregador quando, mesmo que realizado à distância, o
empregado esteja sob controle telemático ou informatizado de trabalho. Entende-se por
direito à desconexão a liberdade posta ao empregado de poder gozar de seu tempo livre da
maneira que lhe aprouver, sem que esteja ligado às atividades laborais. No caso em apreço, a
prova oral produzida na assentada do dia 27/05/14 (fls. 129/130) comprovou o direito do
autor ao adicional de sobreaviso vindicado, merecendo, portanto, ser mantido o julgado. (TRT1
- 10ª Turma- Rel. Leonardo Dias Borges - 0001491-09.2013.5.01.0301 - 13/1/2016.)
134. Regime de sobreaviso. Não se demonstrando que o empregado permanece em regime de
plantão durante seu período de descanso, aguardando o chamado para o serviço, não há que
se falar em adicional de sobreaviso. Recurso da ré. Intervalo intrajornada. Função externa.
Presunção de gozo regular. Exercendo o autor função externa, presume-se a fruição de 1h de
intervalo. Embargos de declaração. Multa. Cabimento. A multa só se verifica aplicável aos
casos em que nítido o intuito meramente protelatório do recurso. (TRT1 - 8ª Turma- Rel. Maria
Aparecida Coutinho Magalhães - 0011164-14.2015.5.01.0056 - 30/8/2016.)

135. Sobreaviso. Caracterização. Para fazer jus às horas de sobreaviso, é necessário que o
empregado esteja em regime de plantão ou equivalente aguardando a qualquer momento o
chamado para o serviço durante o período de descanso, conforme disposto no item II da
Súmula nº 428 do c. TST. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Célio Juaçaba Cavalcante - 000041624.2012.5.01.0024 - 17/5/2016.)
3.6.10 Trabalho Externo
136. Horas extras. Atividade externa. Possibilidade de controle e de fiscalização da jornada de
trabalho. O artigo nº 62, I, da CLT é dispositivo de caráter excepcional, incumbindo ao
empregador demonstrar não só o trabalho externo desenvolvido pelo empregado como
também a impossibilidade de fiscalização e de controle da jornada de trabalho. Caso em que a
primeira reclamada não demonstra tal impossibilidade, evidenciando a prova oral,
diferentemente, que havia possibilidade de controle da jornada por meios indiretos. Recurso
que se nega provimento. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Mery Bucker Caminha - 001004379.2013.5.01.0036 - 11/5/2016.)
137. Horas extras. Trabalhador externo. Artigo nº 62, I da CLT. A exceção disposta no artigo nº
62, I, da CLT se aplica tão somente aos empregados cuja jornada externa impede o controle
dos horários efetivamente trabalhados pelo empregado. Há que se ter por norte, existirem
atualmente inúmeras possibilidades de controle, como celulares, computadores, GPS etc.
(TRT1 - 6ª Turma- Rel. Angelo Galvão Zamorano - 0011712-91.2014.5.01.0050 - 12/5/2016.)
3.6.11 Turno Ininterrupto de Revezamento
138. PETROBRAS. Trabalho "off shore". Repouso. O fator 1,5 para o cálculo da folga é aplicável
quando do trabalho em turno ininterrupto de revezamento ou sobreaviso, conforme previsto
em norma coletiva. Se o trabalhador está em treinamento, em terra, submete-se às regras
normais do repouso semanal remunerado. (TRT1 - 8ª Turma- Rel. Cláudia Regina V. M. Barrozo
- 0011404-83.2015.5.01.0482 - 10/5/2016.)
139. PETROBRAS. Turno ininterrupto de revezamento X regime de sobreaviso. A norma coletiva
invocada pela Parte Autora aplica-se exclusivamente aos empregados que laboram
embarcados em plataformas de produção na Bacia de Campos e desempenham atividades de
manutenção contínua. Tendo a prova oral produzida comprovado que o Reclamante não
preenchia ambos os requisitos previstos na referida norma, não tem direito ao
enquadramento no turno ininterrupto de revezamento lá previsto. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. José
Antonio Piton - 0001959-78.2014.5.01.0481 - 4/4/2016.)
140. Petrobras. Turno ininterrupto de revezamento. Repouso semanal remunerado. Forma de
apuração. Considerando que a Lei nº 5.811/72 não equipara as folgas nelas previstas ao
repouso semanal remunerado previsto na Lei nº 605/49, limitando-se a prever que a sua
concessão quita a obrigação patronal nela estabelecida, está correto o critério observado pela
Ré para o cálculo do reflexo das horas extras no repouso semanal remunerado, observando a
proporção de 1/6. (TRT1 - 7ª Turma- Rel. Rogério Lucas Martins - 0010075-34.2014.5.01.0203 19/1/2016.)

141. Trabalho em turno ininterrupto de revezamento. Repouso de 24 horas para cada 3 (três)
turnos de trabalho. art 3º, item V, da Lei nº 5.811/72. Previsão normativa. Escala de 3 (três)
dias de trabalho com 48 horas de descanso (3x2). Existência de compensação dos dias de folga
de forma global. Validade. O sistema de escala 3 (três) dias de trabalho por 2 (dois) de
descanso, para os empregados que trabalham em turnos ininterruptos de revezamento, na
forma prevista nos instrumentos coletivos da categoria profissional dos petroleiros sem dúvida
é mais vantajosa ao obreiro, do que aquela prevista tanto no art 3º, V, da Lei nº 5.811/72, que
assegura repouso de 24 (vinte e quatro) horas para cada 3 (três) turnos de trabalho, como a
prevista para os trabalhadores em geral, que fazem jus a apenas um repouso semanal após 6
(seis) dias de trabalho, sendo certo que em virtude da ausência de critérios específicos tanto
na lei quanto em acordo coletivo quanto à forma de concessão de folgas, deve-se admitir a
compensação das referidas folgas de forma global, até porque os instrumentos coletivos
devem ser examinados e aplicados no seu conjunto. Não se pode pinçar cláusulas mais
favoráveis de forma isolada, ante a necessidade de observância do princípio do
conglobamento que informa os ajustes normativos. As partes, ao celebrarem acordos e/ou
convenções coletivas, cedem em pontos para auferirem vantagem em outros; impondo ao
intérprete uma análise global acerca do ajuste celebrado. (TRT1 - 7ª Turma- Rel. Rogério Lucas
Martins - 0010981-43.2013.5.01.0014 - 19/1/2016.)
142. Turnos ininterruptos de revezamento. Acordo coletivo de trabalho. Elastecimento da
jornada de seis para oito horas. Prestação habitual de horas extras. Invalidade da norma
coletiva. O labor habitual em sobrejornada descaracteriza o sistema de turno ininterrupto de
revezamento e torna inválida a majoração da jornada, ainda que prevista em norma coletiva.
Devidas, portanto, as horas extras, assim consideradas as excedentes da sexta diária,
consoante o disposto no artigo 7º, XIV, da Constituição Federal. Recurso do reclamante a que
se dá provimento. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. Paulo Marcelo de Miranda Serrano - 002490024.2009.5.01.0343
- 28/7/2016.)
3.7

FÉRIAS

143. Descontos nas férias. Faltas injustificadas no período aquisitivo. Possibilidade. São lícitos
os descontos efetuados nas férias a título de faltas injustificadas, nos termos do art nº 130 da
CLT. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Mery Bucker Caminha - 0010250-14.2015.5.01.0261 - 8/7/2016.)
3.8

JURISDIÇÃO E COMPETÊNCIA

3.8.1
3.8.1.1

Competência
Competência da Justiça do Trabalho

144. Cargo público de livre nomeação e exoneração. Incompetência da Justiça do Trabalho.
Após o Supremo Tribunal Federal analisar a liminar da ADIN nº 3.395-MC-DF, restou suspensa
qualquer interpretação do artigo nº 114, I, da CRFB/88 que inclua na competência da Justiça
do Trabalho as ações entre servidores públicos e a Administração Pública para se pronunciar
sobre a validade ou eficácia da relação mantida entre o trabalhador e o ente público seja em
contrato temporário, precário ou mesmo quando relacionado a contratação de cargo

comissionado de livre nomeação e exoneração. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Flávio Ernesto
Rodrigues Silva - 0010472-05.2015.5.01.0027 - 1/7/2016.)
3.9
3.9.1

OUTRAS RELAÇÕES DE TRABALHO
Contrato de Aprendizagem

145. Jovens aprendizes. Direitos e vantagens. O jovem aprendiz não deixa de ser empregado e,
por esta razão, está protegido pelas regras e princípios aplicáveis a qualquer outro trabalhador
com vínculo empregatício. Assim, só se admite a restrição de direitos se houver expressa
previsão legal. Eventual omissão da norma não pode ser interpretada como inaplicável ao
contrato de trabalho do jovem aprendiz. Somente nas hipóteses de vedação expressa, repisese, é que o benefício ou vantagem não pode ser aplicado ao seu contrato de trabalho. (TRT1 1ª Turma- Rel. Mery Bucker Caminha - 0011096-05.2015.5.01.0011 - 28/11/2016.)
3.9.2

Contrato de Estágio

146. Contrato de estágio. Inadimplemento de verbas. Responsabilidade do órgão público
concedente. Cuidando-se de contrato de estágio, a responsabilidade pela bolsa-auxílio e pelo
vale-transporte inadimplidos durante o período trabalhado é exclusivamente do concedente.
Não há qualquer responsabilidade do agente de integração, nos termos do art 5º da Lei nº
11.788/08, ressalvando-se apenas sua responsabilização civil no caso de indicar estagiários
para a realização de atividades não compatíveis com a programação curricular estabelecida
para cada curso, assim como estagiários matriculados em cursos ou instituições para as quais
não há previsão de estágio curricular (art 5º, § 3º). (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Rildo Albuquerque
Mousinho de Brito - 0010689-94.2015.5.01.0044 - 7/9/2016.)
3.9.3

Honorários Profissionais

147. Honorários advocatícios indevidos. Ausência de assistência sindical. Honorários
advocatícios são indevidos quando a assistência não é prestada na forma da Lei nº 5.584/70,
conforme Súmulas nº 219 e 329 do Colendo Tribunal Superior do Trabalho. (TRT1 - 6ª TurmaRel. Angelo Galvão Zamorano - 0010370-40.2015.5.01.0202 - 28/6/2016.)
3.9.4

Trabalhador Autônomo Não Especificado

148. Trabalhador autônomo. Vínculo de emprego não reconhecido. Como já restou afirmado
na sentença, a prestação de serviços do autor em favor da reclamada é inequívoca, restando
apurar-se, somente, de que forma ocorreu o labor, se foi de forma autônoma ou subordinada,
sabendo-se que a subordinação jurídica é o elemento definidor do contrato de emprego.
Nesse sentido, tem-se que a testemunha convidada pela ré, Sra. Janeir de Menezes Lemos,
declarou "que o reclamante trabalhava com obras, que eram eventuais; que o reclamante era
chamado quando havia necessidade de algum reparo; (...) que o reclamante não tinha horário
específico; (...) que, geralmente, o reclamante terminava o serviço e ia embora e que não
durava o dia inteiro (...)." (id. 5b5d33a - Pág. 2) Os elementos dos autos, portanto, permitem
concluir que acertada a tese da defesa, no sentido de que a utilização da mão de obra do
reclamante ocorria de forma eventual e desprovida de subordinação, quando necessária a

realização de obras ou eventual manutenção de equipamento. (TRT1 - 9ª Turma- Rel. Ivan da
Costa Alemão Ferreira - 0011004-41.2014.5.01.0244 - 17/5/2016.)
3.9.5

Trabalhador Avulso

149. Trabalhador avulso. Escala em turnos ininterruptos de revezamento. Inobservância de
intervalos intrajornadas. Flexibilidade dos horários laborados. Inexistência de horas extras. 1)
Não se aplica ao trabalhador avulso a jornada de trabalho regulamentada pela CLT, tendo em
vista as peculiaridades dos serviços prestados no setor portuário e submetido a jornadas de
trabalho especiais, profissão essa regulamentada pelas Leis nº 8.630 e 9.719/98, no que
concerne às normas e condições gerais de proteção ao trabalho. 2) Recurso ordinário do autor
ao qual se nega provimento. (TRT1 - 9ª Turma- Rel. José da Fonseca Martins Junior - 000028696.2014.5.01.0401 - 6/9/2016.)
150. Trabalhador avulso. Inobservância das normas de saúde, higiene e segurança no trabalho
pela administração do porto organizado e pelo órgão gestor de mão de obra. Dano moral.
Configuração. A inobservância, pela administração do porto organizado e pelo órgão gestor de
mão de obra, das normas atinentes à saúde, higiene e segurança do trabalhador portuário
avulso caracteriza ofensa moral passível de reparação pelo Judiciário. (TRT1 - 3ª Turma- Rel.
Rildo Albuquerque Mousinho de Brito - 0010438-38.2013.5.01.0047 - 19/1/2016.)
3.10 PRESCRIÇÃO
151. Ação declaratória. Imprescritibilidade. Ações declaratórias são, de fato, imprescritíveis, e
o são em virtude de versarem sobre direito potestativo. Contudo, não tem a
imprescritibilidade dessas ações o condão de, por si só, levar ao exame do mérito
propriamente dito da pretensão declaratória. É indispensável que o autor tenha interesse
jurídico objetivo (e não subjetivo) na declaração pretendida, ou seja, que o pedido
declaratório, caso acolhido, produza alguma alteração em seu status jurídico. Se, como no caso
dos autos, o pedido declaratório serve apenas para sustentar o pedido condenatório velado,
este se encontra atingido pela prescrição. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Angela Fiorencio Soares da
Cunha - 0011091-84.2015.5.01.0042 - 1/8/2016.)
152. De acordo com o art nº 40, caput e parágrafo 1º, da Lei nº 6830/80, "o juiz suspenderá o
curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais
possa recair a penhora e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição", sendo que
"decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados
bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos". E "se da decisão que ordenar o
arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública,
poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato", art nº 40,
parágrafo 4º. "Transportando" esse comando ao Processo do Trabalho, conclui-se que
somente seria possível ao juiz da execução "reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la
de imediato" depois de ouvir o reclamante, credor, exequente, o que não foi feito. (TRT1 - 8ª
Turma- Rel. Roque Lucarelli Dattoli - 0128300-72.1996.5.01.0064 - 8/7/2016.)
153. Execução Fiscal. Prescrição Intercorrente. É plenamente viável o reconhecimento da
prescrição intercorrente nas execuções fiscais de competência da Justiça do Trabalho. Todavia,

o decreto prescricional deverá observar estritamente o disposto no art nº 40 da Lei nº
6.830/80. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. Fernando Antonio Zorzenon da Silva - 000003393.2010.5.01.0322 - 21/11/2016.)
154. Execução. Prescrição. Em sede de Processo do Trabalho, a execução se suspende, não se
extingue, ficando os autos no arquivo provisório, para, a qualquer tempo em que encontrados
o devedor ou seus bens, seja possível prosseguir com a execução. Essa a dicção do artigo nº 40
da Lei nº 6.830/80, aplicável às execuções trabalhistas por força do artigo nº 889 da
Consolidação das Leis do Trabalho. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Cesar Marques Carvalho - 002550055.2001.5.01.0301 - 29/8/2016.)
155. Extinção da execução. Prescrição intercorrente na Justiça do Trabalho. Impossibilidade. A
prescrição intercorrente é inaplicável na Justiça do Trabalho, consoante Súmula nº 114 do c.
TST. O entendimento jurisprudencial no sentido de não aplicação da prescrição intercorrente
na Justiça do Trabalho decorre da liberdade conferida ao juiz em promover a execução de
ofício (CLT art nº 878). Agravo de petição parcialmente provido. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Bruno
Losada Albuquerque Lopes - 0131200-17.1998.5.01.0045 - 12/7/2016.)
156. Interrupção da prescrição. Pedidos repetidos. A prescrição trabalhista é interrompida no
momento do ajuizamento da ação e volta a ser contada do último ato do processo que a
interrompeu. Na hipótese dos autos, há a identidade entre alguns pedidos formulados na
presente ação e nas ações anteriormente ajuizadas e extintas. Houve, pois, interrupção da
prescrição em tais casos. Recurso a que se concede parcial provimento. Relatora: Giselle
Bondim Lopes Ribeiro. (TRT1 - 7ª Turma- Rel. Giselle Bondim Lopes Ribeiro - 000117575.2010.5.01.0244 - 5/9/2016.)
157. Justiça do Trabalho. Prescrição intercorrente. É inaplicável na Justiça do Trabalho a
prescrição intercorrente, conforme o entendimento consubstanciado na Súmula nº 114 do c.
TST. (TRT1 - 8ª Turma- Rel. Cláudia Regina V. M. Barrozo - 0000311-23.2012.5.01.0032 15/7/2016.)
158. Prescrição bienal extintiva. Interrupção por reclamações anteriores. Ônus do autor de
comprovar não só a identidade de partes e de pedidos, mas a citação da parte ré nas ações
anteriores e o teor das decisões de primeiro grau, sabendo-se que nem todas permitem falar
na dita interrupção. Olvidou-se a parte autora de apresentar documento ou qualquer outro
elemento fático que permita contrastar a decisão de primeiro grau. Limitou-se o autor a juntar
o acórdão proferido nos autos do processo nº 0000155-93.2011.5.01.0024 (id. 87e1dc3),
olvidando-se de juntar prova da citação e da decisão de primeiro grau daqueles autos, assim
como a do processo nº 0010060-36.2014.5.01.0051, de forma a comprovar não só a
identidade das partes e dos pedidos formulados, mas a citação da parte ré, esse sim o
elemento idôneo a interromper a prescrição (CPC/73, art nº 219) e ônus que lhe incumbia, art
nº 818 da CLT e art nº 333, inciso I, do CPC/73). Nega-se provimento. Relator: Juiz Convocado
Eduardo Henrique Raymundo von Adamovich. (TRT1 - 9ª Turma- Rel. Eduardo Henrique Von
Adamovich - 0011900-51.2014.5.01.0061 - 14/7/2016.)
159. Prescrição bienal. Interrupção. Necessidade de comprovação da identidade de pedidos.
Sendo essencial a demonstração por parte do reclamante acerca da ocorrência de identidade

entre os pedidos formulados nas ações e, não tendo ele se desincumbido desse ônus
probatório, não há como se amparar a pretensão de que seja afastada a prescrição total
alegada pela outra parte. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Mônica Batista Vieira Puglia - 001133368.2014.5.01.0045 - 24/8/2016.)
160. Prescrição. Actio nata. Segundo a teoria da actio nata, o prazo prescricional começa a fluir
a partir da violação do direito material. Transcorridos mais de 5 anos da lesão relatada, a
pretensão do trabalhador resta fulminada pela prescrição extintiva. (TRT1 - 6ª Turma- Rel.
Marcos Cavalcante - 0011052-67.2015.5.01.0081 - 14/7/2016.)
161. Prescrição. Transcorridos mais de dois anos entre a data da extinção do contrato de
trabalho e a data do ajuizamento da presente ação, prescritas se encontram as pretensões a
eventuais direitos perseguidos pelos reclamantes, ex vi do disposto no inciso XXIX, do art. 7º,
da Constituição da República. Recurso a que se nega provimento. (TRT1 - 5ª Turma- Rel.
Enoque Ribeiro dos Santos - 0010558-29.2015.5.01.0074 - 14/9/2016.)
162. Sem dúvida que é possível aplicar, mesmo no Processo do Trabalho, a prescrição da
execução (Súmula nº 150 do e. Supremo Tribunal Federal), que não se confunde com a
"prescrição intercorrente" (não admitida pela Súmula nº 114 do c. Tribunal Superior do
Trabalho). Assim, quando o processo de execução não se instaura por depender de ato a ser
praticado exclusivamente pelo credor trabalhista em geral, o reclamante não há obstáculo, em
nosso ordenamento jurídico, a que se aperfeiçoe a prescrição da pretensão executória
adotando-se a mesma orientação se o credor "abandona" a causa, evidenciando seu
desinteresse pela execução que se encontre em curso. (TRT1 - 8ª Turma- Rel. Roque Lucarelli
Dattoli - 0009000-74.2003.5.01.0322 - 29/8/2016.)
3.10.1 Ação Trabalhista Arquivada - Interrupção
163. A ação arquivada interrompe a prescrição apenas quanto aos pedidos idênticos, nos
termos da Súmula nº 268, do c. TST. Arguindo o autor em seu favor tal fato como causa
interruptiva da prescrição da pretensão, é seu o ônus de provar que, na demanda arquivada,
postulava pedidos idênticos aos da presente, ônus do qual não se desincumbiu
oportunamente. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Luiz Alfredo Mafra Lino - 0010384-10.2014.5.01.0024 6/9/2016.)
164. Da prescrição do direito de ação. A ação trabalhista, ainda que arquivada, interrompe a
prescrição quanto aos pedidos idênticos, alcançando tanto a prescrição bienal quanto a
quinquenal, conforme preceitua a Súmula nº 268 do TST. Nega-se provimento ao apelo. (TRT1
- 1ª Turma- Rel. Mery Bucker Caminha - 0011265-50.2014.5.01.0003 - 1/6/2016.)
3.10.2 Alteração Contratual
165. CBTU. FLUMITRENS. Transferência, nulidade. Prescrição. A transferência do reclamante
para os quadros da recorrida constitui ato único da empregadora, aplicando-se, desse modo, a
prescrição total prevista na Súmula nº 294 do TST, já que o ato do empregador que implicou
modificação do contrato original foi consumado em 1994, de modo que cabia ao empregado
impugná-lo nos cinco anos seguintes, providência que somente tomou mais de vinte anos

depois. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Mônica Batista Vieira Puglia - 0100031-68.2016.5.01.0081 20/12/2016.)
166. Prescrição total. Gratificação de função. Supressão. Parcela não prevista em Lei. Súmula
nº 294 do colendo TST. Segundo o entendimento sedimentado na Súmula nº 294, do Colendo
TST, tratando-se de ação que envolva pedido de prestações sucessivas decorrente de alteração
do pactuado, a prescrição é total, exceto quando o direito à parcela esteja também assegurado
por preceito de lei. Em se verificando que o pagamento da gratificação de função foi suprimido
há mais de cinco anos do ajuizamento da demanda e que não encontra previsão legal, a
prescrição aplicável é a total, e não parcial. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Marcelo Augusto Souto de
Oliveira - 0012077-35.2015.5.01.0431 - 19/10/2016.)
167. Prescrição total. Incidência. Súmula nº 294 do TST. Tendo sido afirmado pelo autor que a
alteração do mecanismo de concessão dos aumentos por mérito, pretensão não assegurada
por Lei, ocorreu a partir de 1996 e observado que a presente demanda foi ajuizada apenas em
15 de outubro de 2015, correta a r. sentença, que extinguiu o feito em razão da prescrição
total. (TRT1 - 9ª Turma- Rel. Ivan da Costa Alemão Ferreira - 0011821-36.2015.5.01.0482 3/10/2016.)
168. Prescrição total. Súmula nº 294 do c. TST. Considerando que a alegada alteração do
pactuado no contrato de trabalho (inobservância, desde 1994, do plano de cargos e salários da
empresa sucedida R.F.F.S.A.) e o fato de a paridade salarial com relação ao pessoal da
R.F.F.S.A. não estar assegurada por lei, conclui-se não se tratar da hipótese da OJ nº 04, SDI-I,
TST, visto que esta versa sobre promoções previstas em plano de cargos e salários. Ocorrida a
alegada lesão em 1994 e tendo sido ajuizada a demanda quando já decorridos mais de cinco
anos daquela data (art 7º, XXIX, CRFB/88), encontra-se prescrita a pretensão. (TRT1 - 8ª
Turma- Rel. Maria Aparecida Coutinho Magalhães - 0010257-03.2014.5.01.0047 - 15/3/2016.)
169. Novo prazo prescricional do FGTS. Súmula nº 362 do colendo TST. Para os casos em que o
prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do
termo inicial, ou 5 anos, a partir de 13.11.2014. Sentença que se mantém. (TRT1 - 6ª TurmaRel. Leonardo da Silveira Pacheco - 0010548-74.2015.5.01.0206 - 4/4/2016.)
3.11 REMUNERAÇÃO, VERBAS INDENIZATÓRIAS E BENEFÍCIOS
170. Estabilidade provisória. Gestante. Pedido de indenização substitutiva. Ausência de pedido
de reintegração. Não implica renúncia tácita à estabilidade provisória, prevista no art nº 10, II,
"b", do ADCT da CRFB/88, o pedido de indenização substitutiva, formulado dentro do prazo da
mencionada estabilidade, ao invés do pedido de reintegração no emprego. (TRT1 - 4ª TurmaRel. Tania da Silva Garcia - 0011213-94.2014.5.01.0022 - 15/2/2016.)
3.11.1 Adicional
3.11.1.1.1 Base de Cálculo
171. 1. Adicional de insalubridade. O acórdão condenou a reclamada ao pagamento de
adicional de insalubridade e determinou a adoção do piso da categoria, conforme pedido
formulado na exordial. Tendo em vista a ausência de contestação específica, era ônus da

reclamada e não do autor a juntada de todas as CCT´s, haja vista tratar-se de documento
comum às partes. Assim, o cálculo do referido adicional deve observar apenas as CCT´s
anexadas, em especial as cláusulas 3ª e 1ª da CCT/2010, não cabendo a exclusão dos períodos
não abrangidos pelas CCT´s anexas. Ademais, aplica-se também à hipótese a Súmula nº 277 do
TST, que estabelece que as cláusulas normativas dos acordos e convenções coletivas integram
os contratos individuais de trabalho. 2. Correção monetária. Ausência de dialeticidade. Sobre a
correção monetária, o recurso mal atende a dialeticidade. Os Embargos à Execução foram
providos, porque o exequente não aplicou a Súmula nº 381 do TST, ou seja, não observou o
índice do mês subsequente. A parte recorre fazendo referencia à utilização de TR. O princípio
da dialeticidade, tal como previsto no art nº 1010, inciso II, do CPC/2015, preconiza que o
recurso é a via na qual o recorrente materializa as razões de seu inconformismo. Decerto que o
recorrente trouxe aos autos agravo de petição com fundamento que não ataca a determinação
de aplicação da Súmula nº 381 do TST. Por isso, entendo que deve ser mantida a
determinação. Agravo a que se dá parcial provimento. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Mário Sérgio
Medeiros Pinheiro - 0010082-25.2014.5.01.0074 - 17/11/2016.)
3.11.1.1.2 Outros Agentes Insalubres
172. Adicional de insalubridade. Havendo presunção relativa de que a autora se ativava em
condições insalubres, passou a ser da reclamada o ônus da prova de que a acionante não tinha
direito ao adicional de insalubridade. Ressalte-se que a alegação contida na peça inicial de que
a autora desempenhava sua função em unidade básica de saúde do Município não restou
impugnada na defesa. O Anexo 14 da NR 15 emanada do Ministério do Trabalho relaciona as
atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é caracterizada pela avaliação
qualitativa, o que dispensa a exigência de contato permanente, indicando referida Norma
Regulamentar pelo menos o grau médio de insalubridade para o trabalho em hospitais,
serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros
estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana. Recurso provido em parte. (TRT1
- 3ª Turma- Rel. Jorge Fernando Gonçalves da Fonte - 0010937-28.2015.5.01.0281 25/11/2016.)
173. Adicional de insalubridade. Recepcionista de laboratório de análises clínicas. Anexo nº 14
da NR-15. Ausência de prova pericial. Verba indevida I. O Anexo nº 14 da Norma
Regulamentadora nº 15 do Ministério do Trabalho e Previdência Social dispõe expressamente
que nos "laboratórios de análise clínica e histopatologia" o adicional de insalubridade, em grau
médio, só é devido ao pessoal técnico, expressão que, por suposto, não engloba funções de
apoio como a de recepcionista. II - A hipótese acima descrita é exatamente a que se depara
nesta demanda. A afastar a aplicação da indigitada norma, seria imprescindível a elaboração
de laudo técnico (pericial) que concluísse pela presença de agentes biológicos nocivos, o que
não foi feito. III - Recursos conhecidos e não providos. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Evandro Pereira
Valadão Lopes - 0011133-12.2015.5.01.0341 - 21/9/2016.)
174. Labor em condições insalubres. Adicional em grau máximo. 1) Tendo em vista a conclusão
do expert do juízo, após verificar as reais condições de trabalho do autor e considerar os
princípios básicos de higiene ocupacional com fundamento nas diretivas contidas nas Normas
Regulamentadoras, em especial o Anexo 14 da NR 15, de que o labor era desenvolvido com

exposição ao agente químico fumus metálico, correta a condenação da ré no particular. 2)
Recurso ordinário da ré ao qual se nega provimento. (TRT1 - 9ª Turma- Rel. José da Fonseca
Martins Junior - 0010836-42.2013.5.01.0028 - 1/3/2016.)
175. Adicional de periculosidade. Comprovado mediante prova pericial condições de risco nos
termos da NR 16, letras "g" e "q" do item 3, do anexo 2, da Portaria nº 3214, de 08/06/78
devido o pagamento de adicional de periculosidade. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Maria Helena
Motta - 0010351-85.2014.5.01.0067 - 4/4/2016.)
176. Adicional de periculosidade. Labor em condições de risco. Pagamento do adicional.
Cessação das condições de risco. Ônus da prova. Consoante entendimento exposto nas
Súmulas nº 361 e 364 do c. TST, a sujeição do trabalhador a condições de risco, pela exposição
intermitente a agente perigoso, garante-lhe o direito ao adicional de periculosidade previsto
no artigo nº 193 da CLT, porquanto expressamente previsto no Decreto nº 93.412 de 14 de
outubro de 1986. Incontroverso o trabalho em condições de perigo, e não demonstrada a
cessação do risco, o empregado faz jus ao pagamento do adicional de periculosidade de 30%
sobre o salário percebido. Horas extras e intervalo. Ultrapassado o lapso de cinco minutos no
início e 6ª hora diária, inaplicável a Súmula nº 366, do c. TST, pois é devido o tempo integral
excedente ao limite contratual, além dos intervalos intrajornadas de 1 hora. Recurso da
reclamada conhecido e não provido. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Márcia Leite Nery - 001160252.2015.5.01.0343 - 19/10/2016.)
177. Adicional de periculosidade. Pagamento espontâneo. Desnecessidade de perícia. O
pagamento de adicional de periculosidade efetuado por mera liberalidade da empresa, a partir
de determinado momento, sem que o empregado tenha sofrido alterações nas condições de
trabalho já demonstra a existência de labor em condições perigosas, sendo desnecessária a
prova pericial, não havendo qualquer afronta ao art nº 195 da CLT. Inteligência da Súmula nº
451, do c. TST. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. Angelo Galvão Zamorano - 0011013-52.2014.5.01.0066 7/10/2016.)
178. Adicional de periculosidade. Prova. O texto do art nº 195 consolidado é claro quanto à
pertinência da prova técnica para corroborar os níveis de exposição ao risco dos trabalhadores.
No caso, o laudo pericial é claro em afirmar que o reclamante permanecia em área inferior à
delimitada como de risco, de forma habitual e rotineira, ainda que não contínua, aplicando-se
o disposto na Súmula nº 364 do c. TST. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. Jorge Orlando Sereno Ramos 0011549-34.2014.5.01.0011 - 1/2/2016.)
179. Adicional de periculosidade. Sistema elétrico de consumo. A periculosidade decorre da
exposição ao agente energia elétrica, pois o eventual contato com as instalações energizadas,
mesmo num Sistema Elétrico de Consumo, pode causar um curto-circuito e submeter o
obreiro a uma descarga elétrica passível de lhe causar graves lesões ou até a morte. (TRT1 - 6ª
Turma- Rel. Cláudia Regina V. M. Barrozo - 0100279-05.2016.5.01.0511 - 29/11/2016.)
180. Diferenças salariais. Reflexos sobre o adicional de periculosidade. Se o autor pleiteou
diferenças salariais com repercussão sobre o adicional de periculosidade e a sentença
exequenda deferiu o pagamento das citadas diferenças, sem ressalvas, ficam abrangidos os

reflexos em questão. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Flávio Ernesto Rodrigues Silva - 000011224.2013.5.01.0013 - 19/2/2016.)
181. O deferimento do adicional de periculosidade carece da comprovação, através da prova
pericial (CLT, art nº 195, § 2º), das condições de risco previstas na lei e nas normas
regulamentadoras (Lei nº 6514/77 e Portaria nº 3214/78 MTB). (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Luiz
Alfredo Mafra Lino - 0010122-48.2014.5.01.0028 - 21/10/2016.)
182. Teria o reclamante direito ao adicional de periculosidade exatamente por exercer funções
sob o risco de contato com energia elétrica, beneficiando-se, por isso, da disciplina peculiar ao
empregado que exerce atividade no setor de energia elétrica (art 1º da Lei nº 7369/85). O
direito ao adicional de periculosidade que se reconhece ao reclamante decorre do fato de ele
trabalhar em 'setor de energia elétrica, mesmo não sendo a reclamada, empresa de produção
ou de distribuição de energia elétrica. A reclamada, para desenvolver a sua atividade
econômica, se utiliza de estruturas ou de equipamentos que colocam alguns de seus
empregados, dentre os quais o reclamante, sob o risco de contato com energia elétrica. (TRT1
- 8ª Turma- Rel. Roque Lucarelli Dattoli - 0163600-08.2003.5.01.0046 - 22/2/2016.)
3.11.1.1.3 Tempo de Exposição
183. Adicional de periculosidade. Configuração. Atividade do trabalhador em área de risco. A
prestação de atividade laborativa, ainda que de forma intermitente, em área perigosa, traz
risco em potencial para o trabalhador, dando azo ao pagamento do adicional de periculosidade
previsto em lei. Inteligência da Súmula nº 364 do c. TST. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Rosana Salim
Villela Travesedo - 0087000-52.2009.5.01.0072 - 4/7/2016.)
3.11.1.2 Adicional de Produtividade
184. Integração do adicional de produtividade para cálculo do adicional por tempo de serviço
(triênios). Nos termos do artigo 457, § 1º, da CLT, integram o salário, não só a importância fixa
estipulada, como também as comissões, percentagens, gratificações ajustadas, diárias para
viagem e abonos pagos pelo empregador, pelo que devida a integração do adicional de
produtividade para efeito de cálculo do adicional por tempo de serviço (triênios). (TRT1 - 10ª
Turma- Rel. Leonardo Dias Borges - 0010906-54.2014.5.01.0471 - 15/3/2016.)
185. Adicional de risco. Cálculo. Sentença de primeiro grau mantida. O adicional de risco incide
sobre as horas extras efetivamente prestadas, porque, independentemente de ter sido ou não
convencionada a respectiva integração, possui natureza salarial, seja em relação à jornada
normal seja em relação à sobrejornada, Em ambos os casos a situação de risco não é
eliminada. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Jorge Fernando Gonçalves da Fonte - 001086348.2014.5.01.0009 - 25/2/2016.)
3.11.2 Ajuda / Tíquete Alimentação
186. Auxílio alimentação. Vinculação ao salário mínimo referência. Não prospera a pretensão
às diferenças de auxílio-alimentação tendo como base de cálculo o salário mínimo referência,
sob pena de afronta ao inciso IV do art 7º da Constituição Federal. (TRT1 - 1ª Turma- Rel.
Gustavo Tadeu Alkmim - 0010662-46.2013.5.01.0056 - 3/2/2016.)

187. Auxílio-alimentação. Jovens aprendizes. A reclamada não está obrigada, por lei ou
instrumento coletivo, ao pagamento de auxílio-alimentação aos aprendizes, muito menos em
valor igual ao que paga aos seus empregados efetivos. Assim o faz por mera liberalidade,
conforme previsão contida em sua norma interna (nº RS/002/00, item 5.6.2 - fl. 242) a qual,
todavia, estabeleceu o benefício em 25% do valor pago aos demais trabalhadores, empregados
concursados e efetivos. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Angela Fiorencio Soares da Cunha - 001132933.2014.5.01.0012 - 23/3/2016.)
3.11.2.1 CEF - Auxílio Alimentação
188. Caixa econômica federal. CEF. Auxílio-alimentação. Aderência ao contrato de trabalho.
Supressão. Impossibilidade. São vedadas as alterações contratuais que prejudiquem o
empregado. Se a Caixa Econômica Federal concedia o auxílio-alimentação como
contraprestação pelo trabalho realizado pelo marido da reclamante, no tempo em que estava
na ativa, e, em virtude de norma interna, foi estendido a aposentados e pensionistas, tal
direito passou a integrar o seu contrato de trabalho. Acresça-se que se a parcela já se
incorporara aos contratos de trabalho, é defeso, nos termos do artigo 5º, XXXVI, da
Constituição da República e do artigo nº 468 da Consolidação das Leis do Trabalho, a sua
alteração unilateral pela empresa com o objetivo de suprimi-la. Cabe ressaltar, ainda, que
muito embora tenham as normas coletivas força normativa, estas não podem suprimir direito
concedido por norma interna vigente quando da admissão do empregado. Recurso conhecido
e desprovido. (TRT1 - 7ª Turma- Rel. Sayonara Grillo Coutinho Leonardo da Silva - 001110689.2014.5.01.0009 - 23/3/2016.)
3.11.3 Auxílio Creche
189. Empresa brasileira de Correios e Telégrafos. Auxílio creche. Em respeito ao princípio da
autodeterminação coletiva, insculpido no inciso XXVI do art 7º da CRFB/88, há de se respeitar
as normas pactuadas nos instrumentos coletivos, fontes formais do Direito do Trabalho,
expressão máxima da autonomia da vontade das partes, cabendo ao Poder Judiciário dar
aplicabilidade às suas normas, desde que não violem as disposições de proteção ao trabalho
(TRT1 - 9ª Turma- Rel. Claudia de Souza Gomes Freire - 0011527-03.2014.5.01.0002 1/3/2016.)
3.11.4 Descontos Salariais – Devolução
190. Descontos realizados no salário do empregado. Ilicitude. Restituição devida. O salário,
quando não o único, é o principal meio de subsistência do ser humano. Ampara, assim, o
princípio republicano da dignidade que emerge da manutenção material advinda do próprio
labor. Nesse sentido, é ele protegido por regras imperativas (às vezes, até mesmo contra atos
de disposição do próprio trabalhador). Dentre os princípios que lançam luz ao tema, encontrase a intangibilidade salarial, sob a égide da qual impede a legislação sejam efetuados
descontos no salário do obreiro. Tal princípio encontra positivação geral nos termos expostos
pelo artigo nº 462 da Consolidação das Leis do Trabalho. Lê-se, no caput do mencionado
dispositivo legal, que "ao empregador é vedado efetuar qualquer desconto nos salários do
empregado". Ainda que conste nos autos, documento assinado pelo trabalhador, autorizando
descontos das importâncias correspondentes às ferramentas da empresa que estavam em sua

posse (Id 1d3b1bc), cabia à reclamada comprovar, a culpa do reclamante nos eventuais
prejuízos que ensejaram os descontos nos salários do empregado, ônus do qual não se
desincumbiu. Recurso ordinário da parte ré parcialmente conhecido e não provido. (TRT1 - 5ª
Turma- Rel. Evandro Pereira Valadão Lopes - 0011661-86.2014.5.01.0242 - 4/10/2016.)
3.11.4.1 Desconto por Dano – Norma Coletiva
191. Descontos salariais. Necessidade de prévia autorização. Princípio da intangibilidade
salarial. Os descontos salariais pressupõem existência de autorização prévia, sob pena de
ofensa ao princípio da intangibilidade salarial. Apelo patronal improvido. (TRT1 - 10ª TurmaRel. Rosana Salim Villela Travesedo - 0012012-30.2014.5.01.0284 - 25/1/2016.)
3.11.4.2 Seguro de Vida
192. Validade da norma coletiva. Seguro de vida somente para empregados até 60 anos. Não
há qualquer violação aos preceitos antidiscriminatórios e aos garantidores dos direitos dos
idosos, uma vez que a limitação de idade imposta pela norma coletiva apresenta justificativa
razoável, já que é sabido da dificuldade de contratação de seguros de vida para pessoas acima
de 60 anos de idade. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. Leonardo da Silveira Pacheco - 001044975.2015.5.01.0248 - 8/12/2016.)
3.11.5 Gratificação
193. Cálculo homologado. Remuneração para fins rescisórios. Anuênio e adicional de
periculosidade. Bis in idem. Inexistente. Súmulas nº 191 e 203 do TST. As verbas rescisórias
devem ser calculadas com base na maior remuneração percebida pelo empregado, nos termos
do artigo nº 457 da CLT, devendo ser considerado o recebimento de outras parcelas de
natureza salarial além do salário base, como anuênio e adicional de periculosidade, sem que
tanto implique em bis in idem. Exegese das Súmulas nº 191 e 203 do TST. (TRT1 - 10ª TurmaRel. Célio Juaçaba Cavalcante - 0155000-88.1999.5.01.0029 - 1/2/2016.)
3.11.5.1 Gratificação Ajustada
194. SERPRO. Gratificação de função. Não resta nenhuma dúvida que a gratificação ajustada é
salário, conforme art nº 457 da CLT. Todavia, nem todo salário incorpora definitivamente no
salário contratual, pois podem ser pagos em decorrência de circunstâncias especiais, como
todos os adicionais, as gratificações, as horas extras, os abonos, salário substituição, entre
outros. São casos em que sua supressão não chegam a ferir o princípio de irredutibilidade
salarial. Uma coisa, portanto, é reclamar os reflexos da gratificação, outra bem diferente é
pleitear sua incorporação definitiva. A reclamante não questiona a validade da parcela
enquanto gratificação, mas sim sua caracterização como salário, sua incorporação, e redução.
(TRT1 - 9ª Turma- Rel. Ivan da Costa Alemão Ferreira - 0011618-43.2014.5.01.0245 12/9/2016.)
3.11.5.2 Gratificação de Função
195. Gratificação de função. Supressão. A Súmula nº 372, do c. TST, objetiva manter a
estabilidade financeira do trabalhador, em face do princípio da irredutibilidade salarial

constitucionalmente assegurado (art 7º, VI, CRFB/88). Não é cabível que o empregador
suprima do empregado gratificação de função paga há mais de dez anos, que já se incorporou
ao seu padrão de vida, sob pena de violação ao art nº 468, da CLT. (TRT1 - 7ª Turma- Rel.
Rogério Lucas Martins. Red. Desig. - 0010825-45.2015.5.01.0027 - 7/6/2016.)
3.11.5.3 Incorporação
196. Gratificação. Desempenho de função por mais de dez anos em empresas do mesmo grupo
econômico. Incorporação. Empregador único. O art nº 468 da CLT acolhe o princípio
constitucional da irredutibilidade salarial, consagrado pelo art 7º, VI, da CRFB/88, com o
escopo de obstar a desestabilização econômica do empregado, cuja remuneração abrange o
pagamento contínuo da gratificação durante muitos anos. A destituição do empregado da
função comissionada e a consequente reversão ao cargo efetivo, por si só, é lícita, porém o
mesmo não ocorre com a supressão da gratificação percebida por mais de dez anos, que deve
ser preservada. Por outro lado, a cessão do empregado a empresa integrante do mesmo grupo
econômico não afasta a responsabilidade do empregador e o direito do empregado que se
ativou em função de confiança para o grupo empresarial que recebeu sua força de trabalho
como empregador único. A solidariedade ativa dual implica na solidariedade passiva de cada
uma das empresas integrantes do grupo econômico pelos direitos adquiridos pelos
empregados no curso da relação de emprego. Recurso patronal conhecido e não provido.
(TRT1 - 7ª Turma- Rel. Sayonara Grillo Coutinho Leonardo da Silva - 001042736.2015.5.01.0080 - 5/4/2016.)
3.11.6 Plano de Saúde
197. Cancelamento do plano de saúde quando da suspensão do contrato de trabalho. Dano
moral. Estando suspenso o contrato de trabalho em razão da percepção do auxílio doença, a
obrigação patronal pela manutenção do plano de saúde subsiste. Dessa forma, o
cancelamento do benefício de assistência médica, nesta situação, configura ato ilícito por
parte do empregador, dando ensejo à indenização por dano moral. Recurso da reclamada
improvido. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Enoque Ribeiro dos Santos - 0002805-88.2014.5.01.0451 30/8/2016.)
198. Companhia siderúrgica nacional. CSN. Aposentadoria espontânea. Plano de saúde.
Restabelecimento e manutenção devida. 1) Devido o restabelecimento e a manutenção do
plano de saúde para assistência médico-hospitalar do autor, porque sua supressão por ato
unilateral da ex-empregadora, decorrente da aposentadoria do laborista, acarreta-lhe
prejuízos de toda ordem e viola cláusula contratual. 2) Recurso ordinário da ré ao qual se nega
provimento. (TRT1 - 9ª Turma- Rel. José da Fonseca Martins Junior. Red. Desig. - 000059015.2013.5.01.0342 - 25/1/2016.)
199. Companhia siderúrgica nacional. CSN. Manutenção do plano de saúde. Aposentados.
Indevida. O Edital de Privatização da Reclamada não garantiu o direito ao plano de saúde a
qualquer empregado aposentado, por equipará-lo ao empregado da ativa. A interpretação do
inciso XII, da cláusula 1.1, do edital licitatório, que se mostra mais adequada é no sentido de
que a expressão "aposentados" refere-se àqueles que se encontravam nesta situação no
momento da sua implementação. In casu, tendo em vista que o Autor não se encontrava

aposentado no momento da privatização, entendo que não tem ele direito à manutenção do
benefício pleiteado. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. José Antonio Piton - 0011103-71.2015.5.01.0342 28/6/2016.)
200. Companhia siderúrgica nacional. CSN. Manutenção do plano de saúde. Aposentados.
Indevida. O Edital de Privatização da Reclamada não garantiu o direito ao plano de saúde a
qualquer empregado aposentado, por equipará-lo ao empregado da ativa. A interpretação do
inciso XII, da cláusula 1.1, do edital licitatório, que se mostra mais adequada é no sentido de
que a expressão "aposentados" refere-se àqueles que se encontravam nesta situação no
momento da sua implementação. In casu, tendo em vista que o Autor não se encontrava
aposentado no momento da privatização, entendo que não tem ele direito à manutenção do
benefício pleiteado. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. José Antonio Piton - 0100226-46.2016.5.01.0342 19/10/2016.)
201. Direito adquirido. O plano de saúde (ou de seguro-saúde) fornecido pelo empregador aos
empregados, subsidiado de forma total ou parcialmente, por força do pacto laborativo,
constitui condição que adere aos respectivos contratos de trabalho dos empregados, na forma
prevista no artigo nº 444 da Consolidação das Leis do Trabalho. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Mery
Bucker Caminha - 0010097-26.2015.5.01.0343 - 19/1/2016.)
202. Plano de saúde. Empregado aposentado. Manutenção. Valores após a extinção do
contrato de trabalho. CDC. Competência. Se a questão posta em juízo não envolve litígio entre
empregado e empregador, tratando-se, na verdade, de discussão sobre valores de
manutenção de plano de saúde nas condições vigentes à época em que a trabalhadora estava
ainda na ativa, este contrato, que é autônomo, bem como as cláusulas que o regem, não pode
ser apreciado e julgado pela Justiça do Trabalho. (TRT1 - 9ª Turma- Rel. Antônio Carlos de
Azevedo Rodrigues - 0011569-92.2014.5.01.0021 - 16/6/2016.)
3.11.7 Salário / Diferença Salarial
203. Reajuste salarial concedido. Diferenças comprovadamente pagas. Comprovada pelo
empregador a concessão do reajuste na forma prevista na norma coletiva, bem como as
parcelas retroativas à data estabelecida no ajuste, são inexistentes as diferenças postuladas a
este título. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. José Antonio Piton - 0010971-80.2014.5.01.0008 11/5/2016.)
3.11.7.1 Diferenças por Desvio de Função
204. Administração pública indireta. Desvio de função. Diferenças salariais. Restando
sobejamente comprovado o desvio funcional, devidas as diferenças salariais daí derivadas, não
se podendo olvidar que a empresa se utilizou da força de trabalho especializada do
empregado, remunerando-a com valores inferiores aos dos demais exercentes daquelas
atribuições. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. Carlos Alberto Araujo Drummond - 001006434.2013.5.01.0043 - 6/6/2016.)
205. Desvio de função. Configuração. Direito às diferenças salariais. Provada a prestação de
atividade laborativa distinta da originalmente contratada, o obreiro faz jus às diferenças

salariais decorrentes do desvio de função. Apelo obreiro provido. (TRT1 - 10ª Turma- Rel.
Rosana Salim Villela Travesedo - 0000883-85.2013.5.01.0244 - 15/12/2016.)
206. Desvio de função. Configura-se o desvio de função quando o empregado passa a exercer
função substancialmente diversa da contratada, sem a contraprestação respectiva, caso em
que faz jus às diferenças existentes entre o salário da função registrada e o que é devido pela
função efetivamente exercida. Recurso ordinário da segunda reclamada. Responsabilidade
subsidiária. Administração pública. Existência de prova de culpa subjetiva da administração
pública. Cabimento. O disposto no § 1º do artigo nº 71 da Lei nº 8.666/93 impede a
transferência, para a Fazenda Pública, dos encargos trabalhistas devidos pela empresa
prestadora aos seus empregados. Todavia, o dispositivo somente é aplicável em caso de mera
inadimplência da empresa prestadora, não autorizando, contudo, a Administração Pública a
relaxar e omitir-se no cumprimento de seu dever geral de evitar que terceiros venham a sofrer
prejuízos materiais e morais por conta da ação ou da omissão de seus agentes. Comprovada,
pelos elementos dos autos, pela análise do acervo probatório produzido pelas partes, a culpa
subjetiva exclusiva ou concorrente da Administração Pública pela não fiscalização do
adimplemento dos encargos trabalhistas deferidos, seja in eligendo, seja in vigilando, surgirá
naturalmente o seu dever de indenizar ou ressarcir o lesado. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Marcelo
Augusto Souto de Oliveira - 0001528-37.2012.5.01.0021 - 5/9/2016.)
207. Desvio de Função. Diferença salarial. Desde que não caracterize violação do contrato de
trabalho, norma coletiva, quadro de carreira ou regulamento da empresa, a alteração da
função se insere no jus variandi do empregador, não autorizando que o empregado
reivindique reajuste salarial. Dano Moral. Para configuração do dano moral, faz-se necessária a
prova do ato lesivo, a ofensa pessoal de forma a acarretar injustificada vergonha, dor, desgaste
e tristeza que autorize a reparação. Adicional noturno. Prorrogada a jornada cumprida em
horário noturno, o adicional também é devido quanto a estas. Inteligência do § 5º do art nº 73
da CLT e Súmula nº 60 do TST. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. Fernando Antonio Zorzenon da Silva 0010115-94.2015.5.01.0004 - 9/6/2016.)
208. Desvio de função. Diferenças salariais. Improcedência. Não restando comprovado que a
reclamante exercesse atividades diversas daquelas para as quais foi contratada, ônus que lhe
cabia, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de diferenças salariais.
(TRT1 - 3ª Turma- Rel. Rildo Albuquerque Mousinho de Brito - 0010664-23.2015.5.01.0225 22/11/2016.)
209. Desvio de função. Não configuração. Segundo Maurício Godinho Delgado, o simples
exercício de algumas tarefas componentes de uma 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. Sentença que se mantém. (TRT1 - 6ª TurmaRel. Leonardo da Silveira Pacheco - 0010172-85.2015.5.01.0401 - 31/5/2016.)
210. Desvio de funções. Diferenças salariais. Ônus probandi. Distribuição entre as partes. 1)
Tendo o autor comprovado que exerceu funções diversas daquelas para as quais foi
contratado, devidas as diferenças salariais pleiteadas na exordial. 2) Recurso ordinário da ré ao

qual se concede parcial provimento. (TRT1 - 9ª Turma- Rel. José da Fonseca Martins Junior.
Red. Desig. - 0011025-86.2013.5.01.0006 - 3/8/2016.)
211. Desvio funcional. Impossibilidade de reenquadramento. Inexistência de causa de pedir
baseada em coisa julgada. Não pode a empregadora desviar seus empregados de função sem
arcar com as diferenças salariais correspondentes e ao mesmo tempo amparar seu ato na
impossibilidade de enquadramento em outro cargo. Também não há impossibilidade jurídica
no pedido de promoção por antiguidade em cargo de origem com pedido de reconhecimento
de desvio de função, ainda que no mesmo período. Inexiste causa de pedir com coisa julgada e
sim fundamentada no Princípio da Primazia da Realidade, já que trata-se de hipótese de norma
constitucional impeditiva de reenquadramento. Relator: Desembargador Marcelo Antero de
Carvalho. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Marcelo Antero de Carvalho - 0002762-58.2014.5.01.0482 14/3/2016.)
212. Equiparação salarial e desvio de função. O reconhecimento judicial do desvio de função
não implica a condenação no reenquadramento, somente sendo devidas as diferenças
salariais, pelo tempo que perdurar a situação irregular. Como resulta dos notórios
ensinamentos de Francesco Carnelutti, a sentença condenatória a prestações vincendas,
enquanto não vencidas estas, tem efeitos meramente declaratórios. Neste sentido, o
entendimento contido na Orientação Jurisprudencial nº 125 da SDI-1, do V. TST. Porém, sendo
caso de equiparação salarial, impõe-se o pagamento das diferenças e a retificação dos
assentamentos funcionais, pois o tratamento isonômico transfere o trabalhador para o mesmo
patamar funcional e remuneratório do modelo, vedada a retrocessão a seu dano. Negado
provimento. Recurso do reclamante. Indenização por dano moral. Rebaixamento de função.
Cabimento. O rebaixamento de função de empregado antigo, às vésperas de sua
aposentadoria, constitui evidente capitis deminutio profissional, à qual é infensa a ordem
jurídica nacional. Não é apenas o fato do rebaixamento ou o fato da função mais baixa que
fere a dignidade do trabalhador, mas o conjunto disso aliado ao tempo de serviço do
empregado rebaixado e o seu histórico funcional amplamente constituído de funções de
relevância, sua condição por longo tempo de superior hierárquico de grande parte dos
empregados da empresa. Um empregado assim ser reduzido à função de portaria é
humilhante, não exatamente pela função, mas pela redução injustificada de uma condição
profissional que o seu histórico funcional e de vida já haviam incorporado ao seu património
imaterial, merecendo a reparação moral. Provido parcialmente. Relator: Juiz Convocado
Eduardo Henrique Raymundo von Adamovich. (TRT1 - 9ª Turma- Rel. Eduardo Henrique Von
Adamovich - 0011105-23.2013.5.01.0015 - 1/3/2016.)
3.11.7.2 Plano de Cargos e Salários
213. As progressões horizontais por antiguidade, uma vez por ano, sempre no mês de agosto e
nos anos ímpares, justifica-se, com observação do interstício mínimo de 24 meses na faixa
anterior do cargo ocupado, conforme regras estabelecidas no PCCS (Súmula nº 6 do e. TRT/RJ)
(TRT1 - 7ª Turma- Rel. Theocrito Borges dos Santos Filho - 0010041-79.2015.5.01.0282 19/1/2016.)
214. ECT. Progressões horizontais por antiguidade. As progressões horizontais concedidas ao
autor, por força de Acordo Coletivo, já atendem à exigência contida no Plano de Cargos e

Salários, não havendo que se falar em novas progressões, sob pena de enriquecimento sem
causa, sendo este, inclusive, o entendimento exposto na Súmula nº 39, deste e. TRT. (TRT1 - 6ª
Turma- Rel. Carlos Alberto Araujo Drummond - 0011706-94.2014.5.01.0079 - 27/4/2016.)
215. O Plano de Cargos e Salários, convalidado por norma coletiva, é plenamente válido, ainda
que não homologado pelo Ministério do Trabalho, haja vista a norma do artigo 7º, XXVI, da
CRFB, a tornar insubsistente a pretensão de equiparação salarial com base no art nº 461, § 2º,
da CLT recurso ordinário em face da sentença de procedência parcial de fls. 331/332v, da Dra.
Maureen Xavier Seeling, Juíza do Trabalho Titular na 4ª Vara do Trabalho de Duque de Caxias.
(TRT1 - 7ª Turma- Rel. Theocrito Borges dos Santos Filho - 0002361-88.2012.5.01.0204 11/1/2016.)
216. Progressão horizontal por antiguidade. Empresa brasileira de correios e telégrafos. Ect.
Previsão em plano de carreiras, cargos e salários. Pretensão já alcançada por intermédio de
acordo coletivo de trabalho. Embora haja previsão, no PCCS da ECT, de progressão horizontal
de seus empregados por antiguidade desde que cumpridos os requisitos, a pretensão autoral
já foi alcançada por intermédio de acordo coletivo da categoria que contemplou o autor com
as progressões postuladas. (TRT1 - 8ª Turma- Rel. José Antonio Teixeira da Silva - 001139195.2014.5.01.0037 - 19/1/2016.)
3.11.7.3 Salário por Acúmulo de Cargo / Função
217. Acúmulo de função indevido. A regra do artigo nº 456, parágrafo único, da CLT traduz a
intenção do legislador em remunerar o trabalhador por unidade de tempo e, não, por tarefa
desenvolvida, presumindo-se que o salário contratado teve o condão de remunerar o conjunto
de atribuições desenvolvidas pelo reclamante. Intervalo intrajornada para repouso e
alimentação. Aplicação do art nº 71 da CLT. Após a edição da Lei nº 8.923/94, a não-concessão
ou a concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo, para repouso e alimentação, a
empregados urbanos e rurais, implica o pagamento total do período correspondente, e não
apenas daquele suprimido, com acréscimo de, no mínimo, 50% sobre o valor da remuneração
da hora normal de trabalho (art nº 71 da CLT), sem prejuízo do cômputo da efetiva jornada de
labor para efeito de remuneração. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Alvaro Luiz Carvalho Moreira 0011003-38.2015.5.01.0077 - 17/11/2016.)
218. Acúmulo de função. Diferenças salariais. O acúmulo de funções é caracterizado quando
um trabalhador tem de executar tarefas que não se relacionam com o cargo constante na sua
carteira de trabalho, além das tarefas rotineiras de sua profissão. No caso em exame, o
contrato de trabalho registrado na CTPS da autora (Id. a5546a5), consta que esta foi
contratada para o cargo Atendente Nível I. Portanto, a autora foi contratada para exercer a
função de atendente. Assim, a função de preparar e montar pratos a serem servidos, bem
como a de caixa, são absolutamente estranhas ao conjunto de suas atribuições como
atendente, o que afasta a possibilidade de se aplicar ao caso em tela o disposto no art nº 456
da CLT. Nego provimento (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Marcelo Antero de Carvalho - 001003767.2015.5.01.0015 - 10/5/2016.)

3.11.7.4 Salário por Equiparação / Isonomia
219. Equiparação salarial. Analisando-se a prova oral conclui-se pela identidade de funções
entre os equiparandos. Ademais, não ficou demonstrado que a paradigma possuísse labor com
maior produtividade ou melhor perfeição técnica. Ao contrário do que sustenta a reclamada,
na hipótese, é o próprio depoimento do preposto da ré que comprova o fato constitutivo do
direito do autor, qual seja, a identidade de funções com a paradigma. (TRT1 - 1ª Turma- Rel.
José Nascimento Araujo Netto - 0165300-84.2009.5.01.0021 - 18/1/2016.)
220. Equiparação salarial. Em face do que dispõe o art nº 461, da CLT, para que se configure a
hipótese de equiparação salarial deverá haver a concorrência dos seguintes elementos:
identidade de funções, trabalho de igual valor (produtividade e perfeição técnica), mesmo
empregador, mesma localidade, diferença de tempo de serviço inferior a dois anos e
inexistência de quadro de pessoal organizado em quadro de carreira. Não restando
comprovada a presença de tais elementos, correta a sentença que indefere a equiparação
salarial postulada. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. Carlos Alberto Araujo Drummond - 001035415.2015.5.01.0064 - 17/5/2016.)
221. Equiparação salarial. Os requisitos para o reconhecimento da equiparação salarial estão
previstos no art nº 461 da CLT, parágrafo 1º, quais sejam: identidade de funções, exercidas
quantitativa e qualitativamente da mesma forma, com tempo de exercício dentro de dois
anos, na mesma localidade e para o mesmo empregador. (TRT1 - 9ª Turma- Rel. Claudia de
Souza Gomes Freire - 0010496-07.2014.5.01.0047 - 13/5/2016.)
222. Equiparação salarial. Para a plena configuração da equiparação salarial, é essencial,
portanto, que estejam presentes os pressupostos do art nº 461, da CLT, sendo certo que, não
restando comprovado qualquer um dos requisitos exigidos em lei, não há que se falar em
equiparação. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Mônica Batista Vieira Puglia - 0003251-95.2014.5.01.0482
- 19/10/2016.)
223. Equiparação salarial. Preenchidos os requisitos do art nº 461 da CLT, impõe-se o
reconhecimento da equiparação salarial, sobretudo porque a reclamada não produziu prova
em relação a qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo à equiparação salarial com o
paradigma indicado. Provimento parcial do recurso interposto. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Roberto
Norris - 0011189-65.2015.5.01.0011 - 8/7/2016.)
224. Equiparação salarial. Requisitos. Ônus da prova. Os requisitos ensejadores da equiparação
elencados no art nº 461 da CLT são: trabalho para o mesmo empregador, na mesma
localidade, mesma função simultaneamente, igual produtividade e perfeição técnica e
diferença de exercício na mesma função não superior a dois anos e, por fim, inexistência de
quadro de carreira. A questão sobre o ônus probatório das controvérsias relativas à
equiparação salarial foi resolvido pela Súmula nº 6, VIII do TST, quando informa que a prova
das excludentes que afastam a isonomia salarial (tempo superior a 02 anos e existência de
quadro de carreira, diferença de perfeição técnica e diferença de produtividade) recai sobre o
empregador, bastando ao empregado a comprovação do fato constitutivo do direito
perseguido, ou seja, a identidade de função. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Angelo Galvão Zamorano 0010988-30.2014.5.01.0069 - 5/12/2016.)

225. Identidade de funções. Ocorrência. Equiparação. Diferenças salariais. Devidas. Para que
haja o direito à equiparação salarial necessária a ocorrência dos requisitos legais exigidos pela
regra insculpida no artigo nº 461 da CLT, a saber: que equiparando e paradigma executem as
mesmas funções, ao mesmo empregador, na mesma localidade, bem assim que a diferença de
tempo de serviço na função não seja superior a dois anos. Assim, à luz do dispositivo
mencionado, em conformidade com o disposto nos artigos nº 333 do CPC e 818 da CLT,
verifica-se que a identidade funcional é fato que constitui o direito à equiparação e, portanto,
deve ser provado pelo empregado. Por sua vez, a diferença de perfeição técnica,
produtividade e tempo de serviço na função superior a dois anos são fatos que impedem tal
direito, devendo ser provados pelo empregador. Considerando que o autor se desincumbiu do
ônus de comprovar a identidade de funções, não tendo a ré, por outro lado, comprovado os
fatos obstativos do direito do reclamante, deve ser mantida a r. sentença. Recurso da ré a que
se nega provimento no particular. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. Paulo Marcelo de Miranda Serrano 0010788-22.2013.5.01.0016 - 16/3/2016.)
226. Tratando-se de "equiparação salarial", cabe ao trabalhador demonstrar a identidade de
funções entre ele e o paradigma que venha a indicar, trabalhando os dois para o mesmo
empregador, na mesma localidade (art nº 461, caput, da CLT c/c art nº 818 da CLT e art nº 333,
I, CPC); e ao empregador incumbe fazer prova de qualquer fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito à equiparação salarial, ou seja, a diferença de tempo de serviço (na mesma
função) superior a dois anos ou de produtividade e/ou perfeição técnica (art nº 461, parágrafo
1o, da CLT, Súmula nº 06/TST, artigo nº 818 da CLT c/c art nº 333, II, CPC). Antes de o
trabalhador comprovar a identidade de funções entre ele e o paradigma, o empregador não
necessitaria fazer prova de algum fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito à
equiparação salarial. (TRT1 - 8ª Turma- Rel. Roque Lucarelli Dattoli - 001077236.2014.5.01.0080 - 24/6/2016.)
3.11.8 Vale Transporte
227. Vale-transporte. Nos termos da lei, o empregador é obrigado a antecipar os valores
necessários ao custeio do transporte, ainda que este não produza formalmente o
requerimento. Recurso ordinário em face da sentença de improcedência (id nº 974c66b),
prolatada pelo Dr. Alvaro Antonio Borges Farias, Juiz em exercício na 74ª Vara do Trabalho do
Rio de Janeiro. (TRT1 - 9ª Turma- Rel. Maria Helena Motta - 0011295-03.2013.5.01.0074 19/7/2016.)
3.12 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO
228. Acordo homologado. Livre manifestação das partes. O acordo judicial não pode ser objeto
de abandono ou de agressão por conta de um ato administrativo superveniente, tendo em
vista a garantia constitucionalmente assegurada ao ato jurídico perfeito. Não se pode olvidar
que, no caso em exame, as partes conciliaram, por duas vezes, pactuando livremente todos os
termos do ajuste, que foi descumprido. Ora, não é razoável, que além de não cumprir com o
pactuado, ainda tente o clube agravado se beneficiar pelo Ato nº 156/14, que o inseriu em um
Plano Especial de Execução. Agravo de petição que se dá provimento, para determinar o
prosseguimento da execução. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Marcelo Antero de Carvalho - 009980056.2009.5.01.0026 - 18/8/2016.)

229. Direito material do trabalho. Justa causa do empregador. A ausência do recolhimento dos
depósitos do FGTS não constitui motivação suficiente a ensejar a rescisão indireta do contrato
de trabalho, de que trata a alínea d do art nº 483 da CLT. (TRT1 - 8ª Turma- Rel. Dalva Amélia
de Oliveira - 0006043-22.2014.5.01.0482 - 7/3/2016.)
230. Dispensa arbitrária. Aviso prévio indenizado. Auxilio- doença acidentário. Estabilidade
provisória. Reintegração. Laudo pericial. Nexo causal não comprovado. Súmulas nº 371 e 378
do c. TST. O laudo pericial demonstrou que a doença apresentada pela reclamante não
guardava relação de causalidade com a sua atividade laboral e, com isso, a reclamante não
tem direito à estabilidade provisória, pois não preenche os requisitos do item II da Súmula nº
378 do TST, o que também afasta o seu direito à reintegração, tendo em vista o contido na
Súmula nº 371 do TST, que apenas estende os efeitos da dispensa. (TRT1 - 4ª Turma- Rel.
Alvaro Luiz Carvalho Moreira - 0001414-05.2012.5.01.0052 - 1/4/2016.)
3.12.1 Despedida / Dispensa Imotivada
3.12.1.1 Nulidade
231. Nulidade do pedido de demissão. Ausência de homologação. O reclamante possuía mais
de um ano de serviço, o que condiciona a validade de seu pedido de demissão à homologação
pela respectiva entidade sindical ou pelo Ministério do Trabalho e Emprego. A única exceção
que se admite é na hipótese de o reclamante confessar que espontaneamente pediu
demissão, bem como se arrependeu posteriormente, sendo essa a hipótese dos autos. Recurso
autoral ao qual se nega provimento, no aspecto. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Marcelo Antero de
Carvalho - 0010223-39.2015.5.01.0226 - 18/11/2016.)
3.12.2 Falência
232. Correção monetária. Massa falida. A correção monetária dos débitos trabalhistas da
massa falida é sempre devida, vez que se trata tão somente de atualização do débito e não de
penalidade pela mora. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. Marcos Cavalcante - 0001567-82.2012.5.01.0005
- 13/5/2016.)
3.12.3 Força Maior / Factum Principis
233. Ação civil pública. Interesses coletivos. Factum principis. O factum principis se caracteriza
como ato de autoridade que obsta o prosseguimento da empresa pela paralisação definitiva
de suas atividades, o que não ocorre no caso do fechamento da reclamada, que concorreu
para o previsível evento. A atuação do Poder Público, com a edição da MP nº 168/04, que
determinou o fechamento imediato das casas de bingo, objetivava apenas disciplinar a
atividade de exploração dos bingos, prática que já era considerada ilícita, e que, por isso, já
tornava plenamente previsível a paralisação das atividades desenvolvidas pela ré, ainda que
tivesse obtido autorização da Caixa Econômica Federal CEF. Nessa senda, observa-se que o
encerramento das atividades da empresa decorreu da própria ilicitude por ela perpetrada, o
que afasta a configuração do fato do príncipe, na medida em que a empregadora concorreu
dolosa ou, ao menos, culposamente para o evento, eis que, mesmo diante da determinação
legal para o fechamento das casas de bingo, manteve o negócio. Não resta, assim, configurado
o fato do príncipe, razão porque não há que se falar em responsabilidade da União. (TRT1 - 7ª

Turma- Rel. Sayonara Grillo Coutinho Leonardo da Silva - 0011800-55.2006.5.01.0521 1/8/2016.)
3.12.4 Fraude
234. Fraude. Vínculo de emprego. Unicidade contratual. Provada a fraude integral na
contratação temporária do obreiro e o exercício de funções na atividade-fim da tomadora de
serviços, há de se declarar a nulidade do vínculo com a empresa prestadora de serviços
temporários para reconhecê-lo como tendo sido realizado, diretamente entre o empregado e a
tomadora dos serviços. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Mônica Batista Vieira Puglia - 001178498.2014.5.01.0011 - 10/5/2016.)
3.12.5 Justa Causa / Falta Grave
235. Da justa causa e das verbas resilitórias. 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. Nego provimento ao Recurso Ordinário
da Ré e dou provimento ao Recurso Ordinário da Autora, no tópico. Imputação de falta grave.
Dano moral. 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. Nego provimento.
Honorários advocatícios. Ressalvado o entendimento pessoal deste Relator, no sentido de
cabimento na Justiça do Trabalho da condenação em honorários advocatícios, tanto pela mera
sucumbência como a título de ressarcimento, seja em lide envolvendo discussão relativa à
relação empregatícia, como também decorrente da relação de trabalho, é majoritário o
entendimento desta 1ª Turma em sentido contrário. Nego provimento. (TRT1 - 1ª Turma- Rel.
Mário Sérgio Medeiros Pinheiro - 0001085-20.2012.5.01.0043 - 19/9/2016.)
236. Desídia. Caracterização. Faltas reiteradas ao serviço sem justificativa. A desídia é a
violação dos deveres de diligência e assiduidade do empregado na execução dos serviços e
enseja a despedida por justa causa, sobretudo quando as punições gradativas, aplicadas pelo
empregador, se mostram ineficazes. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Luiz Alfredo Mafra Lino - 001056994.2015.5.01.0062 - 8/12/2016.)
237. Justa causa. A avaliação da justa causa deve ser feita não com critérios absolutos, mas em
relação ao ambiente em que o trabalho é realizado, podendo se afirmar que na avaliação da
justa causa devemos ter em vista dois aspectos: o fato configurador da dispensa motivada,
bem como a causa que o produziu (no caso a culpa ou dolo). (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Mônica
Batista Vieira Puglia - 0010408-43.2015.5.01.0205 - 19/1/2016.)
238. Justa Causa. A justa causa, como elemento motivador da ruptura do contrato de trabalho,
seja face aos prejuízos financeiros, de natureza moral, social ou funcional que acompanharão o
empregado, necessita de prova robusta e contundente quanto à falta cometida, e que seja a
falta suficientemente grave ou tenha havido reiteração na conduta faltosa, não deixando
dúvidas quanto à sua justa aplicação. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Luiz Alfredo Mafra Lino. Red.
Desig. - 0010090-93.2014.5.01.0076 - 2/2/2016.)

239. Justa causa. Configuração. Hipótese em que restou comprovado o ato de improbidade
praticado pelo reclamante ao repassar informações sigilosas do empregador à empresa
concorrente. A contumácia na conduta do empregado leva a concluir que sua obrigação
primordial, qual seja, a prestação de serviços, não foi cumprida de forma diligente e assídua.
Logo, o seu comportamento enquadra-se nas alíneas "a" e "e", do artigo nº 482 da CLT. (TRT1 1ª Turma- Rel. Mery Bucker Caminha - 0010974-06.2014.5.01.0050 - 22/2/2016.)
240. Justa causa. Correta a dispensa por justa causa praticada pela empresa em decorrência
das inúmeras faltas injustificadas ao serviço cometidas pela trabalhadora. (TRT1 - 4ª TurmaRel. Angela Fiorencio Soares da Cunha - 0010245-43.2015.5.01.0244 - 15/12/2016.)
241. Justa Causa. Desídia. Configuração. A desídia traduz-se pela síntese de faltas leves,
implicando na aplicação da penalidade máxima ao faltoso, revelada pela justa causa do
rompimento do liame de emprego imposta pelo empregador. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. José
Geraldo da Fonseca. Red. Desig. - 0010607-57.2015.5.01.0531 - 19/1/2016.)
242. Justa causa. Desídia. Configuração. A repetição de faltas ou atrasos injustificados ao
trabalho, mesmo após advertências e suspensões, configura a desídia da empregada no
desempenho de suas funções a ensejar ruptura contratual por justa causa, nos termos do art
nº 482, alínea "e", da CLT. Recurso a que se nega provimento. (TRT1 - 7ª Turma- Rel. Sayonara
Grillo Coutinho Leonardo da Silva - 0010784-93.2014.5.01.0001 - 19/1/2016.)
243. Justa causa. Desídia. Configuração. Se o quadro descrito e provado pelo empregador
caracteriza justa causa por parte da empregada, deve ser mantida a decisão que reconheceu a
natureza motivada da dispensa. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Rildo Albuquerque Mousinho de Brito 0011650-69.2014.5.01.0044 - 27/7/2016.)
244. Justa causa. Desqualificação. Falta de imediatidade. Inobservância do critério de
singularidade da punição. "bis in idem". Uma vez aplicada determinada punição, assenta-se sua
suficiência quanto ao ato faltoso, capaz de cumprir sua finalidade pedagógica, restando
inadequada nova reprimenda em relação àquele ato. Justa causa que se elide. Apelo patronal
desprovido. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Rosana Salim Villela Travesedo. Red. Desig. - 001097173.2013.5.01.0054 - 20/1/2016.)
245. Justa causa. Imediatidade e atualidade. Assim como as demais penalidades, a demissão
por justa causa deve ser imediata e atual à infração cometida, obedecendo um nexo causal.
(TRT1 - 6ª Turma- Rel. Jorge Orlando Sereno Ramos - 0010208-79.2015.5.01.0029 7/12/2016.)
246. Justa causa. O rompimento do vínculo empregatício por justa causa, eximindo o
empregador dos ônus indenizatórios consequentes, deve arrimar-se em prova cabal, robusta e
inequívoca do ato faltoso imputado à parte obreira, com a devida comprovação de sua prática,
e a par de se configurar grave o bastante a ponto de tornar impossível a subsistência do liame.
Não provimento do recurso. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Roberto Norris - 001111427.2015.5.01.0043 - 2/5/2016.)
247. 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 nº 482 da CLT (como in casu), estará alegando fato impeditivo
do direito perseguido por aquele último, atraindo o encargo processual de demonstrá-lo art nº
333, inciso II, do CPC de 1973. 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 estabelece o
art nº 333, inciso I, do CPC de 1973 (pois, nesse caso, estará em discussão fato constitutivo do
direito de que o empregador se afirma titular). Daí se vê que sob qualquer prisma em que se
analise o tema, depreender-se-á que recairá sempre sobre o empregador o encargo processual
de fazer prova da falta grave porventura cometida pelo trabalhador. E essa prova, não é ocioso
repetir, deverá ser robusta, irretorquível, sem abrir espaço para incertezas. (TRT1 - 8ª TurmaRel. Roque Lucarelli Dattoli - 0000475-65.2011.5.01.0050 - 29/11/2016.)
248. Ruptura contratual. Falta grave. Desídia. Abandono de emprego. Ausência de prova. Justa
causa não reconhecida. Para a aplicação da justa causa exige-se prova robusta, por se tratar de
uma forma extrema de resolução do contrato de trabalho. E ainda, considerando-se que a
referida penalidade restringe os direitos do empregado sem gerar ônus pecuniário ao
empregador, a este incumbe produzir prova cabal a respeito dos fatos alegados, o que se
evidencia no caso. Ruptura contratual. Verbas devidas. Controvérsia razoável. Ausência. Prazo
para pagamento. Inobservância. Multas previstas nos artigos nº 467 e 477 da CLT devidas.
Extrai-se da leitura do §6º do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho que o
pagamento das parcelas constantes do instrumento de rescisão ou recibo de quitação deverá
ser efetuado até o primeiro dia útil imediato ao término do contrato por tempo determinado
ou, se indeterminado, quando trabalhado o aviso prévio. Elidida a justa causa, é devida a
multa. Outrossim, a mera alegação de ser controvertida a forma da ruptura do contrato não
constitui escusa razoável, quando a prova produzida encontra-se em sentido oposto, razão
pela qual torna-se devida também a multa prevista no artigo nº 467 da CLT. (TRT1 - 5ª TurmaRel. Márcia Leite Nery - 0010030-52.2015.5.01.0055 - 14/3/2016.)
3.12.5.1 Abandono de Emprego
249. 1) Justa causa. Abandono de emprego. Reintegração. 1.1. A dispensa por justa causa é
conceituada pela melhor doutrina como sendo a derivada de ato faltoso grave, praticado por
uma das partes na relação de emprego, que autoriza a outra parte a resolver o contrato de
trabalho, sem ônus. 1.2. O ilícito trabalhista elencado na alínea i, do artigo nº 482, da
Consolidação, tem por pressuposto de caracterização o animus abandonandi, ou seja, a
deliberação pelo trabalhador de não mais regressar ao serviço, sem, ao mesmo tempo, exercer
o direito potestativo de resilição contratual. 1.3. Compete ao INSS enquadrar o benefício de
auxílio-doença por ele concedido, se de caráter acidentário ou não. 1.4. Eventual insurgência
acerca da natureza do benefício ou, ainda, do indeferimento do próprio benefício, cabe à parte
diretamente interessada no benefício, qual seja, o próprio segurado, por meio das vias,
instâncias e Juízos próprios. Na esfera judicial, somente à Justiça Comum compete julgar lides
desta natureza, por expressa disposição constitucional (CRFB, art nº 109, inc. I e § 3º). 1.5. Não

cabe à Justiça do Trabalho, ainda que incidentalmente, reexaminar a natureza do benefício
previdenciário concedido pelo INSS, ou a sua própria concessão, mormente quando o mesmo
objeto já foi apreciado por outro órgão do Poder Judiciário. 1.6. Ao julgar a ação de
restabelecimento de benefício previdenciário, a Justiça Federal concluiu que, no período de
02/04/2009 a 29/11/2011, não é possível presumir a inaptidão para o trabalho da segurada,
ocasião em que cessou a percepção do auxílio-doença e ocorreu a realização da perícia
judicial. 1.7. Cabia, assim, à reclamante, apresentar-se ao empregador, tão logo cessado o
benefício previdenciário e enquanto não submetida a atestado médico. 1.8. Se, por um lado, o
empregador não pode dispensar o empregado no período em que está em gozo de auxíliodoença ou de licença médica, também não pode ficar aguardando o retorno do empregado,
quando cessada a causa suspensiva do pacto laboral. 1.9. Contudo, a reclamada não produziu
prova hábil de que tenha convocado a reclamante para retornar ao emprego, eis que nada
indica a entrega do telegrama. 1.10. Conforme relatado na inicial, somente em outubro de
2010, quando a reclamada cancelou o plano de saúde, a reclamante entrou em contato com o
RH e tomou conhecimento da sua dispensa. 1.11. Não obstante a reclamante tenha obtido
êxito no reconhecimento de sua invalidez, com o deferimento judicial do benefício
previdenciário, não logrou provar a incapacidade laboral no período de 02/04/2009 a
29/11/2011. Por sua vez, a reclamada não demonstrou o animus abandonandi da reclamante.
Recurso parcialmente provido, para reconhecer a dispensassem justa causa. 2) Dano moral.
2.1. O art 5º, inciso X, da Constituição da República, assegura a inviolabilidade da intimidade,
da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, assegurando indenização por dano moral
decorrente da violação de tais direitos. 2.2. A interrupção abrupta do plano de saúde de
empregada afastada por invalidez, ainda que temporária, sem a prévia comunicação,
evidentemente gerou dano de índole moral, mormente no momento em que a trabalhadora
mais precisava do atendimento médico. 2.3. Não há dúvida quanto ao fato de que sofre
psicologicamente o homem médio que fica incapacitado para o trabalho. Não importa
perquirir se a reclamante está efetivamente sofrendo psicologicamente, porque o dano moral
é aferido em comparação com o que sentiria o homem médio se submetido à situação em tela.
Em outras palavras, o ilícito se configura in re ipsa, de acordo com as regras comuns de
experiência. 2.4. Quanto à correção monetária, a Súmula nº 362, do c. STJ, compartilha o
entendimento da Súmula nº 439, do c. TST, no sentido de que nas condenações por dano
moral, a atualização monetária é devida a partir da data da decisão de arbitramento ou de
alteração do valor. Recurso parcialmente provido. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Alexandre Teixeira de
Bastos Cunha - 0000909-89.2012.5.01.0027 - 13/5/2016.)
250. Abandono de emprego. Justa causa. Elidida. Ao alegar fato impeditivo do direito do autor,
cabia à reclamada comprovar os requisitos objetivos e subjetivos configuradores do abandono
de emprego, ônus do qual não se desincumbiu. Reforma que se impõe para que seja
considerada que a extinção contratual se deu sem justa causa. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. Vólia
Bomfim Cassar - 0000335-69.2014.5.01.0262 - 29/9/2016.)
251. Justa causa. Abandono de emprego. Ausência injustificada por mais de 30 dias. Tendo a
consignante comprovado que o consignatário passou a ausentar-se injustificadamente do
serviço (o que ele próprio não negou), inclusive após ser notificado a comparecer, mister que
se mantenha a justa causa aplicada por abandono de emprego. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. Vólia
Bomfim Cassar - 0010843-47.2014.5.01.0077 - 22/3/2016.)

252. Justa causa. Abandono de emprego. Configuração. Caracterizados os elementos
determinantes do abandono de emprego, quer o objetivo, consistente em não retornar ao
emprego tendo ingressado em novo emprego, quer o subjetivo, ou seja, a inequívoca intenção
da empregada de não mais trabalhar para a reclamada, deve ser mantida a r. sentença por
seus próprios fundamentos. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. Paulo Marcelo de Miranda Serrano. Red.
Desig. - 0010203-14.2015.5.01.0302 - 1/2/2016.)
3.12.6 Reintegração / Readmissão ou Indenização
3.12.6.1 Dispensa Discriminatória
253. Dispensa discriminatória. Nulidade. Reintegração. Súmula nº 443 do TST. Extrai-se do
entendimento da Súmula nº 443 do eg. TST que se presume discriminatória a dispensa sem
justa causa dos portadores de doenças graves que suscitam estigma ou preconceito, como, no
caso dos autos, o vírus HIV e a denominada SIDA. Não logrando o empregador, ônus que lhe
incumbia, desconstituir tal presunção, impõe-se a reintegração do empregado, portador de
doença grave e dispensado imotivadamente. (TRT1 - 9ª Turma- Rel. Eduardo Henrique Von
Adamovich - 0011621-64.2014.5.01.0029 - 5/9/2016.)
3.12.6.2 Estabilidade Acidentária
254. Estabilidade acidentária. Configuração. A estabilidade acidentária definida no artigo nº
118 da Lei nº 8.213/91 consiste na garantia da manutenção do contrato de trabalho do
empregado que sofreu acidente do trabalho ou doença ocupacional a ele equiparada, segundo
a dicção da lei. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. Angelo Galvão Zamorano - 0010783-38.2014.5.01.0283 27/7/2016.)
255. Estabilidade decorrente de acidente do trabalho. Indevida. São pressupostos para a
concessão da estabilidade o afastamento superior a 15 dias e a consequente percepção do
auxílio-doença acidentário, salvo se constatada, após a despedida, doença profissional que
guarde relação de causalidade com a execução do contrato de emprego. Não demonstrados
tais pressupostos, não faz jus o reclamante à estabilidade provisória e, por conseguinte, à
indenização daí decorrente. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Tania da Silva Garcia - 001132284.2015.5.01.0051 - 24/8/2016.)
256. Estabilidade provisória. Doença profissional. Não constatado o nexo causal entre as
atividades profissionais e a doença a que foi acometido o empregado, é indevida a estabilidade
provisória prevista no artigo nº 118 da Lei nº 8.213/1991. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Mery Bucker
Caminha - 0000701-68.2011.5.01.0471 - 7/10/2016.)
3.12.6.3 Gestante
257. Direito do Trabalho. Estabilidade provisória. Gestante. Indenização. O entendimento
jurisprudencial pacificado pela Súmula nº 244 do TST somente pode ser aplicado se a
trabalhadora ajuizar a ação tão logo tenha ciência de sua gravidez e não nos casos em que
espera o filho nascer para buscar no judiciário uma indenização por conta de um período em
que sequer pretendeu trabalhar. (TRT1 - 8ª Turma- Rel. Dalva Amélia de Oliveira - 001119094.2015.5.01.0061 - 24/8/2016.)

258. Estabilidade provisória. Gestante. Levando-se em consideração que no ato da demissão a
concepção sequer havia ocorrido, que a Reclamante ausentou-se à audiência em que estava
expressamente intimada a prestar depoimento pessoal sob pena de confissão, e que,
oferecido o retorno ao emprego em audiência, a Reclamante recusou o retorno, correta a
decisão que julgou improcedente o pedido de indenização pela suposta frustração da
estabilidade da gestante. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Luiz Alfredo Mafra Lino. Red. Desig. - 001064940.2014.5.01.0047 - 15/3/2016.)
259. Estabilidade. Gestante. O que é vedado pelo art 10, II, b, do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias (ADCT) é a dispensa arbitrária ou sem justa causa, desde a
comprovação da gravidez até cinco meses após o parto. Se não houve dispensa arbitrária ou
sem justa causa, não obstante o estado gravídico da parte autora, não tem, ela, direito à
indenização substitutiva pelo tempo da estabilidade gestante. Em outras palavras, sem que
tenha havido dispensa sem justa causa, não há que falar em aplicação do art 10, II, b, do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). Relator: Juiz Convocado Eduardo Henrique
Raymundo von Adamovich R.O. nº: 0001429-32.2014.5.01.0301. (TRT1 - 9ª Turma- Rel.
Eduardo Henrique Von Adamovich - 0001429-32.2014.5.01.0301 - 11/10/2016.)
3.12.6.4 Membro de Cipa
260. Membro da CIPA. Estabilidade Provisória. A estabilidade provisória assegurada ao
membro eleito da CIPA tem por finalidade impedir que o empregador adote medidas
discriminatórias contra o empregado que integra essa comissão. Referida estabilidade existe
única e exclusivamente em razão das atividades desempenhadas pelo empregado junto à CIPA,
não se tratando de circunstância pessoal, diferente do que se verifica, por exemplo, com a
garantia de emprego acidentária. Deixando de existir a causa que poderia ensejar a adoção de
medidas discriminatórias, a estabilidade provisória perde sua razão de ser. (TRT1 - 4ª TurmaRel. Tania da Silva Garcia - 0011517-09.2015.5.01.0265 - 19/12/2016.)
3.12.7 Verbas Rescisórias
261. 1. Das verbas rescisórias. Confissão ficta. O desconhecimento por parte do preposto de
fatos relevantes e controvertidos nos autos acerca do pagamento das verbas rescisórias ao
autor, atrai a incidência da confissão quanto à matéria de fato, consoante disciplina contida no
art nº 843, § 1º, da CLT , combinado com o art nº 385, do CPC. De toda sorte, ainda que assim
não fosse, apesar de a ré afirmar que o pagamento das verbas rescisórias foi feito em espécie
ao autor, ela não trouxe aos autos nenhuma prova que corrobore sua alegação. 2. Do segurodesemprego. A Lei nº 7.998/90, que regula o programa do seguro-desemprego, assegura o
direito à percepção desse benefício ao trabalhador que tiver recebido salários de pessoa
jurídica ou pessoa física a ela equiparada, pelo menos nos seis meses imediatamente
anteriores à data da dispensa (artigo 3º). Assim, diante do não preenchimento dos requisitos
legais mencionados, não há como determinar à reclamada o pagamento da indenização
substitutiva ao benefício do seguro desemprego. 3. Da multa do art nº 477 da CLT. Se não
forem observados os prazos estabelecidos em lei para o pagamento das verbas resilitórias,
deverá o empregador pagar uma multa equivalente ao valor do salário do empregado. A multa
prevista no art nº 477, da CLT, é uma sanção pelo atraso ou inadimplência do empregador em
quitar todas as verbas que o empregado tem direito. 4. Das horas extras. Inversão do ônus da

prova. Sonegados em parte os controles de horário, cabível é a inversão do ônus da prova, na
forma do item I da Súmula nº 338 do c. TST, com a presunção da veracidade da jornada
alegada na peça de ingresso, quanto ao período dos controles faltantes. 5. Da litigância de máfé. Na ausência de prova irrefutável do dolo processual, visando afastar o juízo da prolação de
sentença que corresponda à realidade, não há falar em litigância de má-fé. (TRT1 - 1ª TurmaRel. Mery Bucker Caminha. Red. Desig. - 0010499-77.2015.5.01.0062 - 21/9/2016.)
262. Atraso ou ausência de pagamento das verbas resilitórias. Dano moral. O atraso ou a
ausência de pagamento das verbas resilitórias quando da dispensa sem justo motivo do
empregado revela o descumprimento, por parte da reclamada, da legislação que rege as
relações de trabalho. Não há dúvida de que tal conduta configura ato ilícito, pois priva o
trabalhador do meio de subsistência e autoriza supor que este enfrentou transtornos de
ordem econômica e moral. No entanto, necessário que o autor produza prova de lesão moral
efetiva (tese prevalecente no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 000006584.2016.5.01.0000 perante este Regional). (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Flávio Ernesto Rodrigues
Silva - 0011188-66.2015.5.01.0242 - 7/12/2016.)
3.12.7.1 Aviso Prévio
263. Nulidade do aviso prévio trabalhado. Os vícios de vontade, exatamente pelo efeito que
são capazes de provocar nos atos jurídicos, a ponto de invalidá-los, devem ser encarados como
situação excepcional a exigir demonstração e comprovação inequívoca. (TRT1 - 1ª Turma- Rel.
José Nascimento Araujo Netto - 0000298-57.2013.5.01.0042 - 14/4/2016.)
3.12.7.1.1 Culpa Recíproca
264. Aviso prévio com dispensa de cumprimento. Verbas rescisórias. Prazo para pagamento. Na
hipótese de dispensa de cumprimento do aviso prévio, o prazo para pagamento das verbas
rescisórias é até o décimo dia da notificação de despedida. Inteligência da OJ nº 14 da SDI 1 do
TST. (TRT1 - 9ª Turma- Rel. Claudia de Souza Gomes Freire - 0012506-66.2013.5.01.0206 8/12/2016.)
3.12.7.2 Férias Proporcionais
265. Férias proporcionais. Faltas injustificadas no período aquisitivo. Pagamento proporcional.
De acordo com o art nº 146 da CLT, o empregado, em caso de dispensa antes de completado o
período aquisitivo, possui direito ao pagamento das férias proporcionais, as quais deverão ser
calculadas com base na fração de 1/12 (um doze avo) por mês trabalhado, ou fração superior a
14 (quatorze) dias. E o art nº 147 do mesmo diploma legal estabelece que as férias são devidas
na proporção dos meses de serviço. Esses dispositivos ainda impõem a observância do art nº
130 da CLT, de modo a graduar o prazo das férias proporcionais com o número de faltas
injustificadas do empregado ao trabalho durante o respectivo período aquisitivo, o que
autoriza a dedução das faltas no período de cômputo das férias proporcionais, com o
pagamento proporcional ao número de dias de férias que o empregado faria jus. Desse modo,
havendo faltas injustificadas durante o período aquisitivo, é lícito o desconto nas férias
proporcionais, observada a proporção fixada no art nº 130 da CLT. (TRT1 - 5ª Turma- Rel.
Marcelo Augusto Souto de Oliveira - 0011280-84.2015.5.01.0067 - 16/12/2016.)

3.12.7.3 Multa do Artigo 467 da CLT
266. Multa do artigo nº 467 da CLT. Contestação com declaração de pagamento. Ausência de
comprovação da quitação das verbas rescisórias. Ainda quando afirmado o pagamento
tempestivo das verbas rescisórias, se inexiste a comprovação correspondente, não pode a
recorrente usufruir da isenção por fato ao qual deu causa, ou seja, não pode se beneficiar de
sua própria torpeza ao manter em sua contestação a tese de inexistência de verbas rescisórias
a serem adimplidas, o que se aplicaria da mesma forma a alegações de dívidas a serem
compensadas, quando sequer comprovadas. O artigo nº 467 da CLT não pode simplesmente
ser interpretado em sua literalidade, ante o Princípio da Boa Fé. Relator: Desembargador
Marcelo Antero de Carvalho. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Marcelo Antero de Carvalho - 000213424.2013.5.01.0282 - 13/4/2016.)
267. Penalidade prevista no artigo nº 467, da CLT. Indevida. Tendo o valor líquido constante do
TRCT sido liberado ao reclamante por meio de alvará judicial expedido em ação cautelar
ajuizada pelo sindicato da categoria, não havia verbas rescisórias a serem quitadas tanto na
primeira audiência, sendo indevida a penalidade prevista no artigo nº 467, da CLT. Dano moral.
Inadimplemento das verbas rescisórias. Indenização indevida. O mero descumprimento de
obrigações legais e contratuais não causa dano moral. O não pagamento de parcelas
rescisórias não causa prejuízos à moral do trabalhador. Nesse caso, o dano é meramente
patrimonial. Penalidade do art nº 467, da CLT indevida. Comprovada a quitação do valor
constante do TRCT, ainda que fora do prazo determinado pelo art nº 477, §6º, da CLT,
inexistem verbas rescisórias a serem quitadas na primeira audiência, sendo, portanto, indevida
a penalidade prevista no artigo 467, da CLT. Responsabilidade subsidiária. PETROBRAS.
Contrato de prestação de serviços firmado nos termos do Decreto nº 2.746/98. Procedimento
licitatório simplificado da PETROBRÁS. Inadequação ao entendimento consagrado no inciso V
da Súmula nº 331 do TST. Desnecessidade de comprovação de culpa in vigilando. Mero
inadimplemento suficiente para firmar a responsabilidade da tomadora de serviços. Situação
que se amolda ao inciso IV da Súmula nº 331 do TST. A teor das disposições constantes do art
nº 67 da Lei nº 9.478/97, regulamentado pelo Decreto nº 2.745/98, os contratos celebrados
pela Petrobras serão precedidos de procedimento licitatório simplificado, a ela não se
aplicando as disposições da Lei nº 8.666/93. Nos termos do inciso IV da Súmula nº 331 do TST,
a responsabilidade subsidiária desta é reconhecida pelo mero inadimplemento das obrigações
trabalhistas, por parte do empregador, não se fazendo necessária a prova de efetiva
fiscalização dos serviços. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. Vólia Bomfim Cassar - 001268826.2015.5.01.0483 - 29/11/2016.)
3.12.7.4 Multa do Artigo 477 da CLT
268. 1. Justa causa. Dupla punição por um mesmo ato faltoso. Não pode a ocorrência de uma
só falta implicar dupla penalidade, suspensão e dispensa por justa causa. Cada infração do
obreiro deve ser examinada com uma visão pedagógica, devendo ser mantida a sentença que
reverteu a justa causa aplicada. 2. Multa do art nº 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 nº 477 da CLT (Súmula nº 30,

TRT 1ª Região). Recurso a que se nega provimento. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Mário Sérgio
Medeiros Pinheiro - 0010051-82.2015.5.01.0037 - 19/1/2016.)
269. Devida multa prevista no § 8º do Art nº 477 da CLT. Depósito das verbas rescisórias no
prazo legal e homologação efetuada posteriormente. Efetuado o depósito do valor devido da
resilição trabalhista, no prazo legal, entretanto, sem a devida homologação do TRCT no mesmo
prazo, o empregador incorre na penalidade prevista no artigo nº 477, §8º da CLT, uma vez que
a rescisão contratual trabalhista é ato complexo. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Alvaro Luiz Carvalho
Moreira. Red. Desig. - 0001436-73.2011.5.01.0060 - 3/8/2016.)
270. Homologação tardia. Incidência do §8º, do art nº 477 da CLT. Não cabimento. A norma
punitiva deve ser interpretada restritivamente, razão pela qual, dispondo o §8º, do art nº 477
da CLT sobre o não pagamento das parcelas resilitórias no prazo legal, ocorrido este, é
incabível a sua aplicação na hipótese de homologação tardia da extinção contratual. (TRT1 - 8ª
Turma- Rel. Maria Aparecida Coutinho Magalhães - 0010967-05.2013.5.01.0323 - 26/7/2016.)
271. Homologação tardia. Multa do §8º, do art nº 477 da CLT. Não cabimento. A norma
punitiva deve ser interpretada restritivamente, razão pela qual, dispondo o §8º, do art nº 477
da CLT sobre o não pagamento das parcelas resilitórias no prazo legal, ocorrido este, é
incabível a sua aplicação na hipótese de homologação tardia da extinção contratual. Recurso
da ré. Pausas previstas na NR 17. Ônus da prova. Não havendo registro das pausas nos
controles de ponto, da ré o ônus de comprovar que as concedia. (TRT1 - 8ª Turma- Rel. Maria
Aparecida Coutinho Magalhães - 0010805-06.2015.5.01.0043 - 12/5/2016.)
272. Multa do § 8º do artigo nº 477 da CLT. Pagamento das verbas resilitórias. Não
homologação do recibo de quitação. Descabimento.1) O pagamento das verbas resilitórias,
ainda que o termo de rescisão do contrato de trabalho não tenha sido homologado, não
autoriza o pagamento da multa prevista no §8º do artigo nº 477 da CLT, eis que tal cominação
é dirigida contra o empregador quando este deixa de satisfazer tais parcelas no prazo previsto
no § 6º do mesmo dispositivo consolidado.2) Recurso ordinário da ré ao qual se concede
parcial provimento. (TRT1 - 9ª Turma- Rel. José da Fonseca Martins Junior - 001149954.2015.5.01.0049 - 17/10/2016.)
273. Multa do art nº 477 da CLT. A multa prevista no §8º do art nº 477 da CLT é devida quando
o pagamento dos haveres rescisórios é feito a destempo, ou seja, em prazo superior ao dia
seguinte ao término do aviso prévio trabalhado, ou, quando este for indenizado, em 10 dias a
contar da data da notificação da demissão (alínea b, § 6º, artigo nº 477, CLT). (TRT1 - 9ª TurmaRel. Claudia de Souza Gomes Freire - 0010561-23.2015.5.01.0061 - 24/6/2016.)
274. Multa do art nº 477 da CLT. Diferenças. A existência de diferenças oriundas de parcelas
controvertidas, só reconhecidas em juízo, não enseja a incidência da penalidade prevista no §
8º do art nº 477 da CLT. Dano Moral. Diferenças salariais decorrentes de inadimplemento de
verbas resilitórias têm reparação prevista em lei, que estabelece a incidência de juros de mora,
atualização monetária etc., não se justificando a condenação do empregador por dano moral,
salvo quando decorrer de comprovada omissão dolosa deste. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. Fernando
Antonio Zorzenon da Silva - 0011388-84.2015.5.01.0206 - 4/3/2016.)

275. Multa do art nº 477 da CLT. Homologação. O prazo estabelecido no parágrafo 6º do artigo
nº 477 da CLT refere-se, tão somente, ao pagamento das verbas rescisórias devidas, não
havendo estipulação de incidência de multa por inadimplemento de parcelas reconhecidas
somente em Juízo ou por atraso na homologação da rescisão contratual perante o sindicato da
categoria. No entanto, não tendo se desincumbido a reclamada do ônus que lhe competia,
qual seja, provar o pagamento tempestivo das verbas rescisórias, é devida a multa postulada.
Recurso provido no particular. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Antonio Cesar Coutinho Daiha - 001056445.2014.5.01.0244 - 14/6/2016.)
276. Multa do art nº 477 da CLT. Pagamento devido. Devida a multa do art nº 477 da CLT,
quando o pagamento das verbas resilitórias é efetuado por meio de ação de consignação em
pagamento, fato reconhecido pelo juiz, que, entretanto, se revela insuficiente para comprovar
a observância do prazo estipulado no artigo em comento, que não pode ser presumida,
exigindo a prova efetiva. Sentença mantida. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Maria Helena Motta 0003263-08.2014.5.01.0451 - 8/6/2016.)
277. Multa do artigo nº 477 da CLT. Falência posterior à data da rescisão contratual.
Inaplicabilidade da Súmula nº 388 do TST. Não se aplica a Súmula nº 388, do c. TST que exclui
as multas previstas nos artigos nº 467 e 477 da CLT do título condenatório em face da massa
falida, quando esta não era a condição da empregadora por ocasião da rescisão contratual do
empregado. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. Angelo Galvão Zamorano - 0011204-11.2014.5.01.0030 3/8/2016.)
278. Multa por atraso na homologação da rescisão. Ação de consignação de pagamento. O c.
TST tem se posicionado no sentido de que o ajuizamento de Ação de Consignação de
Pagamento obsta a incidência da multa, prevista no art nº 477, §8º, da CLT. Recursos
parcialmente providos. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Roberto Norris - 0010315-09.2015.5.01.0067 6/6/2016.)
279. Multa. Artigo nº 477. Omissão inexistente. O revolvimento da prova dos autos e, em
consequência, o reexame da matéria de mérito, são atividades sabidamente inadmissíveis em
sede de Embargos de Declaração. Se houve o indevido enquadramento da hipótese à
legislação ou jurisprudência aplicável, bem como se o que restou decidido não encontra
amparo na prova produzida nos autos, não são os Embargos de Declaração a via processual
própria para a reforma do julgado. Considera-se, pois, já concretizado o prequestionamento,
nos moldes da Súmula nº 297 e OJ nº 118 e 119 da SBDI-1, do TST. (TRT1 - 5ª Turma- Rel.
Márcia Leite Nery - 0011585-28.2014.5.01.0027 - 28/6/2016.)
280. Multas dos artigos nº 467 e 477 da CLT. Massa falida. Inaplicabilidade. De acordo com a
Súmula nº 388 do c. TST, "A Massa Falida não se sujeita à penalidade do art nº 467 e nem à
multa do § 8º do art nº 477, ambos da CLT". Recurso ordinário da reclamada a que se dá
provimento. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Jorge Fernando Gonçalves da Fonte - 001146769.2015.5.01.0301 - 14/10/2016.)
281. Não provado o pagamento das verbas rescisórias, devido seu pagamento, incluída a multa
do art nº 477 §8º da CLT. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Luiz Alfredo Mafra Lino - 001037780.2015.5.01.0283 - 3/6/2016.)

282. Pedido de demissão. Ausência de homologação x confissão real. Nulidade não
caracterizada. O parágrafo 1º do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho impõe,
como requisito formal para a validade do pedido de demissão, nos contratos vigentes há mais
de um ano, a homologação pelo sindicato de classe representante da categoria profissional do
empregado ou por autoridade do Ministério do Trabalho. A falta de observância do comando
legal implica a nulidade do ato. Todavia, a presunção favorável à empregada, decorrente do
princípio da continuidade da relação de emprego, cai por terra quando a própria trabalhadora
confessa, em depoimento, que desistiu do emprego. Multas previstas nos artigos nº 477 e 467
da CLT. Mantida a sentença, que decidiu pela validade do "pedido de demissão", não há falar
em "créditos trabalhistas decorrentes da dispensa imotivada", tampouco em pagamento de
"verbas de natureza incontroversas" ou entrega de guias para levantamento do FGTS. Por
conseguinte, não há como se cogitar do pagamento das multas em destaque. Indenização por
danos morais. Indevida. O dano moral está vinculado à honra, dignidade, reputação,
integridade física e estética do empregado. Não decorre de mero prejuízo material. Honorários
advocatícios contratuais. Se é injusto requerer que pague a parte vencedora honorários do
advogado que foi obrigada a contratar, também não é justo que seja imposto à parte vencida o
pagamento de valores livremente arbitrados por outrem. Nesse sentido, os honorários
contratuais correm por conta única e exclusiva de quem os contratou. Recurso Ordinário da
reclamante conhecido e não provido. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Márcia Leite Nery - 001071947.2015.5.01.0039 - 15/12/2016.)
283. Multa do art nº 477, da CLT. Apesar de homologado o TRCT após o prazo de 10 dias, o
pagamento das verbas resilitórias foi efetivado por meio de depósito bancário, dentro do
prazo de que dispõe o § 6º do art nº 477 da CLT. A multa prevista no parágrafo 8º do artigo nº
477 da CLT diz respeito ao atraso na quitação das resilitórias. O prazo estabelecido no § 6º do
art nº 477 da CLT refere-se tão somente ao pagamento das verbas rescisórias devidas, não
havendo estipulação de incidência da multa por atraso na homologação da rescisão contratual
perante o sindicato da categoria. Entendimento majoritário na Turma ao qual aderi, ressalvado
ponto de vista divergente. Recurso do reclamante. Gratuidade de justiça. O Processo Judiciário
do Trabalho possui regra própria para a concessão da gratuidade de justiça, que está no art nº
790, parágrafo 3º, da CLT, e que faculta ao Juiz, a requerimento ou de ofício, conceder o
benefício inclusive àqueles que declararem sob as penas da lei, que não estão em condições de
pagar as custas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família. A hipótese é a da
Orientação Jurisprudencial nº 304, da SBDI-1, do c. TST, a fortiori quando não se verifica nos
autos qualquer indício de situação econômica e financeira do autor que comprometa a
afirmação da inicial, renovada no Recurso Ordinário. (TRT1 - 8ª Turma- Rel. José Antonio
Teixeira da Silva - 0001668-71.2012.5.01.0021 - 8/9/2016.)
284. Rescisão indireta do Contrato de Trabalho. Para o reconhecimento da justa causa, seja do
empregado ou do empregador, revela-se imprescindível a comprovação de falta grave e atual,
que inviabilize a continuidade da relação de emprego. Segundo o quadro probatório
delineado, o motivo determinante para a iniciativa da autora de extinguir o contrato de
trabalho não foi nenhuma falta supostamente praticada pelo empregador, mas o desejo de
permanecer prestando o serviço para a tomadora, através de nova empresa terceirizada, nas
mesmas condições anteriores. Recurso a que se nega provimento. Multa do artigo nº 477 § 8º,
da CLT. As verbas resilitórias não foram quitadas tempestivamente, a teor do artigo nº 477

§6º, da CLT, sendo devida a multa prevista no § 8º, porquanto não demonstrou a recorrente
haver a empregada dado "causa à mora no pagamento das verbas rescisórias", nos termos,
mutatis mutandis, do entendimento cristalizado pela Súmula nº 462, do c. TST, sendo
irrelevante que as verbas resilitórias tenham sido reconhecidas em juízo. Recurso a que se
nega provimento. Responsabilidade subsidiária. Terceirização. Ente público. O ente público
tomador de serviços responde, subsidiariamente, pelas verbas trabalhistas inadimplidas por
empresa interposta, quando não comprovada a efetiva fiscalização do contrato de trabalho,
nos termos da Súmula nº 331, V, do c. TST. Recurso ordinário desprovido. (TRT1 - 1ª TurmaRel. Alexandre Teixeira de Bastos Cunha - 0010545-05.2015.5.01.0244 - 29/11/2016.)
285. Rescisão Indireta. Multa do artigo nº 477, § 8º, da CLT. O reconhecimento da rescisão
indireta em Juízo não enseja a aplicação da multa prevista no artigo nº 477, § 8º, da CLT, por
não configurada mora no pagamento de verbas rescisórias, somente reconhecidas com a
prolação da sentença. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Tania da Silva Garcia - 001125831.2015.5.01.0421 - 20/6/2016.)
286. Suscitação de uniformização de jurisprudência. Multa do art nº 477 da CLT. Prazo
pagamento ou homologação. Considerando existência de conflito de decisões sobre a
interpretação dos §§ 4º e 6º do art nº 477 da CLT, em relação ao prazo para quitação de verba
rescisória, em que uma parte dos membros deste Tribunal Regional considera apenas o
pagamento feito na conta bancária do empregado, e outra parte considera a homologação,
quando o empregado tem mais de um ano de contrato; venho propor à Turma que suscite o
procedimento de uniformização de jurisprudência na forma do art nº 476 do CPC, aplicável ao
Processo do Trabalho conforme § 3 º do art nº 896 da CLT. Aprovada a suscitação, deverão os
autos serem enviados ao Presidente do TRT para designação de relator na forma regimental.
(TRT1 - 9ª Turma- Rel. Ivan da Costa Alemão Ferreira. Red. Desig. - 0012657-07.2014.5.01.0203
- 19/1/2016.)
287. Verbas rescisórias. Inadimplemento. Multa do art nº 477, § 8º, da CLT I. Conquanto o
termo de quitação das verbas rescisórias discriminadas no termo de rescisão do contrato de
trabalho seja o meio probatório natural do efetivo adimplemento das parcelas do distrato, seu
teor não é absoluto, impassível de ser cotejado com outros meios probatórios. Pelo contrário,
pode ter sua validade probatória in concreto desconstituída quando ponderado com outros
documentos e deposições. II - No caso dos autos, o conjunto probatório foi conclusivo por não
ter havido real pagamento das verbas rescisórias, pelo que ficou a ex-empregadora condenada
a seu adimplemento, bem como da multa do art nº 477, § 8º, da CLT. III - Recurso conhecido e
provido. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Evandro Pereira Valadão Lopes - 0010901-69.2015.5.01.0027 4/4/2016.)
3.13 RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREGADOR
3.13.1 Indenização por Dano Material
288. Uma indenização por uso indevido de imagem será exigível apenas se a imagem da
pessoa for usada em situação que a envergonhe ou, de alguma forma, lhe cause embaraço
("dano moral"), ou se a imagem da pessoa, em si mesma, possuir valor comercial que não
pode ser explorado sem a sua autorização ("dano material"). Nenhuma dessas situações se

coloca, in casu, até mesmo porque o reclamante fundamenta seu pedido tão somente no fato
de que era obrigado pela reclamada sem sua autorização a usar uniforme com propaganda de
seus vários fornecedores. Usar uniforme contendo referências a produtos comercializados
pelo empregador não causará constrangimento ao empregado, em hipótese alguma
(justamente porque ele trabalha direta ou indiretamente com a comercialização dos
produtos). Não haveria como presumir que a imagem do reclamante ostentasse valor
comercial, de maneira que interessaria à reclamada vinculá-la aos produtos comercializados
em seus estabelecimentos. Assim como acontece com os uniformes em geral, fornecidos pelos
empregadores aos seus empregados, contendo o nome da própria empresa, as camisetas
divulgando produtos comercializados nos estabelecimentos da reclamada serviriam àquele fim
(de uniformização), ainda que, em caráter acessório ou secundário, também se prestassem
como estratégia de marketing. (TRT1 - 8ª Turma- Rel. Roque Lucarelli Dattoli - 000188354.2011.5.01.0321 - 24/2/2016.)
3.13.1.1 Acidente de Trabalho
289. 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 nº 927 do Código
Civil, há obrigação de reparar o dano independentemente de culpa quando a atividade
normalmente desenvolvida pelo empregador implicar, por sua natureza, risco para os direitos
de outrem. No caso concreto, restou incontroversa a existência do acidente e o nexo com o
trabalho, bem como ficou claro ter havido incapacidade laborativa total e transitória, razão
porque mostra-se devido o pagamento de indenização por danos morais. Recurso autoral
conhecido e parcialmente provido. (TRT1 - 7ª Turma- Rel. Sayonara Grillo Coutinho Leonardo
da Silva - 0010226-71.2015.5.01.0071 - 16/5/2016.)
290. Acidente de trabalho. Culpa do empregado. Resta comprovado que o de cujus foi
negligente; que não havia recebido ordens para fazer tal serviço sem capacete. Inútil a
discussão sobre ônus da prova, já que há prova de duas testemunhas oculares do acidente.
(TRT1 - 9ª Turma- Rel. Ivan da Costa Alemão Ferreira - 0000638-21.2010.5.01.0037 14/12/2016.)
291. Acidente de trabalho. Irreparável a sentença que indeferiu o pagamento de indenização
decorrente de acidente de trabalho, se não restou demonstrado nos autos que a doença que
acometeu o reclamante decorreu do trabalho realizado na reclamada. (TRT1 - 1ª Turma- Rel.
Gustavo Tadeu Alkmim - 0011499-08.2014.5.01.0205 - 3/2/2016.)
292. Acidente de trabalho. Responsabilidade do empregador e das empresas tomadoras dos
serviços. Comprovada a ocorrência do acidente de trabalho com morte do empregado, devida
se faz a responsabilização da empregadora e das tomadoras dos serviços pelos danos
causados. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. Leonardo da Silveira Pacheco - 0010184-72.2014.5.01.0001 22/2/2016.)
293. Responsabilidade civil do empregador. O acidente de trabalho que ceifou a vida do
obreiro encontrava-se na esfera da previsibilidade do 1º réu, ou seja, aquele inerente à

execução do serviço, o qual não exime a responsabilidade civil do empregador, ensejando,
assim, a reparação pretendida pelos autores. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. Alvaro Luiz Carvalho
Moreira - 0001530-06.2013.5.01.0301 - 3/5/2016.)
3.13.1.2 Doença Ocupacional
294. Acidente de trabalho. Doença ocupacional. Nexo de causalidade/concausa. Inexistência.
Responsabilidade do empregador. Não configuração. A responsabilidade por dano decorrente
de acidente de trabalho, seja material ou moral, exige a demonstração da presença de culpa
do empregador. Nesse sentido o art 7º, inciso XXVIII, da CF/88, regula expressamente a
matéria. Não há como, portanto, contrariar expressa previsão constitucional que, ao prever a
possibilidade de indenização por acidente de trabalho, condiciona o cabimento desta à
existência de dolo ou culpa do empregador. Contudo, ainda que se considere a possibilidade
de responsabilização objetiva, é necessário que reste comprovado o nexo de causalidade entre
o acidente e o dano sofrido, para fins de responsabilização do empregador. Assim, restando
afastado o nexo de causalidade entre a lesão e o trabalho desenvolvido, não há como se
responsabilizar o empregador. Recurso do reclamante a que se nega provimento, no
particular. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. Paulo Marcelo de Miranda Serrano - 001089149.2013.5.01.0462 - 7/12/2016.)
295. Doença ocupacional. Ausência de prova de perda ou redução da capacidade laborativa.
Pensionamento vitalício. Apesar de existir nexo causal ou concausal entre a moléstia
apresentada e as atividades desenvolvidas no âmbito da empresa, não faz jus o ex-empregado
ao pensionamento vitalício, quando não restar comprovada a perda ou a redução de sua
capacidade laborativa, a teor do que dispõe o art nº 950 do CC. (TRT1 - 8ª Turma- Rel. Cláudia
Regina V. M. Barrozo - 0010908-71.2014.5.01.0035 - 2/8/2016.)
296. Doença Ocupacional. Culpa ou dolo do empregador. Prova. O deferimento de indenização
por dano moral em caso de moléstia equiparada a acidente de trabalho depende da
demonstração de que o empregador logrou com culpa ou dolo do empregador no evento que
sinistrou o empregado. (TRT1 - 8ª Turma- Rel. Dalva Amélia de Oliveira - 000143160.2010.5.01.0521 - 5/12/2016.)
297. Doença ocupacional. Dano moral e material. Pensionamento. Havendo capacidade para o
labor na profissão de engenheiro, ainda que em atividade diversa da anteriormente exercida,
não há que se falar em pensionamento na base de 100% (cem por cento) da remuneração.
(TRT1 - 4ª Turma- Rel. Cesar Marques Carvalho - 0001558-51.2011.5.01.0007 - 20/10/2016.)
3.13.2 Indenização por Dano Moral
298. A comprovação de que a supervisora dispensava tratamento humilhante ao Autor,
configura dano moral por afronta à intimidade, honra e imagem do empregado, a justificar a
devida reparação, nos termos do artigo 5º, incisos V e X da CF/88 e 186 e 927, do CC. Com
base nos princípios da extensão e da proporcionalidade, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), está adequada ao atendimento à dupla finalidade, punitiva e pedagógica, em
consonância com o princípio da razoabilidade, consubstanciado no §único do artigo nº 944 do

Código Civil. (TRT1 - 7ª Turma- Rel. Theocrito Borges dos Santo Filho - 001082244.2015.5.01.0301 - 6/12/2016.)
299. Adicional de propaganda. Indevido. Uso de uniforme com a logomarca do próprio
empregador. O uso do uniforme com o nome da empresa faz parte do poder diretivo do
empregador. Questão diversa é aquela em que há exploração da imagem do empregado, por
meio da veiculação de propagandas de marcas outras, que não a sua empregadora, fazendo
jus, neste caso, à indenização por uso da imagem. Mas, no caso em tela, o uso do uniforme
com nome, e até a "home page" da empresa reclamada, já está amparado pelo pagamento do
salário, não havendo se falar em adicional de propaganda. Recurso improvido. (TRT1 - 1ª
Turma- Rel. Bruno Losada Albuquerque Lopes - 0010675-80.2014.5.01.0033 - 1/2/2016.)
300. Administração Pública. Responsabilidade subsidiária. Ausência de prova da fiscalização do
contrato. Cabimento. Nos termos da Súmula nº 41 do V. TRT da 1ª Região, recai sobre o ente
da Administração Pública que se beneficiou da mão de obra terceirizada a prova da efetiva
fiscalização do contrato de prestação de serviços. Não logrando produzir tal prova, cabível a
declaração de sua responsabilidade subsidiária. Negado provimento. Recurso adesivo da
autora. Indenização por dano moral. Demonstrado que o empregador, sem nenhuma
justificativa, impediu ao trabalhador o acesso às verbas rescisórias, aos depósitos do FGTS e ao
benefício assistencial do seguro-desemprego, justamente em momento de evidente
fragilidade do trabalhador, que integra notória relação desigual, o que viola os princípios da
dignidade humana e dos valores sociais do trabalho, faz jus o empregado à indenização por
dano moral. Provido o apelo. (TRT1 - 9ª Turma- Rel. Eduardo Henrique Von Adamovich 0010395-81.2014.5.01.0204 - 9/3/2016.)
301. Comlurb. Indenização por uso indevido da imagem. O direito à proteção da imagem pode
dar-se, portanto, sob dois prismas: ou a imagem do retratado é utilizada sem autorização para
proveito comercial ou é associada a produto, fato ou evento que denigra a pessoa do
retratado ou lhe crie qualquer tipo de constrangimento como consequência imediata dessa
associação desautorizada. Se a imagem do retratado não acrescenta qualquer proveito àquele
que dela se utiliza, evidentemente o pedido de reparação não pode ter por base a vantagem
comercial daquele que dela se utiliza. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. José Geraldo da Fonseca 0010002-60.2015.5.01.0063 - 19/1/2016.)
302. Dano à imagem. Uso de camisetas promocionais. O dano à imagem deve ser visto como a
repercussão social do dano que fora tornado público e que, de forma reflexa, foi suportado
pela vítima. Destarte, podemos refletir como sendo o aspecto objetivo do dano que, de uma
forma ou de outra, repercutiu para toda uma coletividade. A Constituição, ao prever a
reparabilidade do dano à imagem, o faz logo após assegurar a liberdade de expressão (art 5º,
IV da CF), restando nítida a coerência do texto constitucional. Ao estabelecer que "é livre a
manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato" e logo em seguida assegurar,
conforme já mencionado, "direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização
por dano material, moral ou à imagem", a Constituição claramente fez referência a uma
relação de causa e efeito. Ora, direito de resposta e indenização, no tocante ao inciso V,
pressupõem uma pretérita manifestação de pensamento. Assim, podemos concluir que nossa
Constituição Cidadã garantiu o direito à indenização por dano à imagem como sendo um

consectário da livre manifestação de pensamento mal utilizada, ou seja, geradora de
consequências nefastas para aquele que fora alvo de tal manifestação. Assim, entendo que é
cabível a indenização por dano em caso de uso da imagem do empregado para fins lucrativos.
No caso em apreço, não se incluía nas atividades do reclamante a venda de produtos de
terceiros. Assim, merece reforma a sentença. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Leonardo Dias Borges 0001163-84.2012.5.01.0052 - 6/12/2016.)
303. Dano moral. Ausência de prova. Não restando provado que o empregado tenha sofrido
qualquer constrangimento moral, sofrimento físico, dor ou estado vexatório, não se
vislumbrando a ocorrência de qualquer ato ou fato atentatório à sua integridade moral, que o
tenha atingido em sua honra ou imagem pessoal ou profissional, improcede a pretensão de
indenização por danos morais. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. José Antonio Piton - 000114122.2014.5.01.0451 - 14/1/2016.)
304. Dano moral. Na Justiça do Trabalho o deferimento de indenizações por dano moral deve
limitar-se às hipóteses em que a dignidade ou a personalidade do trabalhador restem
realmente abaladas por algum ato do empregador ou de seus prepostos, de modo que
importem em lesão a bem integrante da personalidade, ou seja, a intimidade, a imagem, o
bom nome e a privacidade do indivíduo, de modo que lhe cause dor, sofrimento, humilhação e
tristeza, o que não restou comprovado nos autos. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Mônica Batista Vieira
Puglia - 0010818-25.2014.5.01.0080 - 19/1/2016.)
305. Dano moral. Não configuração. No âmbito do Direito, podemos afirmar que o dano moral
representa todo tormento humano resultante de lesões de direitos incomuns ao patrimônio,
encarado este último como complexo de relações jurídicas com valor econômico. Ao falar-se
em dano moral, falar-se-á em atentado a valores extrapatrimoniais, quais sejam, lesão à honra
do homem, à individualidade e ao caráter pessoal, valores maiores de cada um de nós. A
caracterização do dano que gera o direito à reparação depende do ato praticado ou deixado
de praticar, do resultado lesivo deste ato em relação à vítima e de que tenha havido nexo
causal entre ambos, ou seja, devem existir os seguintes elementos: ilicitude (ato omissivo ou
comissivo), o dano e o nexo causal entre ambos. No presente caso, o conjunto probatório
demonstrou que não houve violação dos direitos da personalidade do autor, motivo pelo qual
dispensa retoque a decisão guerreada. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Leonardo Dias Borges 0000873-24.2012.5.01.0261 - 13/1/2016.)
306. Dano moral. Não demonstrado o dano moral capaz de ensejar a pretendida reparação, de
forma excedente à indenização das verbas contratuais e resilitórias deferidas, tem-se a
incidência de dispositivos legais trabalhistas assecuratórios da recomposição do direito
patrimonial violado, inclusive com os encargos decorrentes da mora (correção monetária e
juros). Nego provimento. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. José Nascimento Araujo Netto - 001090094.2013.5.01.0014 - 8/4/2016.)
307. Dano moral. Ofensa à honra e à dignidade de ex-empregado. Declarações prestadas pela
parte ré ao Ministério Público do Trabalho em procedimento administrativo. Não se pode
concluir, por si só, que alguém que tenha sido mencionado em uma peça de defesa num
processo judicial ou num procedimento administrativo esteja sofrendo dano de ordem moral,
ainda mais se o objetivo do processo ou procedimento é a investigação acerca dos fatos

narrados em denúncia endereçada ao Ministério Público do Trabalho. No Estado Democrático
de Direito, são assegurados aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos
acusados, em geral, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes,
artigo 5º, inciso LV, da atual Constituição da República Federativa do Brasil. Não configura ato
ilícito a mera manifestação da parte ré numa defesa em procedimento administrativo, ao
exarar sua impressão quanto ao trabalho que fora realizado pela parte autora quando ainda
era seu empregado. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Flávio Ernesto Rodrigues Silva - 001148346.2014.5.01.0046 - 30/8/2016.)
308. Dano moral. Valor da reparação. O reclamante se desincumbiu do seu encargo probatório
no sentido de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, as insinuações que a
primeira reclamada realizava sobre a opção sexual daquele e as acusações perante outros
empregados de que o reclamante seria o responsável pelo desaparecimento de produtos
vendidos pela primeira ré, sem que houvesse provas da autoria do reclamante, bem como
restou confirmado nos autos que o reclamado deixou de efetuar o pagamento tempestivo das
verbas rescisórias ao autor, gerando indiscutíveis dificuldades financeiras. O dano
experimentado é indenizável, devendo ser observado o caráter pedagógico-punitivo da
reparação. Recurso da reclamada não provido. Recurso do reclamante a que se dá parcial
provimento, para majorar a indenização por danos morais para R$10.000,00. Relator : Des.
Marcelo Antero de Carvalho. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Marcelo Antero de Carvalho - 000192291.2010.5.01.0222 - 24/2/2016.)
309. Dano moral. Verbas rescisórias não pagas no momento oportuno. O mero
descumprimento de obrigações decorrentes do pacto laboral, em especial, como no caso dos
autos, das verbas rescisórias, não caracteriza, por si só, dano extrapatrimonial. Recurso não
provido no particular. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Antonio Cesar Coutinho Daiha - 000153377.2012.5.01.0015 - 7/7/2016.)
310. Descumprimento de obrigações trabalhistas. Dano moral. As lesões alegadas fundam-se
na responsabilidade objetiva do empregador, que se torna devedor, respondendo pelos juros e
correção monetária. Tais compensações não se confundem, pois, com a indenização pelo dano
moral prevista na Constituição da República. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Cesar Marques Carvalho 0010764-50.2014.5.01.0471 - 16/2/2016.)
311. Indenização por danos morais. Carteiro. Assaltos durante o expediente. Deferimento.
Discute-se o fato da Empresa de Correios ser responsável pelos assaltos sofridos por seus
carteiros, durante o expediente. No caso em apreço, o autor não entregava apenas cartas, mas
produtos valiosos, muitos decorrentes de vendas realizadas por empresas via internet.
Produtos que servem de chamariz para a bandidagem, como notebook, celulares, tablets,
aparelhos elétricos ou eletrônicos. O reclamante foi vítima de 15 assaltos, sem que a
reclamada cuidasse de promover qualquer medida que pudesse amenizar a sua insegurança,
sequer mudou o seu itinerário. A ré, apesar de saber dos diversos assaltos, ainda manteve o
deslocamento do acionante para efetuar entregas em locais de alta periculosidade no Rio de
Janeiro, como em Bangu (por mais de uma vez), em Padre Miguel, entre outros. Tais
circunstâncias, por si só, já me levam a concluir que o obreiro faz jus à indenização por danos

morais. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Leonardo Dias Borges - 0011218-44.2015.5.01.0067 27/7/2016.)
312. Indenização por danos morais. Mantida. A prova oral colhida comprovou que a autora era
humilhada pela gerente da empregadora. Tais atitudes violam notadamente a honra e
dignidade humana da obreira, merecendo ser mantida a indenização por danos morais. Taxa
assistencial. Valores descontados a maior. Inexistência. A reclamada demonstrou pelos
contracheques juntados que os valores descontados a título de taxa assistencial observaram as
normas que o instituíram, não havendo desconto em valor superior ao previsto. Reforma que
se impõe para excluir da condenação a devolução de descontos a tal título, por não existirem
diferenças em favor da autora. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. Vólia Bomfim Cassar - 001040718.2014.5.01.0068 - 4/4/2016.)
313. Liquidação da sentença. Indenização por danos morais. Correção monetária e juros.
Incidência. Nas condenações por dano moral os juros incidem desde o ajuizamento da ação,
nos termos do art nº 883 da CLT, enquanto a correção monetária é contada da data do
arbitramento da referida verba compensatória. Nesta direção as Súmulas nº 439/TST e
362/STJ. Acrescente-se que as Súmulas, de regra, refletem entendimento jurisprudencial
concreto que se firmou, pelo uso no TST, ao longo do tempo. (TRT1 - 8ª Turma- Rel. Maria
Aparecida Coutinho Magalhães - 0146500-12.2007.5.01.0010 - 11/1/2016.)
314. O caráter coletivo desta ação civil pública torna impensável o dano moral metaindividual
ou transindividual pretendido, maxime, podendo existir uma pluralidade de danos morais em
razão da mesma causa e do mesmo ato ofensor, o que acarretaria satisfação pela somatória de
lesões individuais, sem que estas lesões perdessem a individualidade, mas não foi este o
pedido. De toda sorte há ainda o obstáculo da cumulação de cumprimento de obrigação de
fazer e/ou não fazer com dinheiro, situação que vem, reiteradamente, o Superior Tribunal de
Justiça decidindo pela impossibilidade. (TRT1 - 9ª Turma- Rel. Antônio Carlos de Azevedo
Rodrigues - 0011209-69.2014.5.01.0018 - 18/7/2016.)
315. PETROBRAS. Dano moral. Não pagamento das verbas rescisórias. Dano subjetivo.
Necessidade de prova. Em se tratando do dano moral decorrente da ausência de pagamento
das verbas resilitórias, filio-me ao entendimento de que os percalços que normalmente
decorrem do descumprimento das obrigações trabalhistas, não constituem, por si só, dano
moral passível de ser indenizado. É possível que, em circunstâncias extraordinárias, o
descumprimento dessas obrigações provoque um dano extraordinário que não esteja contido
na previsão genérica e objetiva da lei, dando ensejo à referida indenização, mas isso depende
de prova. Ordinariamente, o simples descumprimento de obrigações legais e contratuais pelo
empregador, qual seja, o não pagamento de salários ou de quitação de verbas resilitórias, não
causa dano à moral. O dano causado, em verdade, configura dano patrimonial direto, que é
aquele que atinge os bens materiais da vítima, e que é passível de ser mensurado em dinheiro.
A reparação, nesse caso, se dá com a condenação do empregador ao pagamento das verbas
devidas, com os juros e correção monetária previstos na lei. Recurso parcialmente provido.
(TRT1 - 1ª Turma- Rel. Bruno Losada Albuquerque Lopes - 0011268-44.2015.5.01.0205 23/3/2016.)

316. Acidente de Trabalho. Dano Moral. Considerando que a ré não se desincumbiu do ônus
que lhe competia de comprovar a alegada culpa exclusiva do empregado pelo acidente
ocorrido, não há que se falar que esta afastou a responsabilidade do empregador, que, no caso
em análise, é objetiva. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. Valmir de Araujo Carvalho - 000068430.2011.5.01.0019 - 4/2/2016.)
317. Acidente de trabalho. Direito à estabilidade provisória ou à indenização substitutiva.
Improcedência mantida. A garantia de manutenção temporária do emprego prevista no artigo
nº 118 da Lei nº 8.213/91 dirige-se ao empregado que sofre acidente no trabalho ou é
acometido de doença ocupacional que a ele se equipare, pressupondo a percepção de
benefício previdenciário de natureza acidentária. Da leitura do art 118 da Lei nº 8.213/91, e
em consonância com o entendimento firmado pela mais alta Corte trabalhista (Súmula nº 78),
infere-se que a garantia de emprego por doze meses ao empregado acidentado no trabalho
somente ocorre após a cessação do auxílio-doença acidentário, independentemente da
percepção de auxílio-acidente. Na hipótese sub judice, o conjunto probatório aponta em
sentido contrário à versão inicial, merecendo, portanto, ser mantida a decisão de origem que
julgou improcedentes os pedidos. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Leonardo Dias Borges - 000024036.2012.5.01.0221 - 7/4/2016.)
318. Acidente de trabalho. Percurso. Nos termos do art nº 21, inciso IV, alínea "d" da Lei nº
213/91, equiparam-se a acidente de trabalho aqueles sofridos pelo segurado, ainda que fora
do local de trabalho, no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela,
qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive em veículo de propriedade do segurado.
Assim, uma vez comprovado que o acidente ocorreu no percurso trabalho/casa, faz jus o Autor
ao reconhecimento da estabilidade provisória acidentária. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. Jorge
Orlando Sereno Ramos - 0011097-80.2014.5.01.0057 - 16/2/2016.)
319. Direito material. Acidente de Trabalho. Dano Moral. Sendo incontroversos o fato e o nexo
causal, bem como a culpa presumida do empregador, cuja natureza de sua atividade, ou
dinâmica laborativa (independentemente da atividade da empresa), implica em riscos aos seus
empregados, é devida a indenização na forma dos artigos nº 949 e 950 do CPC. Direito
material e processual. Indenização decorrente de acidente de trabalho. Ação ajuizada após a
Emenda constitucional nº 45/2004. Prazo prescricional aplicável. Aplica-se o prazo
prescricional bienal, previsto no art 7º, XXIX, da CRFB/88, às ações ajuizadas após a edição da
EC nº 45/2004, que pacificou a questão da competência da Justiça do Trabalho. (TRT1 - 8ª
Turma- Rel. Dalva Amélia de Oliveira - 0000480-97.2011.5.01.0079 - 5/9/2016.)
320. Doença. Dano moral. Responsabilidade Civil. A indenização por dano moral somente tem
cabimento quando presentes os três pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam,
dano, nexo causal e culpa art nº 186 do Código Civil, ausente um deles, a indenização é
indevida. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. Fernando Antonio Zorzenon da Silva - 000078708.2012.5.01.0082 - 7/10/2016.)
3.13.2.1 Anotação na CTPS
321. Dano moral. Fundamentos. Anotação irregular na CTPS. Descontos indevidos. Como a
sentença já é suficiente para reparar os direitos trabalhistas negligenciados, considera-se que a

situação causa aborrecimentos mas, por si só, não ofende a imagem, a moral, a reputação, o
nome ou a honra da autora. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Alvaro Luiz Carvalho Moreira - 001017353.2015.5.01.0342 - 25/2/2016.)
322. Indenização por danos morais. Não entrega das guias do FGTS e seguro-desemprego.
Multa de 40% do FGTS. Cabimento. A existência de dano moral pressupõe lesão de mesma
ordem, caracterizada por atitudes que tenham sujeitado o empregado, concretamente, à
situação constrangedora ou violadora de sua honra. Ressalte-se que, dentre os requisitos para
sua configuração, devem ser comprovados a ação ou omissão do agente, o efetivo prejuízo da
vítima, o nexo de causalidade entre o fato e o prejuízo, bem como o dolo ou culpa do agente, o
que ocorreu na hipótese dos autos, eis que inquestionáveis as dificuldades e privações
decorrentes da dispensa imotivada do obreiro sem a entrega de documentos necessários à
liberação dos depósitos do FGTS e do Seguro-Desemprego, verbas ínsitas ao fim do liame
empregatício, e sem o recolhimento da multa de 40%, situação que sempre vem acompanhada
de pressões provenientes da falta de suporte financeiro a fazer frente às necessidades da
família durante o período do desemprego, a abalar sua imagem perante a sociedade. Sentença
a merecer reforma. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Célio Juaçaba Cavalcante - 001142782.2015.5.01.0432 - 18/11/2016.)
3.13.2.2 Assédio Moral
323. 1) Rescisão indireta. A despedida indireta é uma causa de cessação dos contratos de
trabalho, em face de atos faltosos graves praticados pelo empregador, conforme rol previsto
em lei. No caso, uma vez evidenciada, pela prova testemunhal, a caracterização da hipótese
prevista no artigo nº 483, b, da CLT, deve ser mantida a sentença que decretou a resolução do
contrato de trabalho por culpa do empregador. 2) Desvio de função. A prova oral, apreciada
em seu conjunto, foi suficiente para levar ao convencimento de que o autor exercia,
efetivamente, a função de fiscal, diversa daquela para a qual havia sido inicialmente
contratado, motivo pelo qual faz jus ao salário correspondente, conforme previsto nas normas
coletivas. 3) Horas extraordinárias e intervalo intrajornada. Tendo em vista a invalidade das
anotações constantes nas guias de horário e diante do teor da prova testemunhal produzida,
de ser mantida a sentença, no tocante a essa questão. 4) Reflexos das horas extraordinárias
sobre os repousos semanais remunerados. O fato de o autor ser mensalista serviria de
argumento tão-somente quanto ao trabalho em jornada ordinária. O trabalho em jornada
extraordinária, se habitual, deve ser considerado na integração das demais parcelas, como
deferido no julgado, inclusive dos repousos semanais. Nos termos do artigo 7º alínea "a" da Lei
nº 605/49, a remuneração do repouso para quem recebe por dia, semana, quinzena ou mês
será a correspondente a um dia de serviço, computadas as horas extraordinárias
habitualmente prestadas. No mesmo sentido é a Súmula nº 172 do c. TST. 5) Assédio moral.
Tendo ficado demonstrado que o reclamante foi vítima de perseguição por parte do inspetor
da reclamada, devida se faz a indenização por dano moral em razão do assédio moral de que
foi vítima. 6) Dano moral. Ausência de disponibilização de banheiros. O obreiro tem o direito
de ver-se respeitado em seu ambiente de trabalho, de forma coletiva ou individual, no que diz
respeito não só a sua higidez física, como também a mental. Tem-se que o ambiente de
trabalho deve ser salutar, propiciando ao trabalhador uma motivação que não agrida a sua
imagem perante os seus pares, ou viole a sua vida privada, ou sua intimidade, evitando-se

exposições humilhantes e constrangedoras, que certamente acarretariam numa violação a sua
dignidade, tal como restou evidenciado no caso dos autos, em que restou demonstrada a
ausência de disponibilização de banheiros aos seus empregados. 7) Multa normativa. Havendo
violação das normas coletivas, no que tange às horas extraordinárias, afiguram-se devidas as
multas normativas. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Alexandre Teixeira de Bastos Cunha - 001120842.2014.5.01.0226 - 13/7/2016.)
324. Assédio moral é a conduta abusiva, de natureza psicológica, que atenta contra a
dignidade psíquica do indivíduo, de forma reiterada, tendo como objetivo a sensação de
exclusão do ambiente de trabalho e do convívio nesse ambiente, conduzindo o assediado a ter
a relação de trabalho como de impossível, ou muito difícil, continuação, enquanto o dano
moral é o dano extrapatrimonial que, maxime, pode ser gerado pelo assédio, ou seja, é a
violação de um direito da personalidade, causada pela conduta do assediante, que logrou seu
intento de excluir o assediado da situação funcional em que se encontrava. (TRT1 - 9ª TurmaRel. Antônio Carlos de Azevedo Rodrigues - 0011171-15.2014.5.01.0323 - 19/1/2016.)
325. Assédio moral. Ante a ausência de elementos que comprovem a alegação da reclamante
de que tenha sofrido assédio moral no ambiente de trabalho, não há falar em pagamento de
indenização. Recurso ordinário interposto pela reclamante conhecido e não provido. (TRT1 - 5ª
Turma- Rel. Márcia Leite Nery - 0011518-63.2014.5.01.0027 - 12/2/2016.)
326. Assédio moral. Conceito. Assédio moral, psicoterror, mobbing ou terrorismo psicológico é
um distúrbio da personalidade dissocial, um tipo de violência moral ou psicológica que se
perfaz de modo ascendente, descendente ou horizontal na perseguição sistemática,
predatória, deliberada e perversa, dirigida, por qualquer meio, a um ou mais trabalhadores,
isoladamente ou em grupo, com o fim específico de segregá-los e de consumi-los física,
emocional ou psicologicamente, a ponto de destruí-los, fragilizá-los ou constrangê-los a ceder
a interesses lascivos ou de outra índole qualquer, ou, simplesmente, fazê-los desinteressar-se
do emprego, demitir-se ou cometer falta grave que permita a sua dispensa motivada. O
assédio moral constitui abuso do direito de dirigir o contrato de trabalho e configura ato ilícito
que fere a dignidade do trabalhador, degrada o meio ambiente de trabalho,
constitucionalmente assegurado, deixa sequela psicofísica e causa dano moral reparável. (TRT1
- 2ª Turma- Rel. José da Fonseca Martins Junior - 0010841-60.2014.5.01.0018 - 19/1/2016.)
327. Assédio moral. O assédio moral compreende todos aqueles atos e comportamentos
advindos do empregador, superior hierárquico ou colegas, que traduzem uma atitude de
contínua e ostensiva perseguição capaz de acarretar danos relevantes às condições físicas,
psíquicas e morais da vítima, situação que, todavia, não restou comprovada no caso em
exame, merecendo ser mantida a sentença que indeferiu a indenização pleiteada sob tal
pretexto. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. Leonardo da Silveira Pacheco - 0011045-29.2013.5.01.0022 19/2/2016.)
328. Assédio moral. O assédio moral é caracterizado pelas condutas abusivas reiteradas pelo
empregador, direta ou indiretamente, sob o plano vertical ou horizontal, que afetem o estado
psicológico do empregado, expondo-o a situações humilhantes e constrangedoras, repetitivas
e prolongadas, durante a jornada de trabalho e no exercício das funções profissionais. Não
havendo excesso no exercício do poder hierárquico do empregador, não está configurado o

assédio moral, não havendo de se falar em indenização por danos morais. Recurso
parcialmente provido. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Roberto Norris - 0010061-44.2014.5.01.0011 1/2/2016.)
329. Assédio moral. O assédio moral é espécie do gênero dano moral e se configura pela
atitude abusiva do empregador, que exerce o poder diretivo de forma excessiva, causando aos
empregados humilhações e transtornos psicológicos. Agindo o empregador dentro dos limites
do poder diretivo, não se há de falar em dano moral. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Célio Juaçaba
Cavalcante - 0011271-09.2014.5.01.0019 - 29/4/2016.)
330. Assédio moral. O assédio moral se caracteriza por ser uma conduta abusiva, de natureza
psicológica, que atenta contra a dignidade psíquica, de forma repetitiva e prolongada e que
expõe o trabalhador a situações humilhantes e constrangedoras, capazes de causar ofensa à
personalidade, à dignidade ou à integridade psíquica, que tenha por efeito a ameaça do seu
emprego e deteriorando o ambiente de trabalho. (TRT1 - 8ª Turma- Rel. Cláudia Regina V. M.
Barrozo - 0001176-36.2011.5.01.0079 - 25/2/2016.)
331. Assédio moral. Pedido de indenização. Inexistindo prova cabal da alegação de ofensa
moral da empregada, por assédio moral, é de ser indeferido o pleito de indenização por dano
moral. (TRT1 - 8ª Turma- Rel. Cláudia Regina V. M. Barrozo - 0010550-50.2013.5.01.0065 19/1/2016.)
332. Dano moral. Assédio moral. Indenização devida. O agressor, na hipótese, submetia a
reclamante à situação de constrangimento no seu ambiente de trabalho, como bem se
depreende do depoimento testemunhal. Este é o quantum satis para caracterizar o direito da
reclamante de receber uma compensação pecuniária pelos atos cometidos pelo agressor.
(TRT1 - 2ª Turma- Rel. Valmir de Araujo Carvalho - 0010862-51.2014.5.01.0013 - 16/5/2016.)
333. Direito do Trabalho. Assédio Moral. Conquanto inexista previsão legal genérica específica,
é indubitável que o assédio moral comprovado causa dano moral ao trabalhador, passível de
reparação pautada na proteção constitucional à dignidade da pessoa humana. (TRT1 - 8ª
Turma- Rel. Dalva Amélia de Oliveira - 0010432-88.2015.5.01.0264 - 22/2/2016.)
334. Direito do Trabalho. Assédio moral. O assédio moral consiste em uma perseguição
psicológica que expõe o trabalhador a situações repetitivas e prolongadas de humilhação e
constrangimento. Caracteriza-se por condutas abusivas e negativas dos chefes em relação a
seus subordinados, por meio de gestos, palavras, comportamentos e atitudes, que atentam
contra a dignidade ou integridade psíquica ou física da pessoa humana. (TRT1 - 8ª Turma- Rel.
Dalva Amélia de Oliveira - 0011183-76.2013.5.01.0060 - 24/2/2016.)
335. Provado o assédio moral sofrido pelo empregado no ambiente de trabalho, em razão de
tratamento humilhante dispensado pelo superior hierárquico, é devida a reparação pecuniária
por ato ilícito que afronta a dignidade do trabalhador. Aplicação do artigo 5º, incisos V e X da
CRFB/88 e 186 e 927, do Código Civil. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Maria Helena Motta - 001032484.2013.5.01.0246 - 16/5/2016.)

3.13.2.3 Assédio Sexual
336. O assédio moral é a conduta abusiva, de natureza psicológica, que atenta contra a
dignidade psíquica do indivíduo, de forma reiterada, tendo como objetivo a sensação de
exclusão do ambiente de trabalho e do convívio nesse ambiente, conduzindo o assediado a ter
a relação de trabalho como de impossível, ou muito difícil, continuação, enquanto o dano
moral é o dano extrapatrimonial que, maxime, pode ser gerado pelo assédio, ou seja, é a
violação de um direito da personalidade, causada pela conduta do assediante, que logrou seu
intento de excluir o assediado da situação funcional em que se encontrava. (TRT1 - 9ª TurmaRel. Antônio Carlos de Azevedo Rodrigues - 0010437-45.2014.5.01.0006 - 13/6/2016.)
3.13.2.4 Atos Discriminatórios
337. É indevida a indenização por assédio moral postulada pela Autora, por não comprovados
os 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 nº 186 e 927 do Código Civil. (TRT1 - 1ª
Turma- Rel. Maria Helena Motta - 0011383-29.2013.5.01.0078 - 19/1/2016.)
3.13.2.5 Condições Degradantes
338. Dano moral. Ambiente de trabalho degradante. Violação ao princípio da dignidade da
pessoa humana. Extrai-se das Leis nº 12.815/13 e Lei nº 9.719/98, que a responsabilidade pelo
cumprimento das normas relativas à saúde e segurança do trabalho portuário, bem como pelo
fornecimento de instalações adequadas é do OGMO e do operador portuário, que respondem
solidariamente pela obrigação de indenizar. Comprovada a existência de instalações sem
qualquer condição de conforto, evidencia-se o descaso do empregador com o meio ambiente
do trabalho, impondo-lhe o pagamento ao autor de indenização por danos morais. (TRT1 - 1ª
Turma- Rel. Mário Sérgio Medeiros Pinheiro - 0011362-94.2013.5.01.0032 - 24/8/2016.)
339. Sanitário em más condições. Dano moral. Configuração. Indenização. Devida. Tem-se que
a reprovável conduta da ré de oferecer sanitários em péssimas condições, 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. Sobressai evidente que o poder diretivo, nos moldes em que exercido pela ré,
revela-se abusivo, culminando em invasão à privacidade e intimidade de seus empregados ao
constrangê-los mediante o oferecimento de sanitários em péssimas condições. Assim, devida
indenização por dano moral. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. Paulo Marcelo de Miranda Serrano 0011895-31.2013.5.01.0201 - 5/4/2016.)
340. A reparação civil por doença laborativa legalmente equiparada a acidente de trabalho por
força do disposto no art nº 20, da Lei nº 8213/91 somente se vale da Teoria da
Responsabilidade Objetiva no que diz respeito ao seguro social, prevalecendo a Teoria da
Culpa Aquiliana no que se refere à responsabilização do empregador, exceto quando
caracterizado o trabalho em atividades de risco extraordinário, na forma do art nº 927,

parágrafo único, do CC, que não é o caso dos autos. (TRT1 - 9ª Turma- Rel. Antônio Carlos de
Azevedo Rodrigues - 0010739-62.2014.5.01.0204 - 14/7/2016.)
341. Dano moral e material. Doença profissional. Ausência de prova do nexo causal.
Demonstrada pela prova pericial a impossibilidade de se estabelecer nexo causal entre a
doença apresentada pela Reclamante e as atividades que desenvolvia na Reclamada, não se
constatando, ainda, a existência de alterações incapacitantes, tem-se por indevido o
pagamento de indenização por dano moral ou material, por ausência de responsabilidade
objetiva ou subjetiva por parte do empregador. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. José Antonio Piton 0000784-24.2010.5.01.0082 - 20/9/2016.)
342. Dano moral. Lesões por esforço repetitivo. Perícia. Inexistência de nexo causal. Se a perícia
não constatou nexo de causalidade entre a doença desenvolvida pela parte autora e sua
atividade no banco e, ainda, se somente há notícia nos autos de gozo de benefício de auxílio
doença no código nº 31, não restou provado ato ilícito capaz de ensejar o pagamento de
indenização por dano moral. (TRT1 - 9ª Turma- Rel. Eduardo Henrique Von Adamovich 0137400-19.2008.5.01.0068 - 12/5/2016.)
343. Doença do trabalho. LER. O conjunto probatório produzido nos autos aponta para a
existência de nexo causal entre a atividade exercida pelo obreiro e a doença sofrida. (TRT1 - 9ª
Turma- Rel. Ivan da Costa Alemão Ferreira - 0001024-15.2011.5.01.0264 - 28/1/2016.)
344. Doença do trabalho. Perda auditiva. Dano moral. A perda auditiva, ante as limitações que
provoca no indivíduo, quer de natureza laborativa, quer de natureza social, provoca intenso
dano moral. Qualquer limitação à saúde plena é um desconforto permanente. Relatora: Giselle
Bondim Lopes Ribeiro (TRT1 - 7ª Turma- Rel. Giselle Bondim Lopes Ribeiro - 000202992.2014.5.01.0482 - 8/7/2016.)
3.13.2.6 Revistas Íntimas / Pertences
345. Dano moral. Câmeras em vestiário. Violação da intimidade. A indenização por dano moral
foi elevada à modalidade de garantia constitucional em face à violação aos direitos
fundamentais de intimidade, de respeito à vida privada, à honra e à imagem (art 5º, inciso X,
CRFB), assegurando a manifestação do pensamento e 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 nº 114,
inciso VI, CRFB). Da análise dos elementos dos autos, constato que, de fato, houve a instalação
de câmeras de monitoramento, em local utilizado como vestiário, banheiro e lavatório, pelo
que tenho que a integridade psicofísica do reclamante foi lesionada, pela prática das rés, em
intensidade suficiente para assegurar a reparação da lesão à subjetividade/integridade do ser
humano que labora em relação de subordinação jurídica, assim definida, pois, não pode
ensejar uma relação de sujeição. Só há sentido para o Direito do Trabalho se tutelar, antes de
mais nada, o ser, e os bens jurídicos concernentes ao humano, postos em relação de absoluta
primazia e superioridade em relação aos bens jurídicos, decorrentes do ter. Recurso autoral
provido. (TRT1 - 7ª Turma- Rel. Sayonara Grillo Coutinho Leonardo da Silva - 000156186.2014.5.01.0302 - 23/6/2016.)

346. 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 - 001098064.2014.5.01.0033 - 15/12/2016.)
3.14 RESPONSABILIDADE CIVIL EM OUTRAS RELAÇÕES DE TRABALHO
347. Atraso no pagamento das verbas contratuais e rescisórias. Dano moral. As lesões alegadas
fundam-se na responsabilidade objetiva do empregador, que se torna devedor, respondendo
pelos juros e correção monetária. Tais compensações não se confundem, pois, com a
indenização pelo dano moral prevista na Constituição da República. (TRT1 - 4ª Turma- Rel.
Cesar Marques Carvalho - 0010734-65.2015.5.01.0055 - 29/7/2016.)
348. Petrobras. Dano moral. Não pagamento das verbas rescisórias. Ausência de prova do
dano. Não cabimento. No julgamento do processo de uniformização de jurisprudência nº IUJ
0000065-84.2016.5.01.0000, deste Tribunal Regional, entendeu-se que, dentre outras
hipóteses, caberia ao empregado demonstrar que o inadimplemento das verbas rescisórias o
deixou em situação de insolvência ou com alguma dificuldade financeira, apenas como
exemplo. Inexistindo tal prova, não cabe a condenação em indenização por dano moral
meramente em decorrência do empregador não pagar as verbas rescisórias no prazo legal.
Provido parcialmente. Relator: Juiz Convocado Eduardo Henrique Raymundo von Adamovich.
(TRT1 - 9ª Turma- Rel. Eduardo Henrique Von Adamovich - 0006042-40.2014.5.01.0481 17/11/2016.)
3.15 RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA / SUBSIDIÁRIA
349. 1. Responsabilidade subsidiária. Limitação temporal. A responsabilidade subsidiária do
tomador de serviços, no caso de prestação por meio de empresa interposta, deve ser limitada,
sob o aspecto temporal, ao período em que se beneficiou da força de trabalho alheia. Recurso
ordinário parcialmente provido. 2. FGTS Recolhimentos. Ônus da prova. Consoante a iterativa,
atual e notória jurisprudência do c. Tribunal Superior do Trabalho, a partir do cancelamento da
Orientação Jurisprudencial nº 301, da SBDI-I/TST, incumbe ao empregador, ante o princípio da
aptidão para a produção da prova, a demonstração da integralidade dos recolhimentos
relativos ao FGTS, o que não ocorreu no caso dos autos. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Alexandre
Teixeira de Bastos Cunha - 0010294-08.2014.5.01.0022 - 6/4/2016.)
350. A responsabilidade de natureza subsidiária que recai sobre o tomador de serviços decorre
de ter ele se aproveitado da força de trabalho dos empregados do prestador dos serviços
desobrigando-se, assim, de contratar empregados em nome próprio para executar o trabalho
de que necessitaria. Mas inexistindo prova de ter o empregado do prestador de serviços
trabalhado para o tomador dos serviços, aquela responsabilidade não opera efeitos (pois não
teria ocorrido relação de trabalho entre o indivíduo e o tomador dos serviços). Na medida em
que a reclamante não fez prova de suas alegações em face da segunda reclamada, não restaria
alternativa, a não ser rejeitar o pedido a que esta fosse chamada a responder, mesmo
subsidiariamente, pelas obrigações que constituem o objeto dos diversos pedidos formulados

pela trabalhadora. (TRT1 - 8ª Turma- Rel. Roque Lucarelli Dattoli - 0000044-18.2013.5.01.0064
- 30/9/2016.)
351. Direcionamento da execução em face do devedor subsidiário. Diante da ausência de êxito
da execução da devedora principal, revela-se correta a decisão atacada, na medida em que
manteve o processamento da execução em desfavor do segundo réu, devedor subsidiário.
Inteligência da Súmula nº 12, deste e. TRT. Agravo de petição a que se nega provimento. (TRT1
- 1ª Turma- Rel. Alexandre Teixeira de Bastos Cunha. Red. Desig. - 0002322-94.2012.5.01.0203
- 3/8/2016.)
352. Execução do devedor subsidiário. Cabimento. Não há amparo legal para se exigir o
esgotamento de todos os meios possíveis de execução dos bens dos sócios ou administradores
do devedor principal para, então, autorizar-se a execução do devedor subsidiário (TRT1 - 7ª
Turma- Rel. Jorge Orlando Sereno Ramos - 0001394-53.2010.5.01.0482 - 31/3/2016.)
353. Execução dos bens do responsável subsidiário. Benefício de ordem. Súmulas nº 12 e 20
deste egrégio Tribunal. I - A legislação pátria não contém norma expressa que defina em que
momento processual deve a execução primária, dirigida ao devedor principal, ser
redirecionada ao devedor subsidiário. Importa, sobretudo, que, constatada a impossibilidade
de se lograr a efetividade do provimento jurisdicional em determinada direção, aflore o
prudente arbítrio do juiz para definir, na qualidade de condutor do processo, o momento de
redirecioná-la. II - No caso em estudo, tornou-se inviável a execução em face da primeira ré,
em razão da ausência de patrimônio para solver os créditos da exequente. Dessa forma,
considerando que a presente execução foi direcionada ao segundo réu, não merece reforma a
r. decisão proferida em face dos embargos à execução opostos pelo devedor subsidiário.
Inteligência das Súmulas nº 12 e 20 deste eg. Tribunal. III - Agravo de petição a que se nega
provimento. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Evandro Pereira Valadão Lopes - 001049658.2013.5.01.0203 - 1/8/2016.)
354. Ordem de Execução. Súmula nº 12 do e. TRT. Execução prévia dos bens dos sócios da
devedora principal. Impossibilidade. Frustrada a execução em face do devedor principal, o juiz
deve direcioná-la contra o devedor subsidiário, não havendo amparo jurídico para a pretensão
de prévia execução dos bens dos sócios ou administradores da devedora principal. Inteligência
da Súmula nº 12 deste TRT. Relatora: Giselle Bondim Lopes Ribeiro (TRT1 - 7ª Turma- Rel.
Giselle Bondim Lopes Ribeiro - 0001099-18.2013.5.01.0512 - 2/8/2016.)
355. PETROBRAS. Responsabilidade subsidiária. A inadimplência da prestadora de serviços
relativamente às obrigações atinentes ao seu quadro de pessoal, possibilitando fossem
causados prejuízos a terceiros, trouxe à tona as culpas in eligendo e in vigilando dos tomadores
de serviços, o que atrai a responsabilidade subsidiária. Recurso improvido. (TRT1 - 1ª TurmaRel. José Nascimento Araujo Netto - 0016700-51.1999.5.01.0481 - 18/1/2016.)
356. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Mesmo após o reconhecimento
oficial pelo STF da constitucionalidade do art nº 71 da Lei nº 8.666/93, em se tratando de
terceirização lícita, embora não se estabeleça vínculo entre a tomadora e o empregado,
subsiste a responsabilidade subsidiária da beneficiária da força de trabalho do demandante,
nos moldes do art 10, §§ 6º e 7º do DC nº 200/67 e da interpretação sistemática da própria Lei

de Licitações, que atribui à administração pública o direito e o dever de fiscalizar a execução
dos contratos que celebra com terceiros. Nessa linha de raciocínio a nova redação da Súmula
nº 331 do c. TST. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Gustavo Tadeu Alkmim - 0010218-40.2013.5.01.0241 12/4/2016.)
357. Responsabilidade subsidiária. Administração pública. Existência de prova de culpa
subjetiva da administração pública. Cabimento. O disposto no § 1º do artigo 71 da Lei nº
8.666/93 impede a transferência, para a Fazenda Pública, dos encargos trabalhistas devidos
pela empresa prestadora aos seus empregados. Todavia, o dispositivo somente é aplicável em
caso de mera inadimplência da empresa prestadora, não autorizando, contudo, a
Administração Pública a relaxar e omitir-se no cumprimento de seu dever geral de evitar que
terceiros venham a sofrer prejuízos materiais e morais por conta da ação ou da omissão de
seus agentes. Comprovada, pelos elementos dos autos, pela análise do acervo probatório
produzido pelas partes, a culpa subjetiva exclusiva ou concorrente da Administração Pública
pela não fiscalização do adimplemento dos encargos trabalhistas deferidos, seja in eligendo,
seja in vigilando, surgirá naturalmente o seu dever de indenizar ou ressarcir o lesado. (TRT1 5ª Turma- Rel. Marcelo Augusto Souto de Oliveira - 0001452-30.2011.5.01.0059 - 11/1/2016.)
358. Responsabilidade subsidiária. Entes públicos. Evidenciada, até mesmo pelas parcelas
objeto da condenação, a inocorrência de fiscalização, pelo ente público, do cumprimento das
obrigações trabalhistas da empresa prestadora de serviços para com seus empregados, a
Administração Pública responde subsidiariamente pelas verbas inadimplidas (Inteligência do
item V, da Súmula nº 331, do c.TST). (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Angela Fiorencio Soares da Cunha 0011530-18.2014.5.01.0079 - 16/12/2016.)
359. Responsabilidade subsidiária. Se de um lado é certo que solidariedade não se presume,
decorrendo de lei ou contrato, menos correto não é que a responsabilidade subsidiária
decorre de reflexo do dano causado a terceiro pelo contratado para a prestação de serviços,
nos termos do artigo nº 159 do Código Civil, por culpa in eligendo, in contrahendo e in
vigilando. O tomador de serviços pode reter o pagamento à empresa contratada, enquanto
não comprovado o cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais. Se assim não agiu, deve
responder por sua omissão. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Cesar Marques Carvalho - 001264448.2013.5.01.0201 - 29/4/2016.)
3.15.1 Concessão de Serviço Público
360. Acórdão em recurso ordinário responsabilidade da empresa concessionária sucessora. Na
hipótese de concessão de serviço público, para que fique caracterizada a sucessão trabalhista
e se possa atribuir responsabilidade, também, à empresa sucessora, mister que o empregado
tenha prestado serviço, inclusive, para esta empresa (Orientação Jurisprudencial nº 225, da
SBDI-I, do c. TST). (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Angelo Galvão Zamorano - 000091227.2014.5.01.0301 - 11/1/2016.)
3.15.2 Grupo Econômico
361. Agravo de Petição. 1) Legitimidade passiva. Com o cancelamento da Súmula nº 205, do c.
TST, não há mais óbice processual à inclusão no polo passivo da execução do responsável

solidário que não foi parte na fase cognitiva e que, portanto, não consta do título executivo
judicial. Nesse sentido, inclusive, é a Súmula nº 46, do TRT da 1ª Região. Nada a deferir. 2)
Grupo Econômico. 2.1. A legislação brasileira, de acordo com a doutrina, adotou a teoria da
solidariedade passiva entre as empresas do mesmo grupo econômico, fazendo com que todas
elas respondam pelas obrigações trabalhistas do empregado que trabalhou em uma das
empresas do grupo, nos termos dispostos pelo artigo 2º, §2º, da CLT. 2.2. Na hipótese em
análise, tem-se como configurada a formação de grupo econômico ente as empresas
consorciadas, ante a existência de sócios comuns e do exercício da mesma atividade
econômica (transporte coletivo de passageiros), o que demonstra, inequivocamente, o vínculo
existente entre elas. 2.3. Caracterizado o grupo econômico entre os agravantes, de ser
mantida a responsabilidade solidariedade dos executados para a satisfação do crédito
exequendo. Agravo de petição a que se nega provimento. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Alexandre
Teixeira de Freitas Bastos Cunha - 0010371-13.2013.5.01.0067 - 18/10/2016.)
362. Grupo econômico. Caracterização. Resta caracterizado o grupo econômico quando além
da identidade na composição social e objetos, é demonstrada a ingerência dos sócios dos
diversos estabelecimentos, uns com os outros, numa relação que a doutrina chama de
promiscuidade no modus operandi com relação ao empregado. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. José
Geraldo da Fonseca - 0010427-57.2014.5.01.0052 - 4/4/2016.)
363. Grupo econômico. Solidariedade dual. Empregador único. Equiparação salarial. A
jurisprudência do c. TST, consubstanciada em sua Súmula nº 129, caminha no sentido de que a
prestação de serviços a mais de uma empresa do grupo não autoriza o reconhecimento da
existência de múltiplos vínculos de emprego. Nessa linha de pensamento, não se pode
reconhecer apenas os efeitos deletérios da figura do empregador único, mas também os
efeitos positivos, tais como: a) a acessio temporis; b) transferência sem cessação do vínculo e
com observância das demais limitações legais (CLT, art nº 468) e c) a equiparação salarial. É o
que a doutrina mais abalizada denomina de solidariedade dual, caracterizada tanto na
solidariedade passiva clássica, como na solidariedade ativa do conglomerado econômico em
relação aos serviços prestados pelo empregado. Assim, o empregador, personificado na figura
do grupo econômico, seria ao mesmo tempo credor do trabalho e devedor das obrigações jus
trabalhistas do empregado. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Marcelo Augusto Souto de Oliveira 0000590-49.2014.5.01.0481 - 8/3/2016.)
364. Grupo econômico. Tendo em vista a existência de sócios comuns entre as rés, mesmo
objeto social, indício de parentesco entre aqueles, é inequívoca a existência de grupo
econômico, do qual decorre a responsabilidade solidária das rés em questão. (TRT1 - 2ª
Turma- Rel. Valmir de Araujo Carvalho. Red. Desig. - 0000761-78.2012.5.01.0027 23/11/2016.)
365. Preposto. Grupo econômico. Inaplicabilidade da súmula 377 do c. TST Revelia.
Impossibilidade. Nulidade da sentença. Ocorrência. O entendimento já pacificado no âmbito do
c. TST é no sentido de que é regular a representação de empresa que apresenta preposto
empregado de outra empresa pertencente ao mesmo grupo econômico, exatamente como na
espécie. Isso porque se as empresas de um mesmo grupo econômico podem ser condenadas
solidariamente pela obrigação de apenas uma delas, nada mais lógico se admitir que também

possa ser representada por empregado de qualquer uma das empresas, desde que tenha
conhecimento dos fatos, nos termos do art nº 843, § 1.º da CLT. Caracterizado, portanto, o
cerceamento do direito de defesa, ensejando a nulidade da sentença e o retorno dos autos ao
Juízo a quo para a reabertura da instrução processual. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. Paulo Marcelo de
Miranda Serrano - 0000045-97.2013.5.01.0065 - 20/10/2016.)
366. Responsabilidade solidária. Empresa Construtora. Inexistência de Grupo econômico.
Solidariedade. O simples fato de a tomadora de serviços guardar em seu objeto social a
condição de empresa incorporadora e construtora não atrai de per si a responsabilização
solidária pelos créditos devidos ao empregado, pois a teor do art nº 265 do Código Civil, a
solidariedade não se presume, decorre da lei ou da vontade das partes. (TRT1 - 2ª Turma- Rel.
Fernando Antonio Zorzenon da Silva - 0010857-66.2014.5.01.0033 - 3/8/2016.)
3.15.3 Sócio / Acionista
367. Responsabilidade do sócio nas dívidas trabalhistas da sociedade empresária. A ação
mandamental não visa reformar decisão judicial contrária ao interesse do impetrante,
especialmente quando não configurada a alegada ilegalidade no ato que determinou a
constrição de numerário do sócio da pessoa jurídica, após declarada sua despersonalização.
(TRT1 - 3ª Turma- Rel. Patrícia Pellegrini Baptista da Silva - 0011274-21.2014.5.01.0000 19/1/2016.)
3.15.4 Sucessão de Empregadores
368. A caracterização da sucessão trabalhista e a responsabilidade da sucessora decorre do
princípio da continuidade da relação de emprego, bastando, para tanto, a identidade da
atividade econômica e, embora substituído o empregador, a prestação de serviços não sofra
solução de continuidade. Para os detentores de uma relação de emprego, são irrelevantes as
transformações subjetivas que se operem na estrutura jurídica do organismo patronal: venda,
cessão, doação, alteração, fusão, usufruto ou qualquer outra modificação quanto à sua
propriedade ou titularidade. A transferência da unidade produtiva, seja a que título for,
inclusive quando oriundo de concessão/permissão de serviço público, caracteriza sucessão
trabalhista, pouco importando o fato de o reclamante ter sido ou não empregado da
sucessora, bastando que a alteração da unidade econômico-jurídica seja efetivamente apta a
afetar o contrato de trabalho do empregado. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. Fernando Antonio
Zorzenon da Silva - 0000126-77.2014.5.01.0302 - 28/4/2016.)
369. Sucessão de empregadores. Contrato de concessão de serviço público. Responsabilidade
trabalhista. Em caso de rescisão do contrato de trabalho após a entrada em vigor da
concessão, a segunda concessionária, na condição de sucessora, responde pelos direitos
decorrentes do contrato de trabalho, sem prejuízo da responsabilidade subsidiária da primeira
concessionária pelos débitos trabalhistas contraídos até a concessão, em conformidade com a
Orientação Jurisprudencial nº 225, I, do c. TST. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. Valmir de Araujo
Carvalho. Red. Desig. - 0000927-90.2014.5.01.0302 - 15/2/2016.)
370. Sucessão de empregadores. Inexistência. Para haver sucessão trabalhista a atividade tem
de passar de um para outro empresário, no todo ou em parte, e os empregados dessa empresa

(dessa atividade) devem ter trabalhado tanto para o antigo quanto para o novo dono. Se não
houve transferência da empresa, isto é, se não houve transferência da mesma atividade, não
há sucessão de empregadores; se os empregados trabalharam apenas para o dono antigo, e
não para o novo, não há sucessão, porque os contratos de trabalho sofreram solução de
continuidade. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. José Geraldo da Fonseca - 0002010-86.2011.5.01.0225 11/10/2016.)
371. Sucessão de empregadores. Inexistência. Para haver sucessão trabalhista a atividade tem
de passar de um para outro empresário, no todo ou em parte, e os empregados dessa empresa
(dessa atividade) devem ter trabalhado tanto para o antigo quanto para o novo dono. Se não
houve transferência da empresa, isto é, se não houve transferência da mesma atividade, não
há sucessão de empregadores; se os empregados trabalharam apenas para o dono antigo, e
não para o novo, não há sucessão, porque os contratos de trabalho sofreram solução de
continuidade. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. José Geraldo da Fonseca - 0013700-43.2008.5.01.0282 24/5/2016.)
372. Sucessão trabalhista. Ausência de configuração. Não há como se configurar a sucessão
trabalhista quando o contrato de trabalho do empregado foi extinto antes que a nova
exploradora do serviço de transporte público começasse a operar. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Tania
da Silva Garcia - 0000051-69.2012.5.01.0282 - 5/9/2016.)
373. Sucessão trabalhista. CBTU, FLUMITRENS. Legalidade da transferência dos empregados.
No caso específico envolvendo CBTU e FLUMITRENS, não se reputa nula a transferência dos
trabalhadores daquela para esta pelo simples fato de o Presidente da República ter vetado o
art 6º da Lei nº 8.693/93, que a permitiria expressamente, porquanto baseado em
fundamentos de índole diversa. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. Vólia Bomfim Cassar - 001104321.2015.5.01.0012 - 20/10/2016.)
374. Sucessão trabalhista. Configuração. Comprovado que a empresa indicada como sucessora
adquiriu o parque industrial de uma das devedoras originais, considera-se configurada a
sucessão trabalhista. Relatora: Giselle Bondim Lopes Ribeiro (TRT1 - 7ª Turma- Rel. Giselle
Bondim Lopes Ribeiro - 0000114-57.2013.5.01.0283 - 7/12/2016.)
375. Sucessão trabalhista. Configuração. Comprovado que a empresa indicada como sucessora
celebrou contrato de cessão de fundo de comércio com a devedora original, considera-se
configurada a sucessão trabalhista. Relatora: Giselle Bondim Lopes Ribeiro. (TRT1 - 7ª TurmaRel. Giselle Bondim Lopes Ribeiro - 0000904-75.2010.5.01.0047 - 4/3/2016.)
376. Sucessão trabalhista. Inocorrência. Não há sucessão trabalhista se entre empresas que
não exploram a mesma atividade econômica. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. Marcos Cavalcante 0000400-53.1996.5.01.0017 - 21/11/2016.)
377. Sucessão trabalhista. Ocorrência. Há sucessão trabalhista quando uma empresa
(sucessora) continua explorando a mesma atividade econômica da sucedida, no mesmo
estabelecimento. Os sucessores são os principais responsáveis pela satisfação dos direitos de
todos os que, com sua força de trabalho, contribuíram para a formação e desenvolvimento da
organização produtiva adquirida, pouco importando a forma ou modalidade de aquisição.

Incidência dos artigos nº 10 e 448 da CLT. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. Marcos Cavalcante - 000077712.2014.5.01.0302 - 12/1/2016.)
3.15.5 Tomador de Serviços / Terceirização
378. A Petrobras e suas subsidiárias não se submetem à Lei nº 8.666/93, em razão das
disposições constantes no artigo 67 da Lei nº 9.478/97, regulamentado pelo Decreto nº
2.745/98. A responsabilidade subsidiária decorre do entendimento consolidado no item IV da
Súmula nº 331 do TST A tomadora de serviços é responsável subsidiaria por todos os direitos
trabalhistas garantidos ao empregado, de cuja força de trabalho se beneficiou do Recurso
Ordinário e Adesivo, em face da sentença de procedência parcial, fls. 163/167, do Dr. André
Luiz da Costa Carvalho, Juiz Titular da 2ª Vara do Trabalho de Macaé. (TRT1 - 7ª Turma- Rel.
Theocrito Borges dos Santos Filho - 0006670-26.2014.5.01.0482 - 24/6/2016.)
379. A responsabilidade subsidiária decorre da existência do contrato de prestação de serviços
entre o tomador dos serviços e a empresa de prestação de serviços terceirizados, sendo este o
fato constitutivo do direito do Autor, a que se refere o artigo nº 333, I, do CPC. Tratando-se de
Ente Público, a ausência de fiscalização enseja idêntica responsabilidade nos moldes do inciso
V do mesmo Enunciado. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Marcia Regina Leal Campos - 000660883.2014.5.01.0482 - 19/12/2016.)
380. A Súmula nº 331 do c. TST que constitui o fundamento para que se reconheça a
responsabilidade subsidiária da segunda reclamada pelas obrigações trabalhistas assumidas
por quem ela contratou, para prestar-lhe serviços não padece de qualquer ilegalidade ou
inconstitucionalidade. Diversos dispositivos, em nosso ordenamento jurídico, permitem
atribuir responsabilidade, a quem se beneficie da força de trabalho de outrem, quando se
verifica a inidoneidade econômica ou financeira do empregador (por exemplo, o art nº 455 da
CLT; o art nº 16 da Lei nº 6019/74; o art nº 159 do Código Civil de 1916; os arts nº 186 e 927 do
Código Civil em vigor). Ao definir como subsidiária aquela responsabilidade (do tomador de
serviços), o c. TST apenas interpretou a Lei, atendendo, inclusive, aos princípios que norteiam
o Direito do Trabalho. E interpretar a Lei é prerrogativa de qualquer órgão jurisdicional, sendo
que, especificamente na órbita da Justiça do Trabalho, o art 8º da CLT há décadas autoriza o
julgador a, "na falta de disposições legais", recorrer à jurisprudência, à analogia, à equidade, a
outros princípios e normas gerais de direito, aos usos e costumes e ao direito comparado. Por
isso, nem de longe se vislumbra desrespeito ao art 5º, inciso II, ou ao art nº 22, inciso I, da
Constituição da República, em se atribuir responsabilidade, em caráter subsidiário enfatize-se,
à segunda reclamada, pelo que seja devido ao reclamante. Sendo o Direito do Trabalho um
direito especial, e não excepcional ou de privilégio, claro é que ele admite interpretação
analógica, para suprir eventuais "lacunas". A segunda reclamada responderá em caráter
subsidiário pelos valores devidos ao reclamante, por ter se beneficiado da sua força de
trabalho, no período em que ele, integrando o quadro de empregados da primeira ré, foi
designado a prestar-lhe serviços. (TRT1 - 8ª Turma- Rel. Roque Lucarelli Dattoli - 001090529.2013.5.01.0043 - 11/3/2016.)
381. Administração pública. Convênio. Terceirização lícita. Inexistência de responsabilidade
subsidiária. A contratação de serviços mediante terceirização lícita, na modalidade de
convênio, não importa a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, nos termos

dos artigos nº 71, parágrafo1º e 116, caput, da Lei Federal nº 8.666/93. Recurso a que se dá
provimento. (TRT1 - 9ª Turma- Rel. Claudia de Souza Gomes Freire - 001026631.2015.5.01.0531 - 19/1/2016.)
382. Administração pública. Terceirização. Responsabilidade subsidiária. No âmbito da
Administração Pública, o parágrafo 1º, do artigo nº 71, da Lei nº 8.666/93 tem por escopo
exonerar a responsabilidade direta do contratante, não impedindo que esta subsista de forma
subsidiária quando evidenciada a culpa in vigilando da Administração Pública, conforme
entendimento consolidado no item V, da Súmula nº 331 do c. TST, em sua nova redação. A
posição jurisprudencial tem sede na importância conferida constitucionalmente aos direitos
laborais, decorrente de seu caráter alimentar. (TRT1 - 8ª Turma- Rel. Maria Aparecida
Coutinho Magalhães - 0010857-90.2015.5.01.0046 - 12/9/2016.)
383. Contrato de empreitada e subempreitada. Responsabilidade. Nos contratos de
subempreitada impõe-se a aplicação da regra contida no caput do art nº 455 da CLT, que
determina a responsabilidade solidária entre o devedor originário (subempreiteiro) e do
empreiteiro principal pelos débitos trabalhistas decorrentes do inadimplemento do
subempreiteiro empregador e não de seu estado de insolvência. (TRT1 - 1ª Turma- Rel.
Alexandre Teixeira de Bastos Cunha. Red. Desig. - 0010854-68.2014.5.01.0015 - 1/6/2016.)
384. Responsabilidade subsidiária. A responsabilidade subsidiária resulta da terceirização e do
descumprimento de obrigações trabalhistas por parte da prestadora dos serviços.
Entendimento Consolidado no item V da Súmula nº 331, do c. TST. Os entes integrantes 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. A aludida responsabilidade não decorre de mero
inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente
contratada. Juros moratórios condenação subsidiária do Estado do Rio de Janeiro.
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 10/09/97, quando o ente público figurar no título executivo judicial na
condição de devedor subsidiário, conforme entendimento pacífico contido na Súmula nº 24
deste e. TRT 1º Região. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. Valmir de Araujo Carvalho - 001176450.2013.5.01.0203 - 21/3/2016.)
385. Responsabilidade subsidiária. Ausência de comprovação da efetiva prestação de serviços
por parte do autor da demanda à empresa tomadora dos serviços. Negada pela parte indicada
como tomadora a prestação de serviços pelo autor da demanda, incumbe a este comprovar
que desenvolvia efetivamente, através de interposta empresa, suas atividades em favor
daquela, ônus do qual não se desincumbiu a contento. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. Leonardo da
Silveira Pacheco - 0001401-38.2012.5.01.0009 - 25/8/2016.)
386. Responsabilidade subsidiária. Execução. Devedor principal e subsidiário. Nas hipóteses de
inadimplemento do empregador, devedor principal, o tomador de serviços é responsável
subsidiariamente pelas verbas devidas ao trabalhador. Havendo responsável subsidiário com
bens livres e desembaraçados para garantir a execução, não há motivo para que a execução

seja dirigida em face dos sócios da devedora principal. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. Marcos
Cavalcante - 0002414-72.2012.5.01.0203 - 15/4/2016.)
387. Responsabilidade subsidiária. Julgamento da ADC nº 16 do STF e nova redação da Súmula
nº 331, V, do TST. A declaração de constitucionalidade do artigo nº 71 da Lei nº 8.666/91 pelo
STF, no julgamento da ADC nº 16, não inviabilizou a condenação do Ente Público como
responsável subsidiário, pelo Judiciário Trabalhista. Presente a conduta culposa da 2ª Ré,
decorrente da ausência de fiscalização quanto à idoneidade da prestadora de serviço e do
correto cumprimento do contrato, configura-se a sua responsabilidade subsidiária. (TRT1 - 4ª
Turma- Rel. Alvaro Luiz Carvalho Moreira - 0007054-86.2014.5.01.0482 - 6/7/2016.)
388. Responsabilidade subsidiária. Não basta fazer uma licitação e celebrar o contrato
administrativo para se eximir da responsabilidade subsidiária, devendo o licitante, nos termos
do art nº 67 da Lei nº 8.666/93, acompanhar efetivamente a execução contratual. (TRT1 - 6ª
Turma- Rel. Leonardo da Silveira Pacheco - 0010465-38.2015.5.01.0342 - 8/12/2016.)
389. Responsabilidade subsidiária. PETROBRAS. 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 nº 331 do e. 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. (TRT1 - 7ª
Turma- Rel. Giselle Bondim Lopes Ribeiro - 0010574-19.2015.5.01.0062 - 4/10/2016.)
390. Responsabilidade Subsidiária. PETROBRAS. O tomador dos serviços, ente integrante da
Administração Pública, quando demonstrada 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, é responsável
subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas, se ocorrer inadimplemento ou insolvência da
empregadora, nos termos da Súmula nº 331, V, do TST. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Tania da Silva
Garcia - 0011087-81.2015.5.01.0451 - 19/12/2016.)
391. Responsabilidade subsidiária. Tomador de serviços. Súmula nº 331 do colendo Tribunal
Superior do Trabalho. A empresa tomadora de serviços é subsidiariamente responsável pelas
obrigações decorrentes do contrato de trabalho dos empregados da empresa prestadora de
serviços, mesmo em caso de terceirização lícita. Entendimento jurisprudencial cristalizado na
Súmula nº 331, item IV, do Colendo Tribunal Superior do Trabalho. (TRT1 - 7ª Turma- Rel.
Rogério Lucas Martins. Red. Desig. - 0010534-19.2014.5.01.0241 - 14/3/2016.)
392. Responsabilidade subsidiária. Trabalho para outro tomador. Ausência de responsabilidade
do réu. Não tendo o trabalho da Autora sido realizado em benefício do Município do Rio de
Janeiro, mas sim do Estado do Rio de Janeiro, incabível a responsabilização subsidiária do
Município. Recurso ao qual se concede provimento. (TRT1 - 7ª Turma- Rel. Giselle Bondim
Lopes Ribeiro - 0011313-69.2014.5.01.0080 - 13/5/2016.)

393. Responsabilidade subsidiária. Visando a conferir efetividade à sentença transitada em
julgado, o direito positivo do trabalho previu inúmeras hipóteses específicas de
responsabilidade solidária (artigos 2°, §2º, e nº 455 da Consolidação das Leis do Trabalho),
fonte da qual partiram a doutrina e a jurisprudência, Súmula nº 331, IV, do Colendo Tribunal
Superior do Trabalho, para construir a chamada responsabilidade subsidiária, que também se
extrai do princípio geral emanado do artigo 9° da Consolidação das Leis do Trabalho. (TRT1 - 4ª
Turma- Rel. Cesar Marques Carvalho - 0010253-83.2014.5.01.0202 - 10/5/2016.)
394. Terceirização lícita. PETROBRAS. Ausência de comprovação das obrigações previstas na
Lei nº 8.666/93, especialmente no tocante à fiscalização do cumprimento das obrigações
contratuais e legais da prestadora. Responsabilidade subsidiária. Sendo a tomadora de serviços
um ente da Administração Pública Indireta, ao pretender a aplicação da previsão contida no
art nº 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, deve demonstrar que a contratação da empresa prestadora
de serviços ocorreu nos moldes nela previstos e, também, que fiscalizou o cumprimento das
obrigações trabalhistas pela empresa contratada. Restando caracterizado que não foi realizada
fiscalização, impõe-se a responsabilização subsidiária da Recorrente, nos termos dos artigos nº
186, 927 e 942 do Código Civil, uma vez que esta incorreu em culpa in vigilando, conforme o
entendimento jurisprudencial pacificado na Súmula nº 331, V, do colendo TST. Ademais, em
suas contratações a Petrobrás observa os procedimentos licitatórios simplificados previstos na
Lei nº 9.478/97 e no Decreto nº 2.745/98, de modo que sequer pode invocar dispositivo
contido na Lei de Licitações para se eximir da responsabilidade que lhe cabe. (TRT1 - 7ª TurmaRel. Rogério Lucas Martins - 0005958-39.2014.5.01.0481 - 18/7/2016.)
395. Terceirização. Responsabilidade subsidiária do tomador de serviços. Configuração. Na
terceirização, o tomador de serviços responde subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas
não adimplidas pela empresa contratada, nos termos da Súmula nº 331, IV, do TST. (TRT1 - 3ª
Turma- Rel. Rildo Albuquerque Mousinho de Brito - 0011347-04.2014.5.01.0061 - 24/2/2016.)
396. Terceirização. Responsabilidade subsidiária. O tomador, ao escolher o caminho da
terceirização, ainda quando não viole as normas de tutela do trabalhador, deve diligenciar
quanto à idoneidade da empresa prestadora, pois, caso contrário, responderá pelos débitos
contraídos pela contratada, ainda que indiretamente, quando não verificada a fiscalização do
cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora.
Nesse sentido, o entendimento cristalizado no item V, da Súmula nº 331 do c. TST, introduzido
pelo Pleno do Tribunal Superior do Trabalho, por meio da Resolução nº 1.174 de 24/05/11.
(TRT1 - 7ª Turma- Rel. Jorge Orlando Sereno Ramos - 0010955-23.2014.5.01.0204 30/8/2016.)
397. Tomador público. Responsabilidade subsidiária. Súmula nº 331, V, do TST. A
Administração Pública não se limita apenas a fiscalizar a pessoa que concorre e ganha a
licitação durante o processo licitatório e no ato de contratar, mas também durante a execução
do contrato. Não tendo fiscalizado corretamente, deve ser responsabilizada por isso. A
questão já foi pacificada pela Súmula nº 331, V, do colendo Tribunal Superior do Trabalho,
que, na sua atual redação, afastou quaisquer dúvidas porventura existentes. (TRT1 - 2ª TurmaRel. Vólia Bomfim Cassar - 0010334-38.2014.5.01.0006 - 8/6/2016.)

398. Tomadora de Serviço. Responsabilidade. A deferência aos órgãos da Administração
Pública instituída pelo item II da Súmula nº 331 do c. TST diz respeito à geração de vínculo
empregatício. O tomador de serviços, independentemente de sua natureza jurídica e da índole
da contratação, detém responsabilidade pela satisfação dos créditos trabalhistas subsidiária
contraídos pela empresa prestadora de serviços por ele contratada. Embora o Supremo
Tribunal Federal, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16, em
24/11/10, tenha declarado a constitucionalidade do art nº 71, §1º, da Lei nº 8.666/93, acabou
por reconhecer que essa circunstância não impossibilita, por si só, o reconhecimento da
responsabilidade subsidiária do ente público tomador de serviços, cabendo à Justiça do
Trabalho examinar os fatos de cada causa, inclusive à luz de outras normas porventura
aplicáveis, especialmente quando caracterizada a inadimplência, pelo tomador, de alguma de
suas obrigações, como a de fiscalizar administrativamente a prestadora de serviços (arts nº 29,
III e IV, c/c 55, XIII, da Lei nº 8.666/93, combinados com os arts nº 455 da CLT e 942 do CCB).
(TRT1 - 2ª Turma- Rel. Fernando Antonio Zorzenon da Silva - 0010005-26.2013.5.01.0082 27/7/2016.)
3.15.5.1 Empreitada / Dono da Obra
399. Dono da obra. Responsabilidade solidária ou subsidiária. Diante da inexistência de
previsão legal específica, o contrato de empreitada de construção civil entre o dono da obra e
o empreiteiro não enseja responsabilidade solidária ou subsidiária nas obrigações trabalhistas
contraídas pelo empreiteiro, salvo sendo o dono da obra uma empresa construtora ou
incorporadora. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. José Geraldo da Fonseca - 0010110-13.2015.5.01.0541 22/11/2016.)
400. Dono da obra. Responsabilidade subsidiária. Inaplicabilidade. Inteligência da OJ nº 191
SDI-1 do TST. Caracterizado o contrato de empreitada, não há que se falar em
responsabilidade subsidiária a ser atribuída à terceira ré, indústria de Produtos Alimentícios
Piraque S.A., pelos débitos trabalhistas da empreiteira contratada, pois, na qualidade de dona
da obra, se aplica a excludente disposta na Orientação Jurisprudencial nº 191 do TST. Recurso
patronal conhecido e provido. (TRT1 - 9ª Turma- Rel. Ivan da Costa Alemão Ferreira - 001042985.2015.5.01.0571 - 22/6/2016.)
401. Terceirização. Dono da obra. Tratando-se, em verdade, de típico caso de terceirização de
serviços e não de obra certa, não há como se aplicar o entendimento contido no tema nº 191
da Orientação Jurisprudencial da Seção de Dissídios Individuais. 1- Do Colendo Tribunal
Superior do Trabalho. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Cesar Marques Carvalho - 001059108.2014.5.01.0283 - 6/6/2016.)
3.15.5.2 Ente Público
402. Administração pública. Contrato administrativo de prestação de serviços. Ausência de
fiscalização da fiel execução do contrato por parte da administração pública. Culpa in
vigilando. Verbas trabalhistas devidas ao empregado da empresa prestadora de serviços.
Responsabilidade subsidiária da administração pública. I - É dever do ente público exercer a
vigilância sobre a execução dos contratos administrativos que celebra com o particular,
visando a consecução de projetos no interesse da coletividade. Descurando-se de tal mister e

havendo inadimplência de obrigações de natureza trabalhista para com os prestadores do
labor decorrente do contrato administrativo, impõe-se a responsabilidade subsidiária da
Administração Pública pela satisfação dos créditos devidos ao trabalhador, por ser ela a
principal beneficiária da força de trabalho dos empregados contratados pela empresa
prestadora de serviços. II - Isso tudo, registre-se, sem qualquer afronta ao disposto no §1º, do
artigo 71, da Lei nº 8666/93, que somente tem incidência nas hipóteses em que a
Administração Pública comprovadamente não se eximiu do cumprimento de suas obrigações
legais e contratuais referentes ao pacto administrativo celebrado por meio de procedimento
licitatório. III - Recurso ordinário que se nega provimento. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Evandro
Pereira Valadão Lopes - 0011385-52.2015.5.01.0070 - 7/12/2016.)
403. Direito do Trabalho. Responsabilidade subsidiária da administração pública. A
responsabilidade subsidiária da Administração decorre da má escolha e da omissão dos
agentes públicos na fiscalização de seus contratados, em outras palavras da culpa in eligendo
et in vigilando, a qual é de se presumir quando restam comprovadas violações da legislação
trabalhista por parte da intermediadora dos serviços, sem que fossem empreendidas
diligências eficazes para coibi-las. (TRT1 - 8ª Turma- Rel. Dalva Amélia de Oliveira - 000535478.2014.5.01.0481 - 6/5/2016.)
404. Ilegitimidade passiva ad causam. Teoria da asserção. A situação legitimante das partes é
definida pelo autor in status assertionis, ou seja, decorre de mera asserção posta na inicial.
Discussões acerca da indicação desta ou daquela pessoa como responsável pela reparação da
lesão dizem respeito tão somente ao mérito, sob pena de retorno à teoria concreta da ação.
Responsabilidade subsidiária. §1º do artigo nº 71 da Lei 8.666/93. As normas que regulam as
licitações aos órgãos da administração pública direta e indireta, não eximem, nem afastam a
responsabilidade subsidiária, especialmente em relação à má escolha na contratação efetuada.
ADC 16. STF. Consequências na interpretação da súmula nº 331 do c. TST. A decisão do
Supremo Tribunal Federal nos autos da Ação Declaratória de Constitucionalidade 16, que
declarou a constitucionalidade do §1º do artigo nº 71 da Lei 8.666/93, não interfere na
interpretação da Súmula nº 331 do c. TST. Isso porque a Corte Superior Trabalhista não
declarou a inconstitucionalidade daquela norma legal, mas apenas reconheceu a
responsabilidade da administração pública com base em fatos, isto é, no descumprimento das
obrigações decorrentes do contrato de trabalho. Não há, ali, generalização normativa abstrata,
mas mero parâmetro para responsabilização do tomador de serviços que falha na fiscalização
e, em concurso com o prestador, ocasiona danos ao trabalhador. Condenação subsidiária.
Fazenda Pública. Juros de mora. A Fazenda Pública, quando condenada subsidiariamente pelas
obrigações trabalhistas devidas pela empregadora principal, não se beneficia da limitação dos
juros, prevista no art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 10.09.1997. Inteligência da Orientação
Jurisprudencial n.º 382, da SDI-1, do c. TST. Recurso Ordinário do Município reclamado
conhecido e não provido. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Márcia Leite Nery - 010012754.2016.5.01.0511 - 18/11/2016.)
405. Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem
subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a conduta culposa no
cumprimento das obrigações da Lei nº 8.666, de 21/06/93, especialmente na fiscalização do
cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora.

A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas
assumidas pela empresa regularmente contratada. A responsabilidade subsidiária do tomador
de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da
prestação laboral Recurso ordinário interposto pelo 3º Réu, Estado do Rio de Janeiro, de fls.
269/276, em face da sentença de fls. 251/257, de condenação da 1ª e da 2ª Rés, sendo a 1ª à
revelia, e de responsabilidade subsidiária do 3º Réu, da Dra. Patrícia Lampert Gomes, Juíza do
Trabalho Substituta, em exercício na 65ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro. (TRT1 - 7ª TurmaRel. Theocrito Borges dos Santos Filho - 0001492-62.2012.5.01.0031 - 11/5/2016.)
406. Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem
subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a conduta culposa no
cumprimento das obrigações da Lei nº 8.666, de 21/06/93, especialmente na fiscalização do
cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora.
A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas
assumidas pela empresa regularmente contratada. A responsabilidade subsidiária do tomador
de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da
prestação laboral. (TRT1 - 7ª Turma- Rel. Theocrito Borges dos Santos Filho - 001144710.2014.5.01.0044 - 3/8/2016.)
407. PETROBRAS. Responsabilidade subsidiária. Norma específica para contratação. Não
submissão à Lei nº 8.666/93. Tendo em vista o que dispõem a Lei nº 9.478/97 e o Decreto nº
2.745/98, a Petrobras não se submete às normas da Lei nº 8.666/93, razão pela qual a sua
responsabilidade subsidiária não pode ser afastada pura e simplesmente por pertencer à
administração pública indireta. (TRT1 - 9ª Turma- Rel. José da Fonseca Martins Junior 0011197-59.2015.5.01.0264 - 22/11/2016.)
408. PETROBRAS. Terceirização. Responsabilidade subsidiária. Ao declarar a
constitucionalidade do art nº 71 da Lei nº 8.666/93, o Pleno do STF vedou apenas a
transferência, automática e fundada no mero inadimplemento, da responsabilidade da
empresa prestadora de serviços para o ente público tomador de serviços, ressalvando que
"isso não impedirá que a Justiça do Trabalho recorra a outros princípios constitucionais e,
invocando fatos da causa, reconheça a responsabilidade da Administração, não pela mera
inadimplência, mas por outros fatos". Não havendo comprovação nos autos de que a
PETROBRAS exercia efetiva fiscalização do contrato de prestação de serviços subsiste a
responsabilidade subsidiária. Aplicação da Súmula nº 41 deste Regional. (TRT1 - 3ª Turma- Rel.
Antônio Cesar Coutinho Daiha - 0007067-88.2014.5.01.0481 - 30/11/2016.)
409. Responsabilidade subsidiária da PETROBRAS. Não submissão à Lei nº 8.666/93.
Observância de procedimento licitatório próprio previsto na lei nº 9.478/97 e Decreto nº
2.745/98. Em razão da PETROBRAS estar submetida a regulamento específico (Lei nº 478/97 e
Decreto nº 2.745/98), a responsabilização subsidiária daquela empresa independe da
comprovação de culpa do ente público, pois o procedimento licitatório por ela utilizado não se
subordina às regras previstas na Lei nº 8.666/93. (TRT1 - 7ª Turma- Rel. Jorge Orlando Sereno
Ramos - 0012574-85.2014.5.01.0204 - 4/4/2016.)
410. Responsabilidade subsidiária de ente público. Ao julgar a Ação Declaratória de
Constitucionalidade ADC nº 16, o e. Supremo Tribunal Federal declarou que não existe

qualquer incompatibilidade do art nº 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 com o ordenamento
constitucional em vigor. Todavia, não eximiu a Suprema Corte totalmente a responsabilidade
da Administração Pública por falha no acompanhamento do contrato, deixando ao Judiciário
Trabalhista a tarefa de verificar, caso a caso, sua regular fiscalização. No caso em exame,
restou evidenciada a negligência do ente público que contratou empresa que se mostrou
inidônea. Além disso, a Petrobras não exerceu fiscalização do contrato administrativo. Recurso
da PETROBRAS a que se nega provimento. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Jorge Fernando Gonçalves da
Fonte - 0006451-16.2014.5.01.0481 - 11/5/2016.)
411. Responsabilidade subsidiária de ente público. Ao julgar a Ação Declaratória de
Constitucionalidade ADC nº 16, o E. Supremo Tribunal Federal declarou que não existe
qualquer incompatibilidade do art nº 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 com o ordenamento
constitucional em vigor. Todavia, não eximiu a Suprema Corte totalmente a responsabilidade
da Administração Pública por falha no acompanhamento do contrato, deixando ao Judiciário
Trabalhista a tarefa de verificar, caso a caso, sua regular fiscalização. Na reclamação em
exame, o Município não exerceu fiscalização do serviço, permitindo que houvesse mora
salarial ao final do pacto e o não pagamento das verbas rescisórias e depósitos do FGTS.
Recurso a que se nega provimento. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Jorge Fernando Gonçalves da Fonte 0011036-65.2014.5.01.0561 - 19/1/2016.)
412. Responsabilidade subsidiária. Administração Pública. Existência de prova de culpa
subjetiva da Administração Pública. Cabimento. O disposto no § 1º do artigo nº 71 da Lei nº
8.666/93 impede a transferência, para a Fazenda Pública, dos encargos trabalhistas devidos
pela empresa prestadora aos seus empregados. Todavia, o dispositivo somente é aplicável em
caso de mera inadimplência da empresa prestadora, não autorizando, contudo, a
Administração Pública a relaxar e omitir-se no cumprimento de seu dever geral de evitar que
terceiros venham a sofrer prejuízos materiais e morais por conta da ação ou da omissão de
seus agentes. Comprovada, pelos elementos dos autos, pela análise do acervo probatório
produzido pelas partes, a culpa subjetiva exclusiva ou concorrente da Administração Pública
pela não fiscalização do adimplemento dos encargos trabalhistas deferidos, seja in eligendo,
seja in vigilando, surgirá naturalmente o seu dever de indenizar ou ressarcir o lesado. (TRT1 5ª Turma- Rel. Marcelo Augusto Souto de Oliveira - 0011167-52.2014.5.01.0072 - 8/7/2016.)
413. Responsabilidade subsidiária. Administração pública. Possibilidade. O reconhecimento da
responsabilidade subsidiária do ente público não implica afronta ao artigo nº 97 da CRFB/88,
nem à Súmula vinculante nº 10 ou à decisão na ADC nº 16, ambas do e. STF, uma vez que não
se funda na declaração de inconstitucionalidade do artigo nº 71, parágrafo 1º, da Lei nº
8.666/93, ou mesmo afasta a sua incidência, mas, sim, no reconhecimento da responsabilidade
do ente público pela culpa in vigilando, com observância, ainda, aos princípios da valorização
do trabalho e da livre iniciativa, assim como a dignidade da pessoa humana. (TRT1 - 3ª TurmaRel. Angelo Galvão Zamorano - 0012387-80.2014.5.01.0203 - 4/4/2016.)
414. Responsabilidade subsidiária. Ente público. Tomador dos serviços. Fiscalização do contrato
não comprovada. Induvidoso que, nas hipóteses de terceirização, a tomadora dos serviços,
embora não seja a empregadora formal, obtém proveito da atividade desenvolvida pelo
trabalhador contratado pela empresa interposta. Não comprovada a efetiva fiscalização do

contrato no tocante ao cumprimento das obrigações ali estabelecidas, entre elas as
trabalhistas, ficou caracterizada a culpa in vigilando a amparar a responsabilidade subsidiária
do ente público, nos termos da Súmula nº 331, V do c. TST. Recurso provido. (TRT1 - 3ª TurmaRel. Antônio Cesar Coutinho Daiha - 0000547-47.2012.5.01.0008 - 19/1/2016.)
415. Terceirização. Responsabilidade subsidiária de órgão público. Art nº 71, § 1º, da Lei nº
8.666/93. Questão constitucional já enfrentada pelo STF na ADC nº 16. Efeito vinculante (art nº
102, § 2º, da Constituição Federal). Ao julgar a Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16,
o Supremo Tribunal Federal proclamou, em decisão com efeito vinculante, a validade do art nº
71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, que proíbe, no caso de terceirização de serviços, a transferência
de responsabilidade por débitos trabalhistas da contratada para o órgão público contratante,
excepcionada a hipótese de falta de fiscalização por este último quanto ao cumprimento das
obrigações trabalhistas por parte da empresa prestadora de serviços. (TRT1 - 3ª Turma- Rel.
Rildo Albuquerque Mousinho de Brito - 0010779-82.2015.5.01.0471 - 9/6/2016.)
3.15.5.2.1 Abrangência da Condenação
416. Validade da norma coletiva. Seguro de vida somente para empregados até 60 anos. Não
há qualquer violação aos preceitos antidiscriminatórios e aos garantidores dos direitos dos
idosos, uma vez que a limitação de idade imposta pela norma coletiva apresenta justificativa
razoável, já que é sabido da dificuldade de contratação de seguros de vida para pessoas acima
de 60 anos de idade. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Leonardo Dias Borges - 001108496.2014.5.01.0052 - 42699.)
3.15.5.3 Licitude / Ilicitude da Terceirização
417. Contratação de serviços essenciais por empresa interposta. Terceirização em atividadefim. Ilicitude. Vínculo empregatício com o tomador dos serviços. Comprovada a contratação de
pessoal, por empresa interposta, para prestação de serviços em atividade-fim da contratante,
fica caracterizada a sua ilicitude e o objetivo de burlar a legislação trabalhista, a amparar o
reconhecimento do vínculo empregatício entre ela e o reclamante. (TRT1 - 10ª Turma- Rel.
Célio Juaçaba Cavalcante - 0010576-20.2013.5.01.0042 - 29/3/2016.)
418. Terceirização lícita. Petrobrás. Comprovação das obrigações previstas na Lei nº 8.666/93,
especialmente no tocante à fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais
da prestadora. Responsabilidade subsidiária. Sendo a tomadora de serviços um ente da
Administração Pública Indireta, ao pretender a aplicação da previsão contida no art nº 71, § 1º,
da Lei 8.666/93, deve demonstrar que a contratação da empresa prestadora de serviços
ocorreu nos moldes nela previstos e, também, que fiscalizou o cumprimento das obrigações
trabalhistas pela empresa contratada. Restando caracterizado que não foi realizada
fiscalização eficaz, impõe-se a responsabilização subsidiária da Recorrente, nos termos dos
artigos nº 186, 927 e 942 do Código Civil, uma vez que esta incorreu em culpa in vigilando,
conforme o entendimento jurisprudencial pacificado na Súmula nº 331, V, do colendo TST.
Ademais, em suas contratações a Petrobrás observa os procedimentos licitatórios
simplificados previstos na Lei nº 9.478/97 e no Decreto nº 2.745/98, de modo que sequer pode
invocar dispositivo contido na Lei de Licitações para se eximir da responsabilidade que lhe

cabe. (TRT1 - 7ª Turma- Rel. Rogério Lucas Martins - 0006146-29.2014.5.01.0482 23/11/2016.)

4

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO

4.1
4.1.1

AÇÃO RESCISÓRIA
Decadência

419. Ação rescisória. Prazo decadencial. Suspensão. Interrupção. Artigo nº 207 do Código Civil.
Não cabimento. O prazo decadencial não está sujeito a interrupção ou suspensão, razão pela
qual nenhum efeito produz sobre a caducidade do direito o ajuizamento de Ação Rescisória
anterior, com mesmo objeto e causa de pedir, na qual figuraram as mesmas partes. (TRT1 - 5ª
Turma- Rel. Márcia Leite Nery - 0010459-24.2014.5.01.0000 - 18/7/2016.)
4.1.2

Erro de Fato

420. Vício de citação. Ausência de fumus boni iuris e periculum in mora. Manutenção de
decisão que indefere a suspensão da execução. A parte, revel, que não foi citada tem o ônus
processual de interpor recurso ordinário na primeira oportunidade que tiver que falar nos
autos, ainda que na fase de acertamento liquidatório ou mesmo na fase de execução, não
havendo notícia de que a ora agravante tenha interposto o mencionado recurso, o que já
afasta a tese de periculum in mora. Ademais, o prosseguimento da execução, por si só, não
pode causar dano imediato à parte. (TRT1 - SEDI-1- Rel. Ivan da Costa Alemão Ferreira 0011419-43.2015.5.01.0000 – 31/5/2016.)
4.1.3

Falsidade de Prova

421. Ação rescisória fundada em violação de dispositivo de Lei e documento novo (incisos V e
VII do artigo nº 485 do CPC). No caso concreto, não se verificou a ocorrência de quaisquer dos
fundamentos articulados na petição inicial, com fulcro no artigo nº 485 do Código de Processo
Civil. A hipótese de violação legal não restou configurada, como também a publicação
jornalística colacionada com a exordial não se revelou documento novo para o fim de corte
rescisório. Pretensão rescisória julgada improcedente. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Márcia Leite Nery
- 0010647-51.2013.5.01.0000 - 3/2/2016.)
4.1.4

Ofensa à Coisa Julgada

422. Horas extras. Dedução. Violação à coisa julgada. O acórdão deferiu o pedido na forma
postulada na inicial e como o autor, na inicial, não pediu diferença de horas extras e a coisa
julgada não determinou a dedução das horas efetivamente pagas, tenho que a determinação
pelo juízo da execução no que concerne a dedução extrapolou o título executivo. Recurso
provido em parte. (TRT1 - 8ª Turma- Rel. José Antonio Teixeira da Silva - 019410034.2005.5.01.0322 - 1/4/2016.)

4.1.4.1

Interpretação e Alcance do Título Executivo

423. Cálculos de liquidação. Coisa julgada. Observância. Foram observados, para o cálculo do
montante devido, os parâmetros estabelecidos na decisão que transitou em julgado, razão
pela qual não merece provimento o presente apelo. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. Paulo Marcelo de
Miranda Serrano - 0010130-78.2013.5.01.0248 - 30/8/2016.)
424. Coisa julgada. Tendo a coisa julgada limitado a condenação ao pagamento das diferenças
rescisórias decorrentes da integração da parcela prêmio, equivocada a apuração das
diferenças durante todo o contrato de trabalho. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Mônica Batista Vieira
Puglia - 0001235-98.2012.5.01.0431 - 25/7/2016.)
425. Respeito à coisa julgada. Impõe-se a reforma da sentença de embargos à execução, uma
vez que não foi deferida a integração dos reajustes normativos na base de cálculo das horas
extras. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. Vólia Bomfim Cassar - 0035900-87.2008.5.01.0009 - 4/7/2016.)
4.1.5

Reexame de Fatos e Provas

426. Reexame de fatos e provas. Descabimento. O reexame e a reforma do julgado são
providências incompatíveis com a natureza e a finalidade dos embargos de declaração.
Embargos de declaração improvidos. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Bruno Losada Albuquerque Lopes 0060900-44.2008.5.01.0024 - 17/5/2016.)
4.1.6

Violação Literal à Disposição de Lei

427. Ação rescisória. Artigo nº 485, V, do CPC. Limites. Não procede pedido de rescisão
fundado no artigo nº 485, inciso V, do CPC, quando se aponta violação a norma de Convenção
Coletiva de Trabalho, Acordo Coletivo de Trabalho, portaria do Poder Executivo e regulamento
de empresa. Pretensão rescisória julgada improcedente. (TRT1 - SEDI-1- Rel. Márcia Leite Nery
- 0010556-24.2014.5.01.0000 - 15/4/2016.)
428. Ação rescisória. Violação literal de lei. O cabimento de ação rescisória com fundamento
no art nº 485, V, do CPC, pressupõe que a interpretação realizada pela decisão rescindenda
caracterize violação de literal disposição de lei, na forma do entendimento contido na Súmula
nº 298 do c. TST. O que se observa nos autos da ação originária é que a sentença deferiu o
pagamento de horas extras não apenas em virtude das presunções que entendeu decorrerem
da não apresentação da RAIS e da negativa da preposta em indicar os nomes dos empregados,
mas, também e principalmente, por estar convencido o julgador que se tratava de uma média
ou grande empresa, com inúmeros funcionários que eram transferidos entre seus diversos
pontos comerciais, e, ainda, por ter sido comprovada a efetiva existência de um controle de
jornada escrito, eis que realizados pagamentos a título de horas extras. Sob tal ótica, não há
que se falar em ofensa ao art nº 74, §§, da CLT, ou aos arts nº 345 e 400 do CPC. Destaca-se,
ademais, o entendimento contido na OJ nº 112 da SBDI-2 do TST, que também torna
improsperável a pretensão rescisória nesse aspecto. No mais, em relação aos efeitos do
"Termo de Quitação", certo é que o Juízo sentenciante adotou o entendimento adequado
diante da questão, na medida em que se trata de documento genérico, cuja referência às
parcelas consideradas como quitadas é de todo irregular, não indicando precisamente a
quanto corresponderia a quitação de cada uma delas, o que tornava mesmo impossível a

dedução pretendida, não havendo no raciocínio esposado pelo Juízo originário qualquer
mácula aos arts nº 319 e 320 do CC, muito menos ao art nº 373 do CPC. Ressalte-se que, no
que se refere à questão da indivisibilidade da prova, tal discussão sequer foi objeto de
enfrentamento pelo juízo originário, o que também afasta a prosperabilidade do desiderato
autoral. A autora incursionou em inarredável tentativa de rediscussão dos fatos e da valoração
da prova produzida, o que não encontra amparo nas estritas hipóteses de rescindibilidade da
coisa julgada. Incidentes no caso os entendimentos contidos nas Súmulas nº 410 e 298 do c.
TST. Pedido rescisório improcedente. (TRT1 - SEDI-1- Rel. Sayonara Grillo Coutinho Leonardo
da Silva - 0011337-12.2015.5.01.0000 - 8/7/2016.)
4.2

ATOS PROCESSUAIS

4.2.1

Citação

429. 1. Preliminar de nulidade por ausência de citação válida dos representantes do município.
A representação do Município, de fato, é feita pelo Prefeito ou seu Procurador, consoante
determina o art nº 12, II, do CPC, contudo, nem a CLT nem o Decreto-lei nº 779/69 exigem que
a citação para contestar a ação recaia exclusivamente sobre aquelas pessoas, bastando que
seja recebida por servidor municipal. 2. Preliminar de incompetência absoluta da Justiça do
Trabalho. Não há nos autos qualquer prova ou demonstração formal de que a autora tenha
migrado para o regime jurídico estatutário, sendo certo que o ônus da prova quanto a esse
fato modificativo do direito autoral era do Município recorrente (art nº 333, II, do CPC). (TRT1 1ª Turma- Rel. Mário Sérgio Medeiros Pinheiro - 0010613-41.2015.5.01.0571 - 15/3/2016.)
4.2.2
4.2.2.1

Nulidade
Cerceamento de Defesa

430. Cerceamento de defesa. Confissão ficta. A confissão ficta gera duas consequências: a
dispensa de prova do fato alegado pela parte contrária (art nº 334, II, do CPC) e a presunção de
veracidade sobre o fato confessado. Diz-se presunção de veracidade, pois a confissão pode ser
confrontada com as provas já existentes nos autos e não relativamente a provas futuras.
Ocorrendo a confissão ficta, a parte não tem o direito de produzir novas provas, por estar
preclusa a oportunidade. Contudo, já existindo prova nos autos (pré-constituída), o juiz, com
fundamento em seu livre convencimento motivado, poderá considerá-la para afastar a
confissão, uma vez que esta regra gera mera presunção relativa de veracidade dos fatos.
Recursos não providos. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Roberto Norris - 0100178-95.2016.5.01.0501 1/8/2016.)
431. Cerceamento de defesa. Deficiência de traslado. Mantida a sentença, por seus próprios
fundamentos. A finalidade da determinação contida no § 5º do art nº 897 da CLT é a de
viabilizar, no caso de provimento do agravo, o imediato julgamento do recurso denegado.
Sendo assim, devem ser trasladadas para o agravo todas as peças principais mencionadas no
item I do referido § 5º do art nº 897 da CLT, assim como aquelas que são úteis ao deslinde da
matéria de mérito controvertida (item II do mesmo § 5º do art nº 897 da CLT). Especificamente
no que concerne às úteis, constitui ônus do agravante fornecê-las quando da formação do
instrumento do agravo, sob pena de, ainda que conhecido o agravo, restar prejudicada a

apreciação dos fundamentos da sentença e das razões recursais formuladas, tal como ocorre
na hipótese em exame. (TRT1 - 9ª Turma- Rel. Eduardo Henrique Von Adamovich - 000001119.2015.5.01.0206 - 1/8/2016.)
432. Cerceamento do direito de defesa. Configuração. Havendo na audiência inaugural registro
de que a contestação foi tempestivamente apresentada e na ata de 15/01/15 a questão da
defesa em branco foi registrada, não tendo apresentado a autora qualquer protesto, tenho
como evidente o animus de defesa. A reclamada se apresentou em todas as audiências,
ofereceu a peça de resistência com todos os fundamentos de defesa, juntou os documentos
necessários para combater as alegações autorais e, por mero erro sistêmico, devidamente
registrado nos presentes autos, teve seu direito de contraditório e ampla defesa violado. (TRT1
- 8ª Turma- Rel. José Antonio Teixeira da Silva. Red. Desig. - 0010393-49.2013.5.01.0042 19/1/2016.)
433. Cerceamento do direito de defesa. Prova pericial e testemunhal. Inexistência. Respeitados,
em favor do magistrado acusado, os princípios do devido processo judicial e do contraditório e
da ampla defesa, previstos nos arts 5º, LIV e LV, da CRFB/88, não há que se falar em
cerceamento do direito de defesa. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Tania da Silva Garcia - 000024974.2015.5.01.0000 - 16/3/2016.)
434. Revelia. Vício de citação inexistente. Cerceio de defesa não configurado. No Processo do
Trabalho a intimação do Réu se dá na forma do artigo nº 841, §1º, da CLT, sendo válida a
citação realizada por meio de registro postal, desde que encaminhada para o endereço correto
da parte, sendo ônus da parte comprovar o não recebimento ou a entrega tardia Inteligência
da Súmula nº 16, do c. TST (TRT1 - 7ª Turma- Rel. Theocrito Borges dos Santos Filho - 001026627.2015.5.01.0015 - 11/7/2016.)
4.2.2.1.1

Indeferimento de Produção de Prova

435. Cerceamento de defesa. Nulidade da sentença. O indeferimento da produção de prova
testemunhal, requerida pela parte, conjugado com decisão que lhe tenha sido desfavorável
nos aspectos cuja prova pretendia produzir exatamente com a oitiva da testemunha
desprezada, constitui cerceamento de defesa, restando assim violados os princípios do
contraditório e da ampla defesa, insculpidos no art 5º, inciso LV, da Constituição da República,
autorizando o acolhimento da preliminar suscitada no recurso e consequente decretação de
nulidade da r. sentença a quo, com a determinação de retorno dos autos à Vara de origem,
para reabertura da instrução processual. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. José Antonio Piton - 001132741.2015.5.01.0008 - 24/8/2016.)
436. Cerceio de defesa. Indenização de dano moral. Verifica-se se houve cerceio de defesa se a
parte não pode produzir prova, e a sentença é contrária à própria parte por falta de prova. Isso
ocorreu em relação ao pleito de indenização de dano moral. (TRT1 - 9ª Turma- Rel. Ivan da
Costa Alemão Ferreira. Red. Desig. - 0011236-09.2013.5.01.0076 - 5/4/2016.)
437. Direito processual. Cerceamento do direito de defesa. Nulidade. Indeferimento de prova
oral. Nula é a sentença que defere pleito cuja ausência de direito a ré pretendia provar
mediante oitiva de testemunhas indeferida pelo julgador, por caracterizado o cerceamento do

direito de defesa. (TRT1 - 8ª Turma- Rel. Dalva Amélia de Oliveira - 0004024-73.2013.5.01.0451
- 4/7/2016.)
438. Indeferimento da produção da prova pericial. Cerceio de defesa. Caracterização. O Juiz
possui ampla liberdade na direção do processo e na valorização da prova, nos termos dos
artigos nº 765 da CLT e 371 do CPC, podendo indeferir a realização de provas desnecessárias
ao deslinde da controvérsia. Porém, o indeferimento da prova pericial com a qual o autor
pretendia comprovar o nexo de causalidade entre a atividade laborativa e a doença adquirida,
constituiu flagrante cerceio de defesa, devendo ser acolhida a preliminar suscitada. (TRT1 - 10ª
Turma- Rel. Célio Juaçaba Cavalcante - 0010826-33.2015.5.01.0511 - 30/8/2016.)
439. Indeferimento do pedido de produção de prova oral. Cerceio do direito de prova. Nulidade.
Configura-se autêntico cerceio de defesa o impedimento da oitiva de testemunha como
mecanismo adequado para contribuir na solução da lide. É princípio jurisprudencial corrente
que a decisão dada contra a parte que teve indeferida a prova, salvo nas hipóteses do art nº
400 do CPC, constitui nulidade processual, por cerceio de defesa, presumindo-se que esta
poderia ser útil à parte que a requereu. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Evandro Pereira Valadão Lopes 0010920-46.2013.5.01.0027 - 3/5/2016.)
4.2.2.2

Julgamento Extra / Ultra / Citra Petita

440. Julgamento adstrito aos limites da lide. Os limites objetivos da lide são fixados pela autora
na petição inicial em conjunto com a defesa apresentada pela ré, de modo que o juiz, ao julgar
a demanda, não pode deles se afastar, sob pena de proferir decisão contrária à norma disposta
nos artigos nº 128 e 460 do CPC. (TRT1 - 9ª Turma- Rel. Claudia de Souza Gomes Freire 0010453-06.2014.5.01.0036 - 26/7/2016.)
4.2.2.3

Negativa de Prestação Jurisdicional

441. Nulidade. Prestação jurisdicional incompleta. Se mesmo após a oposição de Embargos de
Declaração, a decisão permanece silente acerca de questões importantes para o deslinde da
controvérsia, ocorre a nulidade por prestação jurisdicional incompleta. (TRT1 - 6ª Turma- Rel.
Marcos Cavalcante - 0117300-51.1996.5.01.0072 - 12/1/2016.)
4.2.3

Prazo

442. Na forma do art nº 897 da CLT, é de oito dias o prazo para interposição de Agravo de
Petição, contados da data da ciência da decisão que se pretende atacar, na execução. (TRT1 9ª Turma- Rel. Antônio Carlos de Azevedo Rodrigues - 0083200-08.2005.5.01.0023 10/8/2016.)

4.3

FORMAÇÃO, SUSPENSÃO E EXTINÇÃO DO PROCESSO

4.3.1
4.3.1.1

Pressupostos Processuais
Coisa Julgada

443. Coisa julgada. Não cabe, em fase de liquidação, a modificação ou a inovação da sentença
liquidanda, sob pena de se configurar ofensa à coisa julgada. (TRT1 - 9ª Turma- Rel. Claudia de
Souza Gomes Freire - 0001822-02.2011.5.01.0223 - 8/8/2016.)
444. Liquidação de sentença. Inobservância da coisa julgada. EBCT. Progressões por
antiguidade. Possibilidade de compensação. I- A liquidação da sentença deverá ser processada
com estrita observância dos limites objetivos da coisa julgada, sendo vedada qualquer
alteração ou inovação que os infrinja. II - No caso vertente, o acórdão proferido pelo Tribunal
Superior do Trabalho, transitado em julgado, assentou a possibilidade de compensação apenas
entre as progressões deferidas judicialmente e aquelas decorrentes de norma coletiva, e caso
se tratasse de idêntica espécie, isto é, progressão por antiguidade. III - Agravo conhecido e
parcialmente provido. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Evandro Pereira Valadão Lopes - 000071721.2010.5.01.0030 - 12/1/2016.)
4.3.1.2

Litispendência

445. Litispendência. Arquivada a reclamação ajuizada anteriormente, no tocante a um dos
reclamantes, o que significa dizer que houve a extinção do processo sem resolução do mérito
em relação a ele, não há falar em existência de litispendência, no que tange à nova ação por
este ajuizada, ainda que contenha os mesmos pedidos e causa de pedir. (TRT1 - 1ª Turma- Rel.
Alexandre Teixeira de Bastos Cunha - 0010539-30.2015.5.01.0201 - 6/4/2016.)
446. Contribuições do sistema 'S'. Justiça do Trabalho. Incompetência absoluta. A Justiça do
Trabalho carece de competência para o recolhimento de contribuições compulsórias do
chamado Sistema 'S', que são de interesse exclusivo das categorias profissionais. Inteligência
da Súmula nº 36 dessa Corte. Agravo não provido. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Maria Helena Motta 0153000-62.2002.5.01.0045 - 17/2/2016.)
447. Execução. Lei nº 11.101/05. Conflito de competência. Abrangência. Sucessor e sucedido. A
questão atinente à competência do Juízo Empresarial para julgar causas em que estejam
envolvidos interesses e bens da empresa da recuperanda (VARIG), em cujo âmbito estão
incluídos os atos de execução (créditos anteriores e posteriores ao deferimento da
recuperação judicial) resta inquestionavelmente pacificada pelos pronunciamentos iterativos
do e. Superior Tribunal de Justiça. Assim, com fulcro no artigo nº 60, parágrafo único, e artigo
nº 141 da Lei nº 11.101/05, os conflitos que atingirem o patrimônio das empresas sucedida e
sucessora deverão ser apreciados pelo Juízo Falimentar, impedindo a efetivação de atos
executórios por parte desta Especializada. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Célio Juaçaba Cavalcante 0091800-20.2008.5.01.0053 - 17/2/2016.)
448. Justiça do Trabalho. Contribuição Previdenciária. Competência. A Justiça do Trabalho não
tem competência para determinar o recolhimento de contribuições previdenciárias sobre os
valores já pagos pelo empregador, mas tão somente sobre os valores resultantes de

condenação ou acordo homologado, artigo nº 114, VIII, da Carta Magna e Súmula nº 368 do c.
TST. Dano Moral. Configuração. Para a configuração do dano moral, necessária se faz a
comprovação de haver sido a parte atingida em sua honra, de forma a acarretar injustificada
vergonha, dor, desgosto, tristeza profunda e desequilíbrio emocional, justificando a reparação.
(TRT1 - 2ª Turma- Rel. Fernando Antonio Zorzenon da Silva - 0001736-18.2012.5.01.0022 4/2/2016.)
449. Competência da Justiça do Trabalho. art nº 114, IX, da CRFB/88. As "outras controvérsias
decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei", a que alude o inciso IX, do art nº 114 da
CRFB/88, seriam aquelas decorrentes da relação de trabalho, só que de maneira indireta e
mediata, por reflexo e conexão, envolvendo um terceiro e, pelo menos, um dos sujeitos
titulares do respectivo vínculo de trabalho. Indispensável, nessa hipótese, uma lei dispondo
sobre a competência da Justiça do Trabalho para que sejam assim consideradas. (TRT1 - 4ª
Turma- Rel. Angela Fiorencio Soares da Cunha - 0011660-27.2014.5.01.0008 - 21/3/2016.)
450. É a Justiça do Trabalho competente para dirimir o presente conflito de interesses, uma
vez que restou incontroverso nos autos que a autora estava submetida ao regime celetista,
quando de sua dispensa, retornando ao mesmo regime após o reconhecimento administrativo
de sua condição de anistiada, em que pese pretenda o seu enquadramento como servidora
pública estatutária. Sentença que se mantém. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Luiz Alfredo Mafra Lino 0010920-83.2013.5.01.0047 - 27/7/2016.)
4.3.1.2.1

Descontos Fiscais

451. Competência Justiça do Trabalho. Acordo judicial. Pedido de restituição. Retenção
indevida de imposto de renda. Fase de cumprimento do título executivo judicial. Versando a
controvérsia sobre retenção indevida do imposto de renda relativa a contrato de emprego,
incidente sobre parcelas pagas em razão de acordo celebrado em ação trabalhista, a
competência para apreciar a pretensão é da Justiça do Trabalho, sendo competente o Juízo no
qual tramitou a demanda originária, pois a retenção do imposto de renda reputada como
indevida teve como fato gerador o pagamento de parcelas contidas no título judicial
constituído no Juízo originário, estando a discussão afeta à fase do seu cumprimento. (TRT1 8ª Turma- Rel. Maria Aparecida Coutinho Magalhães - 0000288-17.2012.5.01.0343 24/2/2016.)
4.3.1.2.2

Relação de Trabalho

452. Competência da Justiça do Trabalho. Considerando-se que a autora busca o recebimento
de direitos decorrentes do vínculo de emprego firmado com o ente público, de típica natureza
celetista, esta é a Justiça competente para apreciar a matéria. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. Vólia
Bomfim Cassar - 0010557-02.2015.5.01.0282 - 19/1/2016.)
4.3.1.3

Competência Territorial

453. Competência territorial. Art nº 651, da CLT. Local da prestação do serviço. Apelo
desprovido. De acordo com o art nº 651, da CLT, a competência para apreciar a demanda
trabalhista se dá em razão do local da prestação do serviço. Restando claro que a autora não
prestou serviços no Rio de Janeiro, impõe-se manter a decisão a quo que declinou a

competência para outro regional. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. Vólia Bomfim Cassar - 001077110.2013.5.01.0008 - 11/5/2016.)
4.3.2

Conflito de Competência

454. Conflito de competência. Ausência da decisão do juízo suscitado. Art nº 118 do CPC. A
ausência da cópia da decisão proferida pelo juízo suscitado, bem como de qualquer outro
elemento que comprove a manifestação dos juízes conflitantes, obsta a verificação da
existência do conflito de competência, pois tais documentos são essenciais, nos termos do art
nº 118 do Código de Processo Civil, ao conhecimento do Conflito. (TRT1 - Órgão Especial- Rel.
Mário Sérgio Medeiros Pinheiro - 0007794-69.2013.5.01.0000 - 11/4/2016.)
4.4

LIQUIDAÇÃO / CUMPRIMENTO / EXECUÇÃO

455. Execução definitiva. Penhora sobre faturamento. Possibilidade. Não restando comprovada
nos autos a alegação de que a determinação de penhora sobre o faturamento líquido da
empresa inviabiliza o cumprimento de obrigações trabalhistas, fiscais, previdenciárias e sociais,
tem-se que não merece prosperar a pretensão da executada quanto à liberação do valor
bloqueado. Neste sentido Orientação Jurisprudencial nº 93 da SDI-2 do c. TST, a qual consigna
ser admissível a penhora sobre a renda mensal ou faturamento da empresa, desde que
limitada a determinado percentual e não comprometa o desenvolvimento regular de suas
atividades, inexistindo afronta ao artigo nº 620 do CPC. Recurso a que se nega provimento.
(TRT1 - 7ª Turma- Rel. Jorge Orlando Sereno Ramos - 0061000-14.2008.5.01.0019 - 8/7/2016.)
456. Extinção da execução por renúncia ao crédito autoral. Efeito prático de prescrição da
execução. Inexistência. Decisão que se pretende fundamentada na renúncia do crédito autoral,
mas que, na verdade, faz aplicação da prescrição da pretensão executória. Inviabilidade, por
sequer verificada a inércia da parte autora. Ademais, conforme a Súmula nº 114 do c. TST, é
inaplicável na Justiça do Trabalho a prescrição intercorrente. O eventual reconhecimento da
antítese com a Súmula nº 327 do Pretório Excelso não prescinde da observância dos princípios
basilares do Direito do Trabalho e das normas adjetivas processuais, especificamente, o §1º do
art nº 485 do CPC, que exige a intimação pessoal do exequente para o fim específico da
extinção da execução. Agravo a que se dá provimento. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Mário Sérgio
Medeiros Pinheiro - 0187800-23.2000.5.01.0034 - 13/7/2016.)
4.4.1

Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens

457. Cominação do artigo nº 475-J do CPC/73 (artigo nº 523, § 1º, do CPC/15). Aplicação ao
processo de execução na Justiça do Trabalho. A aplicação dos princípios, institutos e normas do
processo comum ao processo trabalhista, seja na fase de conhecimento, seja na fase de
execução, é plenamente possível ante os termos do artigo nº 769 da CLT. Contudo, tal
providência demanda a observância de um mandamento básico, qual seja, não pode contrariar
as diretrizes do Processo do Trabalho. A cominação do artigo nº 475-J do CPC/73 (art nº 523, §
1º, do CPC/15) atende perfeitamente aos ditames do processo laboral porque objetiva, em
última análise, a celeridade processual e o cumprimento voluntário da obrigação por parte do
devedor, que pode se despojar de tal encargo se adimplir espontaneamente a dívida
trabalhista. Ademais, a cominação em questão privilegia o bom pagador que cumpre as suas

obrigações voluntariamente e no tempo oportuno. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Marcelo Augusto
Souto de Oliveira - 0000125-70.2011.5.01.0020 - 24/6/2015.)
458. Multa do art nº 475-J do CPC. Aplicabilidade no Processo do Trabalho. É aplicável a multa
prevista no art nº 475-J do CPC (Lei nº 11.232/05) no Processo do Trabalho, de sorte que a
execução trabalhista é omissa quanto à aplicação de multas na fase de execução processual,
sendo induvidosa a sua compatibilidade, como meio inibidor que visa evitar a protelação do
feito, sobretudo quanto se trata de crédito de natureza alimentar. O anseio social da
celeridade do processo constitui-se na meta constitucional prevista no art 5º, LXXVIII, da Carta
Republicana de 1988. Incidência do Enunciado nº 71 da 1ª Jornada de Direito Material e
Processual na Justiça do Trabalho (23/11/07). Agravo de petição que se nega provimento.
(TRT1 - 10ª Turma- Rel. Marcelo Antero de Carvalho - 0136900-19.2002.5.01.0017 - 1/6/2016.)
459. Multa do art nº 475-J do CPC. Compatibilidade com o Processo do Trabalho. 1) Em que
pesem argumentos de peso em contrário, tem-se por efetivamente cabível no Processo do
Trabalho a aplicação da multa prevista no artigo 475-J do CPC. 2) Agravo de petição da
executada ao qual se nega provimento. (TRT1 - 9ª Turma- Rel. José da Fonseca Martins Junior.
Red. Desig. - 0010132-56.2013.5.01.0019 - 28/6/2016.)
460. Multa do artigo nº 475-J do CPC. Aplicabilidade ao Processo do Trabalho. A efetividade e
celeridade do processo, representam garantias constitucionais, insculpidas no artigo 5º,
LXXVIII, da Constituição da República, assim como a proteção ao salário (art 7º, X, da CRFB),
afastam a alegada incompatibilidade da penalidade disposta no artigo nº 475-J do CPC,
mormente quando a norma trabalhista não dispôs expressamente penalidade aplicável ao
descumprimento do comando legal, sendo omissa no aspecto. (TRT1 - 7ª Turma- Rel. Jorge
Orlando Sereno Ramos - 0011183-04.2014.5.01.0202 - 16/5/2016.)
461. Multa do artigo nº 475-J do CPC. Aplicabilidade no Processo do Trabalho. O artigo nº 475-J
do CPC é aplicável ao Processo do Trabalho ante à omissão específica na regra consolidada
quanto à multa pelo não cumprimento espontâneo da execução e pela sua compatibilidade
principiológica. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Mery Bucker Caminha - 0000859-66.2012.5.01.0026 7/4/2016.)
462. Multa do artigo nº 475-J do CPC. Processo do Trabalho. Inaplicabilidade. A aplicação da
norma processual comum ao Processo do Trabalho fica reservada às hipóteses em que haja, de
forma cumulativa, omissão da norma processual trabalhista e compatibilidade entre a norma
aplicada e os princípios do Direito do Trabalho. Outrossim, deve ser observado que a Lei de
Execução Fiscal, por força do artigo nº 889 da CLT, precede o CPC na aplicação da norma
supletiva. No Processo do Trabalho, o fato que gera os efeitos do artigo nº 475-J do CPC
resulta na penhora dos bens do executado (artigo nº 883 da CLT). Assim, como a CLT tem regra
própria para a hipótese de não-pagamento espontâneo pelo devedor, não se justifica a
aplicação do disposto no artigo nº 475-J do CPC. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. José Antonio Piton 0011117-67.2014.5.01.0026 - 29/7/2016.)

4.4.1.1
4.4.1.1.1

Impenhorabilidade
Bem de Família

463. Execução. Bem de família. Impenhorabilidade. Comprovado a condição de que o imóvel
objeto da penhora se trata de bem de família, sobre ele incide a impenhorabilidade prevista na
Lei nº 8.009/90, de interpretação restritiva. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Mery Bucker Caminha 0163000-46.2005.5.01.0036 - 17/3/2016.)
464. Impenhorabilidade do bem de família. Configuração. Emerge da documentação acostada
aos autos que o imóvel penhorado é bem de família por servir de residência à entidade
familiar e de imóvel único, conforme declaração de IR de fls. 169/175, hipótese da Lei nº
8.009/90. O escopo do instituto do bem de família é eminentemente social, visando garantir o
direito constitucional de moradia, o que impõe seja o mesmo vigiado para que essa finalidade
não seja distorcida. Nesta ordem de considerações, provejo o recurso para tornar
insubsistente a penhora. (TRT1 - 8ª Turma- Rel. José Antonio Teixeira da Silva Red. Desig. 0000268-24.2010.5.01.0043 - 3/8/2016.)
465. Impenhorabilidade do bem de família. Não configurada. A alegação do agravante de que
o imóvel penhorado encontra-se protegido pela Lei nº 8.009/90 não restou comprovada, por
não configurado nos autos a impenhorabilidade do bem imóvel objeto da controvérsia (TRT1 6ª Turma- Rel. Leonardo da Silveira Pacheco - 0112500-06.1996.5.01.0225 - 18/7/2016.)
4.4.1.1.2

Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos

466. Mandado de segurança. Penhora sobre proventos de aposentadoria e salários.
Impenhorabilidade absoluta e integral. Violação de direito líquido e certo. Segurança
concedida. Em se tratando de valores recebidos a título de proventos de aposentadoria e de
salário, a verba penhorada está coberta pela impenhorabilidade absoluta prevista em lei. Isso
porque o artigo 649 do Código de Processo Civil dispõe que são absolutamente impenhoráveis,
nos termos de seu inciso IV, in verbis: "os vencimentos, subsídios, soldos, salários,
remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias
recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os
ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, observado o disposto
no §3º deste artigo". Ressalte-se que não se pode enquadrar os créditos trabalhistas na
exceção prevista no § 2º, do artigo nº 649, do Código de Processo Civil, que se aplica somente
às prestações alimentícias stricto sensu. Desse modo, em que pese a prioridade dos créditos
trabalhistas e as tentativas de promover sua execução, não há como desconsiderar a proteção
imposta por lei, não se admitindo interpretação ampliativa quando o resultado de tal
interpretação importar em restrição de direitos. Nesse sentido, inclusive, o entendimento
consubstanciado na Orientação Jurisprudencial nº 153 do c. TST, bem como a Súmula nº 3 do
e. TRT da 1ª Região, impondo-se a concessão da segurança requerida. (TRT1 - 6ª Turma- Rel.
Paulo Marcelo de Miranda Serrano - 0010127-23.2015.5.01.0000 - 19/1/2016.)
467. Mandado de segurança. Penhora sobre salário. Ilegalidade. Concessão. É ilegal a penhora
que recai sobre o salário do devedor, à luz do art nº 649, IV, do CPC, impondo-se a concessão

da segurança para cassá-la. (TRT1 - SEDI-2- Rel. Rildo Albuquerque Mousinho de Brito 0011542-41.2015.5.01.0000 - 21/3/2016.)
468. Penhora. Proventos de aposentadoria. Embora sustentada a nulidade da penhora sob a
alegação de impenhorabilidade de proventos de aposentadoria, consoante art nº 649, IV, do
CPC, na hipótese, o executado não se desincumbiu de demonstrar que efetivamente os valores
constritos se referem aos proventos recebidos. Agravo de petição a que se nega provimento.
Relatora: Giselle Bondim Lopes Ribeiro (TRT1 - 7ª Turma- Rel. Giselle Bondim Lopes Ribeiro 0226500-34.2007.5.010451 - 17/2/2016.)
469. Proventos de aposentadoria. Impenhorabilidade. Súmula nº 3 do TRT da Primeira Região.
I. É ilegal a penhora de proventos de aposentadoria do executado, ainda que parcial, em face
das normas insertas nos artigos 7º, inciso X, da Constituição da República e 649, inciso IV, do
Código de Processo Civil. Neste sentido, inclusive, posiciona-se este egrégio Tribunal Regional
do Trabalho, por meio de sua Súmula nº 3, que assim dispõe: São os proventos de
aposentadoria, salários, remunerações, pensões e honorários laboratícios, a exemplo dos
vencimentos, subsídios, pecúlios e montepios, absoluta e integralmente impenhoráveis, ante
disposição legal expressa do inciso IV do art nº 649 do CPC, com a redação conferida pela Lei
nº 11.382/06, de 6 de dezembro de 2006." II - Agravo de petição conhecido e não provido.
(TRT1 - 5ª Turma- Rel. Evandro Pereira Valadão Lopes - 0139300-74.2009.5.01.0012 24/2/2016.)
4.4.1.2

Substituição de Penhora

470. Execução. Substituição de bem penhorado. Indeferimento. Decisão interlocutória.
Descabimento do agravo de petição. O artigo nº 897, alínea a, da CLT estabelece que o agravo
de petição é o recurso cabível das decisões proferidas na execução, o qual sofre a limitação do
princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, insculpido no artigo nº 893, §1º, da
CLT, caso dos autos, em que o juiz indeferiu a substituição de bens penhorados, medida que
não apresenta natureza terminativa, eis que não impede o prosseguimento da execução, não
ensejando recurso imediato. Exegese do artigo nº 214 do TST. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Célio
Juaçaba Cavalcante - 0169200-13.2006.5.01.0205 - 28/7/2016.)
4.4.2

Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução

471. Rejeitam-se os embargos de declaração que não se prestam a demonstrar a existência de
omissão, contradição e/ou obscuridade no acórdão embargado. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Mery
Bucker Caminha - 0011283-56.2014.5.01.0008 - 24/8/2016.)
4.4.3

Exceção de Pré-Executividade

472. Exceção de pré-executividade. Vício de citação. Não configurado. A exceção de préexecutividade ou objeção de pré-executividade é admitida no processo trabalhista, visto
tratar-se de incidente processual, sem a exigência de garantia do Juízo, para atender situações
excepcionais e especialíssimas, que impliquem nulidade do processo de execução ou sua
própria extinção, sem maiores indagações. In casu, contudo, não há qualquer evidência do
alegado vício de citação, uma vez que a citação por edital apenas foi realizada após diversas
tentativas de citação da empresa nos endereços consignados no contrato social em que ela

própria fez juntar aos autos. Impõe-se, ainda, o registro de que a empresa executada, em
nenhum momento informa o endereço em que poderia ser regularmente citada,
transparecendo um intuito de apenas procrastinar a presente execução. Recurso provido para
reformar a decisão proferida na exceção de pré-executividade e determinar o regular
prosseguimento da execução sobre os bens da agravada. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Evandro
Pereira Valadão Lopes - 0010169-06.2013.5.01.0077 - 14/3/2016.)
473. Garantia do Juízo. Imprescindibilidade. Art nº 884 da CLT. No Direito Processual do
Trabalho, o fato jurídico que faz começar a contagem do prazo para a oposição do incidente de
embargos é a garantia do Juízo com a ciência da penhora ou do depósito garantidor da
execução (CLT, art nº 884). Se a garantia da execução é pressuposto para conhecimento dos
embargos à execução, mostra-se como requisito objetivo necessário para o conhecimento do
agravo de petição, conforme disposto no art nº 40, § 2º, da Lei nº 8.177/91 e no entendimento
contido na Súmula nº 128, do c. TST. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Marcelo Augusto Souto de Oliveira
- 0000003-97.2016.5.01.0241 - 2/8/2016.)
474. Impugnação à sentença homologatória. Artigo nº 884 da Consolidação das Leis
Trabalhistas. O prazo para impugnação à sentença homologatória é de 5 (cinco) dias a contar
da data em que o exequente tomou conhecimento da garantia do Juízo, na forma prevista no
artigo nº 884 da CLT. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. Marcos Cavalcante - 0096700-81.2006.5.01.0064 25/8/2016.)
4.4.4

Execução Previdenciária

475. Contribuição previdenciária decorrente de decisão trabalhista. Fato gerador. Da
interpretação sistemática da Constituição Federal, art nº 195, I, a, e Lei nº 8.212/91, art nº 22,
I, e Decreto nº 3.048/99, art nº 276, decorre que a contribuição previdenciária devida em
função das sentenças trabalhistas possui como fato gerador o reconhecimento do direito, que
passa, a partir de então, a ser devido pelo empregador. Deste modo, os acréscimos legais
devidos em função do recolhimento em atraso somente incidem a partir do segundo dia do
mês subsequente ao do trânsito em julgado da sentença ou do acordo, ou da decisão
homologatória da liquidação, se ilíquida a sentença. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Marcelo Augusto
Souto de Oliveira - 0019400-52.2001.5.01.0441 - 11/1/2016.)
4.4.5

Execução Provisória

476. Ação civil pública. Execução provisória. Ilegitimidade ativa ad causam. Considerando que
a decisão exequenda se refere aos agentes de segurança admitidos mediante concurso público
realizado em 1986, não sendo esse o caso do exequente, merece confirmação a sentença que
extinguiu o processo por falta de legitimidade ativa. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Rildo Albuquerque
Mousinho de Brito - 0011252-98.2014.5.01.0052 - 12/5/2016.)
4.4.6

Extinção da Execução

477. Extinção da execução. Artigo nº 794, III, do CPC. Renuncia tácita. Levando-se em
consideração que a execução trabalhista é promovida de ofício, a interpretação acerca do
artigo nº 794, III, do CPC nesta seara e de que a renúncia do crédito trabalhista judicialmente
reconhecido pressupõe manifestação expressa do exequente, situação esta não observada

nestes autos em que a execução foi extinta com escopo na renuncia tácita. Dou provimento ao
agravo. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Enoque Ribeiro dos Santos - 0153600-79.1995.5.01.0061 11/5/2016.)
4.4.7
4.4.7.1

Precatório
Juros de Mora

478. Execução. Central. Empresa Pública Estadual. Juros diferenciados. Lei 9.494/97 (art 1º, f).
Inaplicabilidade. A empresa pública estadual sujeita-se ao regime jurídico próprio das
empresas privadas, a teor do que dispõe o art nº 173, § 1º, inciso I, da Magna Carta. Portanto,
não é destinatária do benefício conferido à Fazenda Pública. (TRT1 - 8ª Turma- Rel. Maria
Aparecida Coutinho Magalhães - 0082600-92.2004.5.01.0064 - 1/4/2016.)
4.4.8

Valor da Execução / Cálculo / Atualização

479. Massa falida. Atualização monetária. A correção monetária e os juros correspondem a
atualização necessária à reposição do valor original da moeda e não possui caráter punitivo
pela mora no inadimplemento. A jurisprudência consolidada no c. TST se posiciona no sentido
de determinar a incidência da correção monetária independentemente do cômputo de juros.
(TRT1 - 4ª Turma- Rel. Alvaro Luiz Carvalho Moreira - 0081500-37.2008.5.01.0008 29/1/2016.)
4.4.8.1

Juros

480. Central. Estado do Rio de Janeiro. Juros de mora. art 1.º, F da Lei nº 9.494/97.
Inaplicabilidade. Como sócio da Devedora principal, a condenação do Estado para responder
aos termos da presente execução ocorre por derivação, da desconsideração da personalidade
jurídica da devedora principal. Por conseguinte, a execução deve ser processada nos mesmos
moldes da execução em face da Central, devedora principal, que não se beneficia do art 1º, F
da Lei nº 9.494/97. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. José Antonio Piton - 0075500-43.2003.5.01.0025 15/2/2016.)
481. Decretação de falência da devedora principal. Limitação da contagem de juros de mora
para a devedora subsidiária. A devedora subsidiária responde, tão somente, até os valores
limites do débito da devedora principal. Encontrando-se esta em estado falimentar, os juros
devem cessar, também para a devedora subsidiária, na data de decretação da falência. (TRT1 4ª Turma- Rel. Tania da Silva Garcia. Red. Desig. - 0092000-53.1996.5.01.0342 - 18/1/2016.)
482. Juros de mora. Descontos para previdência social. Incidência sobre o principal líquido
atualizado. A incidência de juros sobre o principal atualizado, antes de ser deduzida a
contribuição previdenciária devida pelo credor trabalhista, seja ela destinada ao INSS ou à
entidade de previdência privada, encerra enriquecimento sem causa do credor trabalhista,
que, assim, estará se beneficiando de juros sobre parcela da qual não é titular, ou seja, que
não integra o seu crédito. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. Carlos Alberto Araujo Drummond - 006960059.2007.5.01.0051 - 13/1/2016.)

483. Processo de Execução. Juros de mora. Constata-se que o vencimento de cada parcela
possui data distinta durante o curso do processo, razão pela qual os juros não podem incidir a
partir da data da propositura da ação, mas sim a partir do vencimento de cada parcela. Cabe
asseverar que a adoção de critério distinto ao determinado na decisão de embargos implica na
própria negação do conceito de mora. No caso, o cômputo dos juros deve observar o
vencimento de cada parcela devida ao exequente, com juros decrescentes e proporcionais à
mora, salvo quanto às parcelas vencidas antes da propositura da ação, hipótese em que os
juros de mora incidirão a partir da data de ajuizamento da reclamação. Recurso parcialmente
provido. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Bruno Losada Albuquerque Lopes - 0122500-09.2002.5.01.0014
- 18/2/2016.)
484. Valor remanescente após o recebimento de alvarás. Cômputo de juros e atualização
monetária. Pela análise das explicações do exequente, da planilha por ele apresentada e da
correção com juros do valor remanescente indicado pelo autor, efetuada pelo Juízo a quo, é
possível concluir que os cálculos não obedeceram a melhor técnica quanto à dedução das
quantias pagas, pois os juros foram aplicados sem a dedução dos valores recebidos pelo
reclamante sob o mesmo título. Recurso provido para determinar a retificação dos cálculos, a
fim de que sejam apurados os juros moratórios até a data de expedição de cada um dos
alvarás, conforme os critérios fixados na fundamentação. Incidência de imposto de renda
sobre juros de mora. Impossibilidade. Os juros moratórios correspondem a uma indenização,
paga pelo devedor, pelo atraso no pagamento de verbas devidas ao credor e, como tal, não
está sujeita à incidência de imposto de renda. Inteligência da OJ nº 400 da SDI-1 do c. TST e da
Súmula nº 17 deste e. Tribunal Regional. Agravo de Petição do executado a que se nega
provimento, no particular. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Enoque Ribeiro dos Santos - 026340032.1991.5.01.0045 - 1/2/2016.)
4.4.8.1.1

Fazenda Pública

485. Agravo de petição. Juros de mora. Administração pública. Responsabilidade subsidiária.
Em relação aos juros, é entendimento reiterado pelo c. TST que, em condenações subsidiárias,
a Fazenda Pública não se beneficia da previsão da Lei nº 9.494/97. Agravo parcialmente
provido. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Roberto Norris - 0152000-69.2006.5.01.0018 - 26/1/2016.)
486. Juros de mora. Fazenda Pública . Condenação subsidiária. A condenação do 2º Réu se deu
de forma subsidiária e, como a lei nº 9494/97, em seu artigo 1º, F, prevê taxa de juros
diferenciada apenas para as condenações impostas à Fazenda Pública, não incide em caso de
condenação contra empresa prestadora de serviços (empregadora), sendo o ente público
apenas responsável subsidiário, conforme OJ nº 382 da SBDI-1 do c. TST. (TRT1 - 8ª Turma- Rel.
José Antonio Teixeira da Silva - 0001600-76.2009.5.01.0264 - 6/5/2016.)
487. Juros. Fazenda Pública. Sendo o réu integrante da Fazenda Pública, impõe-se a
observância do disposto no art 1º-F, da Lei nº 9.494/97, devendo os juros de mora ser
apurados de acordo com índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta
de poupança. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Angela Fiorencio Soares da Cunha - 000161631.2013.5.01.0283 - 16/2/2016.)

4.5

MANDADO DE SEGURANÇA

488. Mandado de segurança. Direito líquido e certo inexistente. Denegação. Impõe-se a
denegação da segurança se não há direito líquido e certo a ser amparado. (TRT1 - SEDI-2- Rel.
Rildo Albuquerque Mousinho de Brito - 0011557-10.2015.5.01.0000 - 24/8/2016.)
4.5.1

Prova Pré-constituída

489. Mandado de segurança. Estabilidade. Verifica-se que a prova documental apresentada
em sede de mandado de segurança comprova que embora o impetrante não seja,
individualmente, portador de estabilidade no emprego, a não observância pelo terceiro
interessado da cota de reserva de vaga autoriza a sua reintegração no emprego até o
cumprimento do artigo nº 93 da Lei nº 8.213/91. Concedida a segurança. (TRT1 - SEDI-2- Rel.
Bruno Losada Albuquerque Lopes - 0100115-21.2016.5.01.0000 - 24/8/2016.)
4.6

OBJETOS DE CARTAS PRECATÓRIAS / DE ORDEM / ROGATÓRIAS

4.6.1

Atos executórios

4.6.1.1

Embargos de Terceiro

490. Ex-diretor de sociedade anônima. Ilegitimidade do terceiro embargante. Os embargos de
terceiro são meio processual utilizável por quem, não sendo parte no processo, nem tendo
interesse particular no seu desfecho, se veja perturbado no exercício de posse de seus bens
por turbação ou esbulho provenientes de ato judicial. Havendo prova robusta de que o
agravante mantém a condição de parte executada nos autos principais, não possui
legitimidade para ajuizar embargos de terceiro, ação incidental prevista apenas para as
hipóteses descritas no artigo nº 1046 do CPC. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Flávio Ernesto Rodrigues
Silva - 0000003-80.2015.5.01.0064 - 30/3/2016.)
491. O CPC estabelece que os embargos de terceiro podem ser opostos em caso de turbação
ou esbulho, ou seja, no caso de mera ameaça ou de efetiva constrição de bens. E se a mera
ameaça à constrição judicial autoriza o ajuizamento, é de razão até mesmo intuitiva admitir-se
o ajuizamento preventivo, tanto que o CPC admite o manejo dessa ação até mesmo no
processo de conhecimento (art nº 1.048). Agravo provido para afastar a extinção do processo,
sem resolução do mérito. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Luiz Alfredo Mafra Lino. Red. Desig. 0000260-84.2013.501.0029 - 19/2/2016.)
4.7

PARTES E PROCURADORES

492. Pessoa jurídica. Sócia advogada. Irregularidade de representação inexistente. O advogado
não pode estar em Juízo sem que tenha poderes outorgados em mandato. Em se tratando de
sócia e também advogada militante, não há como se afastar a regularidade de representação.
Gratuidade de justiça. Pessoa jurídica. A assistência judiciária gratuita pressupõe a insuficiência
econômica para arcar com honorários advocatícios, em caso de sucumbência, motivo pelo
qual, ao escolher patrono para assisti-la, presume-se que a parte tenha ajustado pagamento
pelos serviços, caso contrário, requereria ao Juízo a nomeação de profissional, na forma do
artigo nº 22 da Lei nº 8.906/94. Ademais, a pessoa jurídica dispõe da falência como forma de

evitar a cobrança de custas e, ainda, a exigência de realizar o depósito recursal. (TRT1 - 4ª
Turma- Rel. Cesar Marques Carvalho - 0010717-43.2015.5.01.0018 - 19/1/2016.)
4.7.1

Assistência Judiciária Gratuita

493. Gratuidade de justiça. Pessoa jurídica. Insuficiência financeira. Comprovação. Para a
concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica de direito privado é necessário que a
empresa comprove a absoluta impossibilidade de arcar com as despesas do processo. (TRT1 4ª Turma- Rel. Tania da Silva Garcia - 0000016-08.2015.5.01.0411 - 11/5/2016.)
494. Gratuidade de justiça. Pobreza jurídica. Declaração. Ao deferimento da gratuidade de
justiça a simples afirmação do declarante ou de seu advogado de que é juridicamente
necessitado, não possuindo condições financeiras de arcar com as despesas do processo, sem
prejuízo do sustento próprio ou de seu família, conforme assegurado no texto legal e em
perfeita consonância com as garantias constitucionais de amplo acesso à justiça e de
inafastabilidade de jurisdição. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. Carlos Alberto Araujo Drummond 0000071-33.2015.5.01.0451 - 13/1/2016.)
495. Gratuidade de justiça. Requisitos. Ao obreiro assistido por advogado particular, não basta,
para que faça jus ao benefício da gratuidade de justiça, declarar sua condição de
hipossuficiente, deve ainda fazer prova de que a contratação de seu patrono se deu de forma
não onerosa, com a devida renúncia, do causídico, aos honorários advocatícios. Há, de fato,
incompatibilidade entre a alegada miserabilidade jurídica e a capacidade econômica de arcar
com o honorários de advogado. Acentue-se que, nos termos do § 3º do art nº 790 da CLT, a
concessão do benefício da gratuidade de justiça aos trabalhadores que percebam salário igual
ou inferior ao dobro do mínimo legal, bem como que juntarem declaração de miserabilidade
jurídica, constitui mera faculdade do juízo, que pode condicioná-la ao exame de dos demais
elementos de convicção presentes nos autos. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. José Antonio Piton 0010558-43.2015.5.01.0037 - 17/3/2016.)
4.7.2

Honorários Periciais

496. Honorários do perito. Depósito prévio. Inexigibilidade. (OJ nº 98 da SDI - II do c. TST, art
790-B da CLT e art 5º LV da CF). A Lei Maior garante aos cidadãos o acesso à Justiça, sendo
certo que a imposição de depósito prévio para a realização da perícia não se coaduna com os
princípios que informam o Processo do Trabalho. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Patrícia Pellegrini
Baptista da Silva - 0010607-98.2015.5.01.0000 - 24/2/2016.)
4.7.3
4.7.3.1

Sucumbência
Honorários Advocatícios

497. A condenação em honorários advocatícios nesta Justiça Especializada não decorre apenas
da sucumbência, mas também da assistência da parte por sindicato de sua categoria
profissional e da comprovação de situação econômica precária, conforme preceitua o inciso I
da Súmula nº 219 do c. TST. Recurso a que se dá parcial provimento no particular. (TRT1 - 3ª
Turma- Rel. Jorge Fernando Gonçalves da Fonte - 0001254-73.2012.5.01.0021 - 14/3/2016.)

498. Honorários advocatícios. A respeito dos honorários advocatícios de sucumbência, o seu
cabimento se dá somente quando preenchidos os requisitos da Lei nº 5.584/70, hipótese não
verificada nos autos, ou seja, não se constata a ocorrência concomitante dos requisitos
previstos no item I da Súmula nº 219 do c. TST, quais sejam: a) estar o empregado assistido por
sindicato da categoria profissional; b) comprovar a percepção de salário inferior ao dobro do
salário mínimo ou encontrar-se em situação econômica que não lhe permita demandar sem
prejuízo do próprio sustento ou da respectiva família. (art nº 14, §1º, da Lei nº 5.584/70 c/c
Súmula nº 219, I, do TST, cuja redação do item I foi alterada pelo Pleno do TST na Sessão do dia
12/05/15, cancelando-se a Orientação Jurisprudencial nº 305 da SDI-1). Na hipótese, a
gratuidade de justiça foi deferida na sentença, porém, a autora não está assistida pelo seu
sindicato de classe, mas por advogada particular (ID 5854684), o que torna desmerecido o
benefício. Recurso parcialmente provido. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Bruno Losada Albuquerque
Lopes - 0010091-22.2014.5.01.0030 - 20/6/2016.)
499. Honorários advocatícios. Na Justiça do Trabalho, os honorários advocatícios são devidos
apenas quando o empregado é beneficiário da justiça gratuita e está assistido por seu
sindicato de classe, o que não é o caso dos autos. A matéria há muito está definida nas
Súmulas nº 219 e 329 do c. TST. Recurso parcialmente provido. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Roberto
Norris - 0001364-45.2012.5.01.0030 - 11/4/2016.)
500. Honorários advocatícios. Princípio da sucumbência. Inaplicabilidade no Processo do
Trabalho. Honorários de advogado regem-se, no Processo do Trabalho, pelos arts nº 11, § 1º
da Lei nº 1. 060/50 e 14, §1º da Lei nº 5.584/70. Não se aplica o art nº 20 do CPC. Os arts nº
133 da CF/88 e 87 da Lei nº 8.906, de 4/7/94 (Estatuto da OAB) não revogaram ou derrogaram
o art nº 791/CLT. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. José Geraldo da Fonseca - 0010904-78.2015.5.01.0203
- 27/6/2016.)
501. Indevidos os honorários advocatícios quando o reclamante está assistido por advogado
livremente constituído, e não pelo sindicato de sua categoria profissional, porque desatendido
requisito previsto na Lei n° 5.584/70, que rege a matéria. Sentença de primeiro grau
reformada no particular. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Jorge Fernando Gonçalves da Fonte - 001245011.2014.5.01.0202 - 27/7/2016.)
4.8
4.8.1

PENALIDADES PROCESSUAIS
Litigância de Má-Fé

502. Possível, sem dúvida, que mesmo o trabalhador, reclamante, incorra em litigância de máfé, desde que pratique ato que se enquadre em alguma das hipóteses previstas no art nº 17 do
CPC. No entanto, in casu, não haveria como entender tenha o reclamante atuado com "intuito
manifestamente protelatório", até porque, não se imagina o benefício que ele teria em
"protelar" o processo, na fase em que ele se encontra. (TRT1 - 8ª Turma- Rel. Roque Lucarelli
Dattoli - 0011361-30.2013.5.01.0026 - 1/4/2016.)
4.8.2

Multa por Agravo Inadmissível ou Infundado

503. Decisão monocrática. Validade. Consta expressamente naquela o precedente deste
Tribunal no qual se fundamentou a decisão monocrática para negar seguimento ao recurso. E

mais, a prescrição arguida está em confronto com entendimentos uniformizados pelo c. TST.
Logo a decisão foi proferida nos moldes do art nº 557 e parágrafos do CPC, atual art nº 932.
(TRT1 - 8ª Turma- Rel. José Antonio Teixeira da Silva - 0000913-29.2012.5.01.0512 13/7/2016.)
4.8.3

Multa por ED Protelatórios

504. A intenção de procrastinar o feito é evidente, o que conduz à aplicação da multa prevista
no artigo nº 538 do CPC, no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor da causa
devidamente atualizado, majorando-se a importância no caso de reiteração injustificada dos
embargos, nos exatos termos do art nº 538, único, do CPC. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Gustavo
Tadeu Alkmim - 0000090-27.2011.5.01.0080 - 31/5/2016.)
505. Hipóteses autorizadoras. Não provimento. Multa. Não tendo sido constatada omissão,
obscuridade ou contradição no acórdão embargado, nos termos do artigo nº 897-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, há que se negar provimento aos declaratórios. O
inconformismo da parte deve ser objeto de recurso próprio. Provimento negado. Revelando-se
patente o intuito meramente protelatório na oposição da presente medida, aplica-se à parte
embargante multa de 1% sobre o valor da causa, prevista no artigo nº 538, parágrafo único, do
Código de Processo Civil. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Marcelo Antero de Carvalho - 001068930.2014.5.01.0206 - 19/1/2016.)
506. Multa por embargos protelatórios. A oposição de embargos de declaração não demonstra
por si só intenção procrastinatória. O direito à ampla defesa, com os recursos a ela inerentes,
constitui garantia assegurada pela Constituição da República. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Mônica
Batista Vieira Puglia - 0011010-22.2013.5.01.0070 - 13/4/2016.)
4.9

PROCESSO COLETIVO

4.9.1
4.9.1.1

Dissídio Coletivo
Natureza Jurídica

507. Participação nos lucros e resultados. O fato de a empresa ter distribuído os dividendos de
1997 a 1999 apenas em 2001 não transforma tal parcela em dividendos de 2001 nem
descaracteriza sua natureza jurídica, de modo que a PLR de tais anos deve ser recalculada para
que incida também sobre a parcela que somente foi distribuída posteriormente. Relatora
Giselle Bondim Lopes Ribeiro. (TRT1 - 7ª Turma- Rel. Giselle Bondim Lopes Ribeiro - 016620079-2006-5-01-0342 - 28/4/2016.)
4.10 PROCESSO E PROCEDIMENTO
4.10.1 Provas
4.10.1.1 Depoimento Pessoal / Testemunha
4.10.1.1.1 Suspeição
508. Testemunha que litiga em face do mesmo empregador. Contradita. Súmula nº 357 do c.
TST. Suspeição não caracterizada. I - O suposto vício alertado pela demandada não se encontra

no rol das hipóteses dos arts nº 829 da Consolidação das Leis do Trabalho e 405, § 3º, do
Código de Processo Civil de 1973. O fato de a testemunha possuir ação em face da mesma ré,
na qual pleiteia indenização por dano moral, não conduz, obrigatoriamente, à conclusão de
que seja suspeita para depor. II - Além disso, o colendo Tribunal Superior do Trabalho, por
meio do seu verbete sumular nº 357, pacificou entendimento no sentido de que a testemunha
que possui ação em face do mesmo empregador não está impedida ou suspeita para depor. III
- Assim, tenho por correto o julgado de primeiro grau, ao dar validade ao depoimento da
testemunha Leydilane Lino Sampaio, que será aferido com as demais provas dos autos. (TRT1 5ª Turma- Rel. Evandro Pereira Valadão Lopes - 0010513-03.2015.5.01.0049 - 26/7/2016.)
4.10.1.2 Ônus da Prova
509. Bloqueio em conta salário. Não comprovação. Nos termos dos artigos nº 818 da CLT e
333, I do CPC, caberia ao embargante, ora agravante, provar as suas alegações, ônus do qual
não se desincumbiu, ante a inexistência de produção de prova documental ou testemunhal.
(TRT1 - 4ª Turma- Rel. Alvaro Luiz Carvalho Moreira - 0002630-13.2013.5.01.0263 18/3/2016.)
510. Direito Processual do Trabalho. Jornada extraordinária. Impugnação dos controles de
ponto. Inversão do ônus da prova. Prova oral. A empregadora tem obrigação de anotar a real
jornada de trabalho dos empregados e apresentar os cartões de ponto em juízo, fazendo prova
pré-constituída. A impugnação dos controles de jornada acarreta a inversão do ônus da prova,
incumbindo ao autor a comprovação da jornada efetivamente laborada. A prova oral, para
invalidar as anotações dos controles de jornada, deve ser extremamente robusta (art nº 74, §
2º, da CLT e Súmula nº 338, I, do TST). (TRT1 - 8ª Turma- Rel. Dalva Amélia de Oliveira 0000409-29.2014.5.01.0261 - 26/4/2016.)
511. É do Autor o ônus de provar que laborou em benefício do Munícipio tomador de serviços,
quando a Municipalidade, controvertendo o ponto, alega que nada ajustou com o Autor e
ainda comprova que a empresa contratada para prestar serviços era outra, distinta daquela
indicada pelo Autor como sua empregadora. Recurso do Reclamante a que se nega
provimento. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Luiz Alfredo Mafra Lino - 0011080-71.2013.5.01.0221 3/8/2016.)
512. Hora extra e intervalo interjornada. Prova. Ao autor compete o ônus da prova do fato
constitutivo das horas extras e do intervalo interjornada, artigos nº 818 da CLT e 333, I, do
CPC. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. Fernando Antonio Zorzenon da Silva - 0010477-44.2014.5.01.0065
- 17/5/2016.)
513. Ônus da prova. Art nº 818, da CLT. Dispõe a CLT, em seu art nº 818, que "a prova das
alegações incumbe à parte que as fizer", devendo ser observado, na oportunidade, o princípio
clássico, citado por MALATESTA, no sentido de que "o ordinário se presume; o extraordinário
se prova". Não provimento do recurso obreiro. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Roberto Norris 0010735-84.2015.5.01.0561 - 13/4/2016.)
514. Ônus da prova. Distribuição. O artigo nº 818, da CLT, e o artigo nº 333, do CPC, regem a
distribuição do ônus da prova, incumbindo ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e

ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. (TRT1 - 2ª
Turma- Rel. José Geraldo da Fonseca - 0011274-07.2013.5.01.0016 - 20/7/2016.)
515. Prova. Ônus. É do autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, a teor dos
artigos nº 333, I do CPC c/c 818 da CLT. Se o conjunto probatório não demonstra os fatos
alegados, resta ao magistrado julgar os pedidos improcedentes. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. José
Geraldo da Fonseca - 0000727.03.2012.5.01.0222 - 11/3/2016.)
516. Vínculo em período anterior ao anotado na CTPS. Ônus da prova. As anotações apostas na
CTPS possuem presunção se veracidade, sendo do obreiro o ônus da prova de que era
empregado em período anterior ao nela, CTPS e consignado, quando tal fato é negado pelo
empregador. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. Fernando Antonio Zorzenon da Silva. Red. Desig. 0001551-42.2014.5.01.0302 - 10/2/2016.)
4.10.1.2.1 Horas Extras
517. Horas extraordinárias. Controles de frequência não apresentados. Presunção de
veracidade da sobrejornada. Se a empresa despreza a regra insculpida no art nº 74, §2º, da
CLT, deixando de apresentar os controles de frequência da jornada obreira, dá azo à presunção
de veracidade da sobrejornada constante da peça exordial. Inteligência da Súmula nº 338 do
TST. Apelo patronal provido em parte. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Rosana Salim Villela Travesedo 0010709-39.2015.5.01.0512 - 30/8/2016.)
518. Horas extras. Intervalo. Ausência de apresentação dos controles de ponto. Confissão ficta.
Restando incontroverso nos autos que a Ré possuía mais de 10 (dez) empregados em seus
quadros, deveria ter trazido aos autos os cartões de ponto correspondentes, encargo do qual
não se desvencilhou, presumindo-se verdadeiras as alegações declinadas na petição inicial,
conforme entendimento consolidado na Súmula nº 38, item I, do c. TST. (TRT1 - 7ª Turma- Rel.
Rogério Lucas Martins - 0010538-07.2014.5.01.0225 - 19/4/2016.)
519. Horas extras. Tendo o autor impugnado os cartões de ponto, detém o ônus da prova em
relação à sua imprestabilidade e ainda quanto à jornada declinada na petição inicial. (TRT1 - 9ª
Turma- Rel. Claudia de Souza Gomes Freire - 0010034-04.2015.5.01.0051 - 11/4/2016.)
4.10.2 Revelia
4.10.2.1 Confissão
520. A ausência da reclamada à audiência inaugural importou em revelia, além da ficta
confessio, consistentes na presunção de veracidade dos fatos alegados na exordial, inclusive
no que tange à prestação de serviços do autor, em seu benefício, na qualidade de tomadora de
serviços. Recurso a que se nega provimento, no aspecto. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Luiz Alfredo
Mafra Lino - 0011316-84.2013.5.01.0039 - 9/5/2016.)
521. Ausência do empregado na audiência em que deveria prestar depoimento pessoal.
Confissão ficta. Uma vez que a reclamante não trouxe aos autos qualquer documento que
comprovasse a impossibilidade de seu comparecimento ou locomoção, nos termos do art 843,
§ 2º, da CLT, e tendo sido caracterizado o disposto na Súmula nº 74, I, do TST, nenhum reparo

merece a sentença quanto à pena de confissão aplicada. (TRT1 - 7ª Turma- Rel. Jorge Orlando
Sereno Ramos - 0011492-32.2014.5.01.0038 - 24/6/2016.)
522. Revelia. Confissão ficta. Artigo nº 844 da CLT. Matéria fática. Na forma prevista pelo
artigo nº 844 da CLT, o não comparecimento da ré à audiência inaugural importa no
julgamento da demanda à sua revelia, além da confissão quanto à matéria de fato. (TRT1 - 1ª
Turma- Rel. Maria Helena Motta - 0010963-06.2014.5.01.0008 - 15/3/2016.)
4.11 RECURSO
4.11.1 Preparo / Deserção
523. Deserção. Gratuidade de justiça requerida pelo trabalhador. 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. O benefício
da justiça gratuita pode ser requerido em qualquer tempo ou grau de jurisdição, desde que, na
fase recursal, seja o requerimento formulado no prazo alusivo ao recurso (OJ nº 269 da SDI-1
do TST). Incidência do § 3º do art nº 790 da CLT. Agravo provido. (TRT1 - 10ª Turma- Rel.
Marcelo Antero de Carvalho - 0010126-63.2014.5.01.0003 - 27/7/2016.)
4.11.1.1 Custas
524. Não conheço do recurso, por deserto, porquanto, condenado ao pagamento das custas, o
reclamante não efetuou o seu recolhimento. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Luiz Alfredo Mafra Lino 0011468-06.2014.5.01.0005 - 5/4/2016.)
4.11.2 Tempestividade
525. Intempestividade. Uma das formas para se ter ciência de uma decisão é a leitura de
sentença, na qual o juiz designa data e hora para que as partes tomem contato com o
conteúdo do julgado. Na hipótese dos autos, em 08/09/16, audiência na qual a recorrente
estava presente, o juiz designou a data de 14/09/15, às 19h00, para leitura de sentença. Desta
forma, o marco inicial do prazo é o dia designado para leitura da sentença e, então, o prazo
recursal da recorrente iniciou a sua contagem em 15/09/15 (TST, nº 197). Tendo 8 dias para
interpor recurso (CLT, nº 895, I), sem nenhuma suspensão do expediente nas varas da capital,
a peça recursal apresentada em 07/10/15 se encontra totalmente intempestiva. (TRT1 - 4ª
Turma- Rel. Alvaro Luiz Carvalho Moreira - 0011655-19.2014.5.01.0068 - 2/9/2016.)
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526. Cerceamento de defesa. Atraso à audiência designada. A simples alegação de problemas
no trânsito não autoriza o reconhecimento de cerceio ao direito de defesa, restando o pleito
sem qualquer amparo legal, como disposto na Orientação Jurisprudencial nº 245 da SBDI-I do
Colendo Tribunal Superior do Trabalho. Ademais, é sabida e consabida a dificuldade de
locomoção na Cidade do Rio de Janeiro, o que, diante mão, obriga partes e advogados a se
precaverem. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Cesar Marques Carvalho - 0010566-50.2015.5.01.0027 6/9/2016.)

527. Indeferimento de adiamento de audiência. Cerceio de defesa não caracterizado. (TRT1 - 9ª
Turma- Rel. Claudia de Souza Gomes Freire - 0010937-45.2015.5.01.0049 - 18/10/2016.)
528. Indeferimento de prova pericial. Cerceio de defesa. Configuração. Ocorre nulidade
processual por cerceamento de defesa quando o julgador indefere a prova pericial que
abarcaria questões que poderiam dar suporte aos fatos alegados nos autos e que seriam
relevantes para o deslinde da controvérsia. O MM Juízo a quo, de forma açodada, cerceou a
defesa do Recorrente, impedindo a produção de meio de prova idôneo e totalmente ajustado
ao desenvolvimento da presente relação processual. Impõe-se, portanto, a declaração de
nulidade de sentença prolatada sem a possibilidade da produção da prova pretendida pela
parte. (TRT1 - 7ª Turma- Rel. Rogério Lucas Martins - 0000995-65.2010.5.01.0242 19/12/2016.)
529. Indeferimento da prova testemunhal. Jornada de trabalho. Cerceio de defesa. Diante da
controvérsia sobre o efetivo controle de jornada de trabalho, ainda que contratado para
executar serviços externos, revela-se útil e necessária produção da prova testemunhal
requerida. Recurso provido. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Bruno Losada Albuquerque Lopes 0001304-35.2014.5.01.0343 - 17/11/2016.)
530. Indeferimento de prova testemunhal. Inocorrência de cerceio de defesa. Confissão real. O
indeferimento da oitiva de testemunha autoral, por se mostrar irrelevante para o deslinde da
controvérsia, ante a existência de confissão real por parte da trabalhadora, não configura
cerceio de defesa. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Rosana Salim Villela Travesedo - 001143275.2014.5.01.0065 - 18/11/2016.)
531. Julgamento extra petita e omissão. Inexistência. Inexistente o alegado julgamento extra
petita, incabível a pretensão de reexame da matéria de mérito, veiculada através de via
imprópria. Embargos protelatórios. Multa. Age processualmente de má-fé a parte que suscita
contradição com evidente intuito de reexame do mérito, atraindo, assim, a incidência da multa
prevista no parágrafo 2º, do artigo nº 1026, do Código de Processo Civil. Embargos de
Declaração opostos pela primeira ré conhecidos e rejeitados. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Márcia
Leite Nery - 0001086-22.2013.5.01.0511 - 15/9/2016.)
532. Julgamento extra petita. Sentença divorciada do pedido inicial. Considerando que a
sentença proferida deferiu pedido não formulado na emenda substitutiva da inicial,
caracterizado está o julgamento extra petita, o que enseja a exclusão da parcela deferida.
Recurso provido em parte. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Jorge Fernando Gonçalves da Fonte 0001338-02.2013.5.01.0551 - 28/9/2016.)
533. Nulidade. Sentença citra petita. Cabe ao juiz decidir todas as questões que lhe foram
submetidas pelas partes. Portanto, a decisão que se pronuncia aquém do que fora postulado é
nula, devendo outra ser proferida com apreciação da totalidade do pedido, a fim de se evitar
prejuízo à parte. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. Marcos Cavalcante - 0011231-75.2014.5.01.0003 19/10/2016.)
534. Nulidade. Sentença extra petita. Inocorrência. Não cabe a nulidade do julgado nos casos
de julgamento ultra e extra petita, mas apenas a reforma, sendo certo que a nulidade só é

cabível no caso de julgamento citra petita, limitada a pedido não analisado pelo julgador.
(TRT1 - 2ª Turma- Rel. Valmir de Araujo Carvalho - 0001097-23.2012.5.01.0079 - 2/9/2016.)
5.1.1.1

Vício de Citação

535. Citação. A citação no processo trabalhista é impessoal e desde que encaminhada ao
endereço em que o empregador normalmente exerce suas atividades, reputa-se válida.
Surgindo embaraços ao recebimento ou havendo ausência de indicação do local onde possa
ser encontrado o responsável pela empresa, deve o Juízo a quo aplicar o disposto no §1º do
referido artigo nº 841 da Consolidação das Leis do Trabalho, determinando a citação por
edital. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Cesar Marques Carvalho - 0010958-06.2015.5.01.0054 –
19/12/2016)
536. Preliminar de nulidade. Ausência de citação da ré para prestar depoimento pessoal.
Acolhimento. Se a reclamada não foi pessoalmente intimada para prestar depoimento pessoal,
sob pena de confissão, nos termos do artigo nº 841, parágrafo 1º, da CLT, não poderia, ante
sua ausência à audiência, ter sido considerada revel e confessa quanto à matéria fática. No
mesmo sentido o entendimento consubstanciado na Súmula nº 74, I, do TST. Reforma que se
impõe para, reconhecida a nulidade por ausência de citação pessoal da ré, determinar o
retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja redesignada audiência, com intimação
das partes para regular prosseguimento do feito. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. Vólia Bomfim Cassar 0010891-06.2014.5.01.0077 – 5/12/2016.)
5.1.2

Condições da Ação

5.1.2.1

Falta de Pressuposto Processual e/ou Condição da Ação

537. Nulidade processual. Ausência de pressupostos processuais de validade. Processo judicial
eletrônico. Número incorreto do CNPJ da reclamada. Inexistência de oportunidade para
aditamento. É contrário à Súmula nº 263 do TST, o indeferimento da petição inicial sem
abertura do prazo de 15 dias para que seja sanada a irregularidade constatada, configurando
cerceio de defesa. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Mery Bucker Caminha - 0100072-24.2016.5.01.0020 42723.)
5.1.2.1.1

Comum Acordo - Dissídio Coletivo

538. Dissídio coletivo. Acordo realizado. Ausência de interesse processual. Extinção sem
resolução do mérito. O acordo celebrado após a propositura do dissídio coletivo impõe a
extinção do processo sem resolução do mérito em razão da ausência de interesse processual.
(TRT1 - SEDIC- Rel. Maria Helena Motta - 0011431-91.2014.5.01.0000 - 4/10/2016.)
5.1.3

Extinção do Processo sem Resolução de Mérito

539. Rito sumaríssimo. Extinção do processo, sem resolução do mérito. Tendo o reclamante
indicado dois possíveis endereços de citação na inicial e, frustrada a tentativa de citação da
reclamada em um deles, deve o Juízo de primeiro grau determinar a citação no outro endereço
indicado, antes de extinguir o processo sem resolução do mérito. (TRT1 - 7ª Turma- Rel. José
Luís Campos Xavier - 0101117-95.2016.5.01.0074 - 6/12/2016.)

5.1.4

Inépcia da Inicial

540. Inépcia. Ausência de pedido. Não havendo pedido ou causa de pedir; se o pedido for
indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; da
narração dos fatos não decorrendo logicamente a conclusão e se vislumbrando postulação
juridicamente impossível ou incompatível; se configura a inépcia da inicial, a autorizar a
extinção do processo sem julgamento do mérito. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. Leonardo da Silveira
Pacheco - 0010457-08.2015.5.01.0004 - 29/11/2016.)
541. Petição inicial. Inépcia. É inepta quando encerra em si defeitos que tornam impossível o
julgamento da causa quanto ao mérito, tornando-se inviável a apreciação do pedido
pretendido pela autora ou os fatos da lide que envolvem as partes. Tendo a autora pleiteado o
pagamento de horas extras e não exposto os dias da sobrejornada, bem como os horários em
finais de semana e noturnos, o pedido deve ser considerado inepto, por lhe faltar causa de
pedir, não decorrendo da narração dos fatos logicamente sua conclusão. Recurso autoral
improvido, no aspecto. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Marcelo Antero de Carvalho - 001076458.2015.5.01.0069 - 7/10/2016.)
542. Da data de admissão. Respeito à coisa julgada. Aplicação do artigo nº 494, I, CPC. A
execução deve espelhar exatamente os comandos da coisa julgada e respeitar os limites
impostos pela res judicata. Sendo assim, deve ser aplicado, ao presente caso, o norte do art nº
494, inciso I, do CPC, isto é, a execução deve ser feita nos estritos moldes fixados por decisão
transitada em julgado, só podendo haver a modificação desta no caso de correção de erro
material ou de cálculo, o que, no caso em questão, ocorreu. Agravo a que se dá provimento.
Do vale transporte e do vale alimentação. Conforme depreende-se dos cálculos apresentados
às fls. 136 (e que serviram como base para a homologação dos cálculos pelo Juízo), foram
excluídos os dias não trabalhados motivados por feriados e domingos. Agravo a que se nega
provimento. Juros da mora. Fazenda Pública. Condenação subsidiária. A Fazenda Pública,
quando condenada subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas devidas pela empregadora
principal, não se beneficia da limitação dos juros, prevista no art 1º F da Lei 9.494/97.
Incidência da OJ nº 382, do c. TST, e da Súmula nº 24, deste Regional. Agravo a que se nega
provimento. Correção monetária. A correção monetária de parcela salarial inicia-se a partir do
momento em que a obrigação vencida e não cumprida tornou-se exigível. Logo, o índice a ser
aplicado não é o mês de competência a que se refere à obrigação, mas sim o primeiro dia do
mês em que venceu a obrigação e caracterizou-se o inadimplemento, sendo irrelevante para o
cômputo mensal o primeiro ou quinto dia. Incidência da Súmula nº 381 do c. TST. Agravo a que
se dá provimento. Responsabilidade subsidiária. Benefício de ordem em face dos sócios. Não
cabimento. Frustrada a execução em face do devedor principal, o juiz deve direcioná-la contra
o subsidiário, não havendo amparo jurídico para a pretensão de prévia execução dos sócios ou
administradores daquele, inteligência da Súmula nº 12 deste Regional a incidir no caso. Agravo
a que se nega provimento. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Mário Sérgio Medeiros Pinheiro - 016110090.2009.5.01.0261 - 9/12/2016.)
543. Execução. Coisa julgada. Princípio da fidelidade ao título executivo. O módulo processual
de execução deve cumprir fielmente o comando contido na coisa julgada. (TRT1 - 7ª TurmaRel. Rogério Lucas Martins. Red. Desig. - 0107800-04.2009.5.01.0072 - 23/11/2016.)

544. Execução. Respeito à coisa julgada. A execução calcada em título judicial deve observar
estritamente suas disposições, sob pena de se verificar violação à coisa julgada, o que não se
admite, ante o respeito imposto por norma constitucional quanto a ela. Dou provimento.
(TRT1 - 1ª Turma- Rel. Bruno Losada Albuquerque Lopes - 0001577-60.2012.5.01.0027 17/11/2016.)
545. Execução. Massa falida. Habilitação dos créditos no juízo falimentar. As ações trabalhistas
serão processadas nesta Especializada, apenas, até a apuração do quantum debeatur, o qual,
posteriormente, deverá ser inscrito no quadro geral de credores perante o Juízo Falimentar,
exceto nos casos de execuções de natureza fiscal, à míngua de inclusão destas no Plano de
recuperação judicial. Apelo patronal desprovido. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Rosana Salim Villela
Travesedo - 0011357-75.2014.5.01.0052 - 9/9/2016.)
5.1.5

Benefício de Ordem

546. Responsabilidade subsidiária. Benefício de ordem. Prosseguimento da Execução.
Incidência da Súmula nº 12 desta e. Corte Regional. 1) Em razão do princípio de que a pessoa
jurídica possui personalidade jurídica distinta e autônoma em relação aos sócios que a
compõem, o exaurimento patrimonial em relação à devedora principal autoriza o imediato
prosseguimento da execução em relação à devedora subsidiária, que é a pessoa jurídica e se a
execução processa-se primeiro em relação à pessoa jurídica, observada a subsidiariedade
entre pessoas jurídicas, somente quando esgotados os meios de execução perante a pessoa
jurídica principal e subsidiária aplicam-se os artigos nº 50 do Código Civil e 795, caput, do novo
CPC, para que sejam excutidos os bens das pessoas naturais ou físicas ou dos sócios da
devedora principal e da subsidiária. Inteligência da Súmula Regional nº 12. 2) Agravo de
petição da devedora subsidiária ao qual se nega provimento. (TRT1 - 9ª Turma- Rel. José da
Fonseca Martins Junior - 0010000-49.2008.5.01.0059 - 5/12/2016.)
547. Multa prevista no art nº 475-J do CPC. (Art nº 523 do novo CPC) inaplicabilidade ao
Processo do Trabalho. As disposições do Código de Processo Civil na fase de execução são
aplicáveis subsidiariamente ao Processo do Trabalho apenas na hipótese de omissão da
Consolidação das Leis do Trabalho e da Lei nº 6.830/80, conforme art nº 889 da CLT. No caso
em questão não há omissão da CLT, eis que o artigo nº 883 da CLT é enfático ao estipular que
no caso do executado não pagar a quantia cobrada, nem garantir a execução, seguir-se-á a
penhora de bens suficientes ao pagamento do valor executado, não havendo qualquer
previsão de multa processual no caso de inadimplemento do valor cobrado, o que por si só
desautoriza a utilização subsidiária do art nº 475-J do CPC. Por fim, vale acrescentar que a
disposição contida no art nº 475-J do CPC é absolutamente incompatível com a execução
trabalhista, pois enquanto nesta o art nº 880 da CLT concede ao executado o prazo de 48
horas para pagar a dívida ou garantir a execução, naquele dispositivo do CPC o prazo é de 15
dias. Assim, por qualquer ângulo que se examine a questão fica evidente a incompatibilidade
do art n° 475-J do CPC com a execução trabalhista. (TRT1 - 8ª Turma- Rel. José Antonio Teixeira
da Silva - 0045300-04.2008.5.01.0017 - 14/10/2016.)
548. Penhora sobre veículo. Ausência de registro da transferência de propriedade. Os bens
móveis e imóveis estão sujeitos a modos diferentes de transmissão da propriedade. No Direito
Civil, presume-se a propriedade de bem móvel pela posse (ou a transferência da propriedade

pela tradição), conforme se deduz do teor dos artigos nº 1.226 e 1.267 do Código Civil, sendo
exigido registro no ofício competente apenas para os bens imóveis. Incontroversa a
transferência do veículo à seguradora após a perda total do bem, decorrente de acidente e
pagamento de indenização securitária à antiga proprietária, sócia executada, a falta de registro
junto ao DETRAN não é obstáculo para a liberação do bem da restrição sofrida. Decisão que
merece reforma. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Célio Juaçaba Cavalcante - 000001877.2014.5.01.0066 - 20/10/2016.)
549. O próprio Executado afirma que reside no andar superior do imóvel e não há provas de
que a locação verbal do ponto comercial situado na parte inferior do imóvel lhe serve como
complemento de renda, ante a rescisão informada pelo locatário. Logo, a fração penhorada do
imóvel não é bem de família, estando correto o MM. Juiz ao manter o gravame agravo de
petição em face da decisão de fls. 234/234v, de improcedência dos Embargos à Execução, da
Dra. Aline Souza Tinoco Gomes de Melo, Juíza do Trabalho Substituta na 1ª Vara do Trabalho
de Campos dos Goytacazes. (TRT1 - 7ª Turma- Rel. Theocrito Borges dos Santos Filho 0106900-44.2007.5.01.0281 - 6/9/2016.)
550. Penhora de direito e ação. Bem imóvel. Possibilidade. O devedor responde, para o
cumprimento de suas obrigações, com todos os seus bens, presentes e futuros, salvo as
restrições estabelecidas em lei (art nº 591, do CPC/73 e art nº 789, do CPC/15). Somente não
estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis,
conforme, v.g., aqueles descritos no art. 649 e seus incisos do CPC/73 (artigo nº 833, do
CPC/15). Havendo previsão de que a promessa de compra e venda, para os efeitos legais,
ostenta a natureza de bem imóvel (CC/02, artigos n º 80, inciso I e 1.225, inciso VII), é
perfeitamente possível a penhora e a expropriação judicial para o fim de satisfazer o crédito do
credor reconhecido em título executivo previsto em Lei (CLT, art nº 876). (TRT1 - 5ª TurmaRel. Marcelo Augusto Souto de Oliveira - 0139700-31.2008.5.01.0301 - 14/11/2016.)
5.1.5.1

Penhora Online / BACEN JUD

551. Mandado de segurança. Penhora de créditos em mãos de terceiros. Bloqueio de contas via
BACENJUD. Abusividade. Comprovada a existência de contrato de prestação de serviços entre
Empresas, com previsão de pagamento de valores, havendo determinação de penhora de
créditos da contratada junto à contratante, e tendo essa informado a inexistência de crédito
na totalidade dos valores requeridos, a decisão que determina a penhora de sua contas
correntes por mera presunção de ainda existirem valores devidos pela Impetrante à executada
é abusiva, cabendo a concessão da segurança. (TRT1 - SEDI-2- Rel. José Luís Campos Xavier 0010962-11.2015.5.01.0000 - 6/9/2016.)
5.1.6

Desconsideração da Personalidade Jurídica

552. Desconsideração da personalidade jurídica. A decisão que desconsiderou a personalidade
jurídica da reclamada, não merece qualquer reforma, pois a inclusão da sócia no polo passivo
da demanda se deu diante das comprovadas tentativas frustradas de penhora em face da
empresa, cabendo ressaltar que a fraude para o Direito do Trabalho é presumida, subentendese da simples condenação judicial e do art 9º, da CLT. Recurso patronal a que se nega

provimento. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Enoque Ribeiro dos Santos - 0010309-74.2015.5.01.0043 18/11/2016.)
553. Execução. Desconsideração da pessoa jurídica. Possibilidade. Se o patrimônio da
sociedade, que também responde pela dívida, não é suficiente para satisfazer os credores,
desconsidera-se a sua personalidade, para responsabilizar os acionistas controladores pelas
dívidas da sociedade inclusive as decorrentes de infração à lei, in casu, reconhecida pela
sentença transitada em julgado. (TRT1 - 8ª Turma- Rel. Dalva Amélia de Oliveira - 003350035.1998.5.01.0241 - 10/10/2016.)
554. Falta de garantia do Juízo. Embargos à Execução extintos sem resolução do mérito. Diante
da recusa do Exequente em aceitar o bem oferecido à penhora é de ser mantida a decisão de
extinção dos Embargos à Execução sem resolução do mérito, por falta de garantia do Juízo
(artigo nº 884 da CLT), restando prejudicada a impugnação dos cálculos homologados na
sentença de liquidação agravo de petição em face da sentença de extinção dos Embargos à
Execução sem resolução do mérito (fl. 1648) da Dra. Daniela Valle da Rocha Muller, Juíza
Titular da 9ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro. (TRT1 - 7ª Turma- Rel. Theocrito Borges dos
Santos Filho - 0274500-92.1991.5.01.0009 - 18/10/2016.)
555. Contribuição previdenciária. Juros e multa. A incidência de multa e juros, no que concerne
aos cálculos da contribuição previdenciária, poderão ser exigidos a partir do dia dois do mês
seguinte ao da intimação da liquidação da sentença, ou seja, apenas após o vencimento da
obrigação de pagar. Somente na hipótese de o empregador não a recolher neste prazo, os
valores estarão sujeitos a juros e multa, consoante regra contida no caput do art nº 276 do
Decreto nº 3.048/99. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Angela Fiorencio Soares da Cunha - 013140011.1998.5.01.0017 - 11/10/2016.)
556. Bens não encontrados. Extinção da execução. Não conseguindo o exequente localizar
bens executáveis, a execução deve ser extinta, expedindo-se, em nome do exequente, a
devida certidão de crédito, sob pena de a execução continuar a se estender
indeterminadamente. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. Marcos Cavalcante - 0043300-89.2009.5.01.0342
- 23/9/2016.)
557. Extinção da Execução. Prescrição intercorrente na Justiça do Trabalho. Impossibilidade. A
prescrição intercorrente é inaplicável na Justiça do Trabalho, consoante Súmula nº 114 do c.
TST. O entendimento jurisprudencial no sentido de não aplicação da prescrição intercorrente
na Justiça do Trabalho decorre da liberdade conferida ao juiz em promover a execução de
ofício (CLT. art nº 878). Agravo de petição provido. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Bruno Losada
Albuquerque Lopes - 0137500-52.2002.5.01.0013 - 13/10/2016.)
558. Extinção da execução. Renúncia ao crédito trabalhista. Inexistência. A ausência de
renúncia ao crédito trabalhista desautoriza a extinção da execução com base no art nº 924, IV,
do NCPC. (TRT1 - 7ª Turma- Rel. José Luís Campos Xavier - 0114100-32.2005.5.01.0036 19/10/2016.)

5.1.7

Fraude à Execução

559. Fraude à execução. Terceiro adquirente de boa-fé. Súmula nº 375 do STJ. Para a
configuração da fraude à execução, não basta que a alienação do bem tenha ocorrido quando
já havia demanda ajuizada capaz de reduzir o devedor à insolvência (artigo nº 593, II, do
CPC/73), sendo necessário o registro da penhora do bem alienado ou a prova de má-fé do
terceiro adquirente. Inteligência da Súmula nº 375 do STJ. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. Marcos
Cavalcante - 0000030-59.2015.5.01.0033 - 9/12/2016.)
5.1.8

Preclusão / Coisa Julgada

560. Coisa julgada. Rediscussão de mérito. Impossibilidade. Não merece reforma a r. Decisão
de origem, uma vez que a matéria suscitada pelo Agravante, em sede de execução, diz respeito
ao mérito, e não a questões próprias da execução. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. José Antonio Piton 0015400-87.2008.5.01.0077 - 7/12/2016.)
5.1.9

Requisição de Pequeno Valor – RPV

561. Requisição de pequeno valor superior ao teto municipal. Como já mencionado acima, a
expedição da RPV ao Município de Quissamã, no valor de R$ 11.602,39, se deu quando já vigia
a Lei Municipal fixando o teto para pagamento de obrigação de pequeno valor em R$ 9.327,50.
Não há respaldo legal para obrigar o Município a pagar quantia superior ao teto municipal
fixado para pagamento de obrigação de pequeno valor. (TRT1 - 9ª Turma- Rel. Ivan da Costa
Alemão Ferreira - 0000540-20.2014.5.01.0482 - 14/12/2016.)
5.1.10 Sucessão
562. Direito do Trabalho. Sucessão trabalhista. A sucessão trabalhista caracteriza-se pela
existência de continuidade da atividade econômica, com a assunção, pelo menos em parte, do
fundo de comércio da sucedida pela sucessora. (TRT1 - 8ª Turma- Rel. Dalva Amélia de Oliveira
- 0042300-69.1999.5.01.0030 - 14/11/2016.)
563. Sucessão. Transferência não comprovada. Inocorrência. O simples fato de a alegada
sucessora desenvolver a mesma atividade que a empresa anterior e, no mesmo local, não é
suficiente para caracterizar a sucessão, uma vez que não se comprovou a transferência da
unidade econômico-jurídica, não restando configurada a aquisição do fundo de comércio.
Entender de modo contrário seria condenar qualquer empresa, que vier a se instalar no antigo
endereço da reclamada, a responder pelo reprovável inadimplemento da ré. (TRT1 - 6ª TurmaRel. Jorge Orlando Sereno Ramos - 0072700-84.2004.5.01.0032 - 4/10/2016.)
5.1.10.1 Correção Monetária
564. Correção monetária. Incidência. Massa falida. Sabe-se que a correção monetária não é
penalidade, mas providência legal em prol da manutenção do valor efetivo da moeda. Resta,
pois, injustificável exclui-la do processo de falência. Apelo patronal desprovido. (TRT1 - 10ª
Turma- Rel. Rosana Salim Villela Travesedo - 0000677-11.2012.5.01.0049 - 20/10/2016.)
565. Mandado de segurança. Ausência de ato judicial ilegal ou abusivo. Não havendo no ato
judicial impugnado manifesta ilegalidade ou abusividade, revela-se prudente a oitiva prévia da

parte contrária nos autos do processo relacionado para o exame do pedido de tutela
antecipada. Não basta que haja o alegado perigo de dano para a concessão da tutela de
urgência, mas sim elementos que evidenciem a probabilidade do direito (art nº 300 do CPC).
Segurança não concedida. (TRT1 - SEDI-2- Rel. Marcelo Antero de Carvalho - 010111034.2016.5.01.0000 - 8/12/2016.)
566. Mandado de segurança. Penhora no rosto dos autos. Preferência. Liberação de valores
remanescentes de arrematação. Natureza de verbas. Não há que se falar em direito líquido e
certo à preferência de que trata o artigo nº 908 do NCPC, quando ainda pende sobre a
arrematação discussão de sua validade e quando ainda não foi esclarecida a natureza jurídica
dos valores que deram origem às penhoras já existentes contra o devedor comum. (TRT1 SEDI-2- Rel. Cláudia Regina V. M. Barrozo - 0100312-73.2016.5.01.0000 - 11/10/2016.)
567. Gratuidade de justiça. Deferimento. É suficiente ao deferimento da isenção do
recolhimento de custas judiciais a percepção de salário igual ou inferior ao dobro do mínimo
legal ou a simples declaração firmada nos autos pelo interessado, que assume o ônus de sua
manifestação, de que não tem condições de arcar com as despesas do processo. Agravo de
instrumento interposto pelo reclamante a que se dá provimento. (TRT1 - 7ª Turma- Rel. José
Luís Campos Xavier - 0010711-74.2015.5.01.0070 - 18/11/2016.)
568. Gratuidade de justiça. O fato de o autor estar assistido por advogado particular não
constitui óbice à obtenção do benefício, pois, diante do que dispõem as Súmulas nº 219 e 329
do TST, a assistência do empregado pelo sindicato de sua categoria profissional apenas se faz
necessária para o deferimento de honorários de advogado. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Célio
Juaçaba Cavalcante - 0010806-15.2014.5.01.0014 - 14/9/2016.)
569. Gratuidade de justiça. Tendo em vista o entendimento majoritário de que aplicável a Lei
nº 1060/50 ao Processo do Trabalho, bem como a faculdade prevista no artigo nº 790, § 3º, da
CLT, considerando o requerimento de gratuidade de justiça reiterado no recurso ordinário,
dispenso o Agravante do pagamento das custas. (TRT1 - 8ª Turma- Rel. Maria Aparecida
Coutinho Magalhães - 0010288-92.2015.5.01.0045 - 24/10/2016.)
570. O benefício da Gratuidade de Justiça, na forma da lei (art nº 790, §, da CLT), pode ser
concedido, a requerimento ou de ofício, pelos órgãos julgadores dos tribunais do trabalho
àqueles que declararem, sob as penas da lei, que não estão em condições de pagar as custas
do processo sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. (TRT1 - 9ª Turma- Rel. Antônio
Carlos de Azevedo Rodrigues - 0100106-05.2016.5.01.0018 - 23/11/2016.)
571. Mandado de segurança. Prova pericial. Antecipação dos honorários periciais. Não
cabimento. A determinação de antecipação do pagamento de honorários correspondentes à
perícia mostra-se incompatível com os princípios processuais trabalhistas, nos termos do
artigo 790-B da CLT, bem como da OJ nº 98 da SDI-II do c. TST, pelo que deve ser concedida em
parte a segurança, admitindo-se a realização da prova pericial, sem a antecipação dos aludidos
honorários, quando o Juízo a quo assim determinar. (TRT1 - SEDI-2- Rel. Jorge Orlando Sereno
Ramos - 0100785-59.2016.5.01.0000 - 28/11/2016.)

5.1.11 Representação em Juízo
572. Irregularidade de representação. Ausência do instrumento de procuração. Súmula nº 436
do c. TST. A admissibilidade dos recursos está condicionada à satisfação pelo insurgente de
pressupostos ou requisitos previstos em lei, sendo que no caso dos Entes Públicos, nos termos
da Súmula nº 436 do TST, a dispensa da apresentação de procuração pressupõe a declaração
pelo subscritor de que ocupa o cargo de Procurador. In casu, não havendo instrumento de
procuração daquela que assina a petição do presente recurso nem declaração da mesma de
que ocupa o cargo de Procuradora do Município, não há de se conhecer o recurso interposto.
(TRT1 - 10ª Turma- Rel. Leonardo Dias Borges - 0012664-93.2014.5.01.0204 - 6/10/2016.)
573. No Processo do Trabalho, na fase de conhecimento, as custas judiciais serão pagas,
sempre, "pelo vencido". Não se faz referência, no Texto Consolidado, à "sucumbência parcial",
de maneira que, acolhendo-se pelo menos um dentre os vários pedidos formulados pelo
reclamante, ao reclamado caberá responder pelas custas judiciais que venham a ser fixadas na
sentença. (TRT1 - 8ª Turma- Rel. Roque Lucarelli Dattoli - 0010098-49.2015.5.01.0201 14/10/2016.)
574. Honorários advocatícios. Pagamento indevido. Não preenchimento dos requisitos legais.
Na Justiça do Trabalho, os honorários advocatícios são devidos apenas quando o empregado é
beneficiário da justiça gratuita e está assistido por seu sindicato de classe. A matéria há muito
está definida nas Súmulas nº 219 e 329, ambas do c. TST. Provimento parcial dos recursos
interpostos. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Roberto Norris - 0010035-49.2014.5.01.0204 - 28/11/2016.)
575. Condenação de testemunha por litigância de má-fé. Ausência de amparo legal. A litigância
de má-fé e a penalidade estabelecidas nos arts nº 17 e 18 do CPC não se aplicam à testemunha
que depõe em Juízo, porquanto não participa do processo na qualidade de litigante. Norma
punitiva não permite interpretação extensiva. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. Angelo Galvão Zamorano
- 0011168-08.2014.5.01.0017 - 13/9/2016.)
576. Litigância de má-fé. Não configuração. Os fatos enquadráveis na litigância de má-fé
deverão apresentar-se de forma ostensiva e irreverente na busca da vantagem fácil, alterando
a verdade dos fatos com ânimo doloso. A tanto não se traduz os fatos alegados e não
provados. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Mônica Batista Vieira Puglia - 0011374-47.2014.5.01.0041 28/11/2016.)
5.1.12 Multa do Art. 475-J do CPC
577. Multa prevista no artigo nº 475-J do Código de Processo Civil de 1973. Aplicação
subsidiária ao Processo do Trabalho. Possibilidade. É cediço que a Lei nº 6.830/80, que rege os
processos executivos fiscais, aplica-se às execuções trabalhistas, nos termos do art nº 889 da
CLT. No entanto, não há como negar a aplicação do Código de Processo Civil, quando aludida
fonte formal de aplicação subsidiária for omissa e o preceito não for incompatível com os
princípios fundamentais do Direito do Trabalho (art nº 8º, parágrafo único e art nº 769 da CLT).
Ante a omissão axiológica, com vistas a assegurar o efetivo cumprimento de decisão judicial
transitada em julgado, privilegiando as soluções hermenêuticas orientadas pelas garantias
constitucionais, inscritas no artigo 5º, inciso XXXVI e LXXVIII da CRFB, com a adoção meios que

garantam a razoável duração do processo, direito fundamental de todos os cidadãos
brasileiros, conclui-se que o artigo nº 475-J do CPC de 1973 aplica-se ao Processo do Trabalho
idêntico modo que a primeira parte do § 1o do art nº 523 do CPC de 2015 se aplica. A natureza
singular do crédito trabalhista requer que sejam incorporadas ao Processo do Trabalho todas
as mudanças legislativas que inovam no sentido de assegurar uma execução mais célere e
eficaz. Agravo provido. (TRT1 - 7ª Turma- Rel. Sayonara Grillo Coutinho Leonardo da Silva 0000831-17.2010.5.01.0011 - 23/11/2016.)
578. Danos emergentes. Falta de prova. Improcedência. O juiz na sentença impôs uma
condenação genérica de danos emergentes, presumindo a sua ocorrência, quando deveria o
Autor ter demonstrado o efetivo prejuízo que experimentou antes do ajuizamento da ação. O
dano material deve estar identificado e comprovado quando da propositura da ação. Não digo
que o Autor não tenha direito ao uso de aparelho eletrônico auditivo e acompanhamento
constante de médicos a serem custeados pela Reclamada, eis que o art nº 950 do Código Civil
concede ao ofendido indenização pelas despesas do tratamento, mas este deveria ser
efetivamente demonstrado nos autos, prova da qual o Reclamante não se desincumbiu.
Recurso provido. (TRT1 - 8ª Turma- Rel. José Antonio Teixeira da Silva. Red. Desig. - 014420003.2009.5.01.0012 - 21/11/2016.)
579. Tendo a Demandante afirmado a inidoneidade dos controles de frequência colacionados,
permaneceu com ela o ônus probatório, do qual se desincumbiu satisfatoriamente, uma vez
que a testemunha ouvida confirmou a prática de jornada além da legal, tendo o D. Juiz a quo,
com base nas declarações da presencial, bem parametrado a jornada de trabalho na r.
sentença. (TRT1 - 9ª Turma- Rel. Antônio Carlos de Azevedo Rodrigues - 001170956.2014.5.01.0012 - 5/4/2016.)
5.1.12.1 Repetição da Prova
580. Reanálise da prova. Contradição. Obscuridade. Não se tem como obscura a decisão que se
baseia em provas coligidas aos autos e as sopesa de acordo com o convencimento do órgão
julgador. (TRT1 - 8ª Turma- Rel. Cláudia Regina V. M. Barrozo - 0000885-52.2013.5.01.0342 14/11/2016.)
581. Confissão ficta. Aplicam-se os efeitos da confissão à parte que, expressamente intimada,
não comparecer à audiência em prosseguimento, na qual deveria depor (Inteligência dos
termos da Súmula nº 74, I, do c. TST). (TRT1 - 9ª Turma- Rel. Claudia de Souza Gomes Freire 0010436-08.2015.5.01.0206 - 14/9/2016.)
582. Confissão. Não sendo comprovadas as condições previstas na Súmula nº 122 do TST para
se elidir a revelia ou a confissão, visto que o atestado apresentado não indica qualquer
impossibilidade de locomoção, abrangendo, inclusive, horário posterior ao da audiência, não
há como acolher a justificativa para afastar a confissão aplicada, devendo ser ratificada a
sentença que a acolheu. Recurso não provido. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Roberto Norris 0010361-79.2015.5.01.0040 - 8/12/2016.)

5.1.13 Vícios Formais da Sentença
583. Ausência de vícios a macular o julgado. Não existindo omissão a ser suprida, tampouco
contradição ou obscuridade a serem sanadas, resta hialino que o julgado enfrentou e dirimiu
todas as questões suscitadas. Embargos de declaração não acolhidos. (TRT1 - 5ª Turma- Rel.
Evandro Pereira Valadão Lopes - 0000840-39.2011.5.01.0012 - 25/11/2016.)
584. Omissão. Efeitos modificativos. Constatada a omissão apontada pela parte, devem ser
acolhidos os embargos de declaração, com efeitos modificativos, dada a natureza do vício
existente. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Gustavo Tadeu Alkmim - 0124600-87.2009.5.01.0014 23/11/2016.)
585. Na medida em que não se configura qualquer das hipóteses previstas, no artigo nº 897-A
da CLT c/c art nº 535 do CPC, de se negar provimento aos embargos opostos pelo Reclamante.
(TRT1 - 4ª Turma- Rel. Luiz Alfredo Mafra Lino - 0001296-18.2014.5.01.0421 - 28/11/2016.)
5.1.14 Efeitos
586. Embargos de declaração. Rejeitam-se os embargos de declaração, por não haver os vícios
descritos no art nº 897-A da CLT. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Gustavo Tadeu Alkmim - 001066298.2013.5.01.0071 - 14/12/2016.)
5.1.15 Embargos à Seção Especializada em Dissídios Individuais
5.1.15.1 Agravo de Instrumento
587. Agravo de instrumento interposto pelo exequente. A denegação do seguimento ao agravo
de petição obstaculiza a devolutibidade, ao Tribunal, da matéria debatida em decisão
terminativa, que determina a expedição de certidão de crédito e indefere o prosseguimento da
execução, não obstante a indicação de bem passível de penhora pelo exequente. Agravo
provido. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Alexandre Teixeira de Freitas Bastos Cunha. Red. Desig. 0000011-85.2016.5.01.0011 - 14/10/2016.)
5.1.15.2 Depósito Recursal
588. Deserção. Não conhecimento. Não se conhece de agravo de instrumento, por deserção,
quando não comprovado o depósito a que alude o §7º do art nº 899 da CLT. Agravo de que
não se conhece por deserção. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Mário Sérgio Medeiros Pinheiro 0011407-29.2014.5.01.0076 - 24/10/2016.)
589. Empregador. Pessoa física. Benefício da gratuidade de justiça. Possibilidade. Ausência de
recolhimento do depósito recursal. Deserção. É possível conceder o benefício da gratuidade da
justiça para empregador, pessoa física, que declare não possuir condições de arcar com as
despesas processuais. Registre-se, todavia, que, a concessão do benefício da gratuidade da
justiça não isenta o empregador do recolhimento do depósito recursal, estando dispensado,
tão somente, do recolhimento das custas. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Flávio Ernesto Rodrigues
Silva - 0010657-55.2015.5.01.0411 - 9/9/2016.)

5.1.15.2.1 Empresa em Liquidação Extrajudicial
590. Não conhecimento. Deserção. Empresa em recuperação judicial. As empresas em
recuperação judicial, nos termos da Lei nº 11.101/05, não usufruem da benesse concedida às
massas falidas no que se refere à dispensa do pagamento de custas e de depósito recursal
Súmula nº 86 do c. TST. Recurso não conhecido, por deserto. (TRT1 - 7ª Turma- Rel. Sayonara
Grillo Coutinho Leonardo da Silva - 0100122-58.2016.5.01.0082 - 7/12/2016.)

