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DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO

1.1

AGENTES POLÍTICOS

1. Reclamação correcional ou correição parcial. Natureza administrativa do remédio jurídico.
Inviabilidade de sucesso no seu uso quando o seu objeto é providência jurisdicional. A Reclamação
Correcional ou Correição Parcial tem natureza administrativa e provoca a intervenção de autoridade
superior quando a inferior tumultua procedimentalmente o feito ao cometer error in procedendo. É
providência cabível para corrigir erros, ou abusos, ou atos atentatórios à boa ordem procedimental
praticados pelo Magistrado, quando não exista recurso ou outro meio processual específico para o seu
conserto. É simples providência de ordem disciplinar e toda sua eficácia se exaure no âmbito
administrativo, jamais podendo se revestir de eficácia jurisdicional. Assim, pretendendo a parte alterar
ato praticado por Magistrado de acordo com a ordem jurídica, e, pior, com eficácia jurisdicional, não
prospera o inconformismo. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Leonardo Dias Borges - 0000405-91.2017.5.01.0000 23/2/2018.)
2. Representação do Município. Procurador concursado. Inobservância. Não conhecimento do recurso. A
representação judicial dos entes federativos deve, obrigatoriamente, ser feita por procurador
concursado, mediante aprovação em concurso de provas e títulos, consoante dispõem as normas
constitucionais e infraconstitucionais. (TRT1 - 7ª Turma- Rel. Giselle Bondim Lopes Ribeiro - 000076562.2011.5.01.0541 - 6/6/2018.)
3. Servidor público. Concessão de licença para acompanhar cônjuge ou de licença para tratar de
interesses particulares. Apesar da irresignação demonstrada no recurso, os fundamentos utilizados nas
decisões administrativas presentes nos autos, relacionam-se com o interesse público, um dos princípios
básicos norteadores das decisões da Administração Pública (art. 2º da Lei nº 9.784/99) e das
interpretações normativas que lhe dizem respeito, o que, por óbvio, inclui a Lei nº 8.112/90. Com efeito,
se as movimentações do cônjuge ou companheiro, em geral, autorizassem indistintamente a concessão
de licença, inegavelmente teríamos como consequência um esvaziamento da força de trabalho deste e.
Regional, já carente de servidores, o que acarretaria, certamente, prejuízo na prestação de serviço
público relevante à sociedade. No que tange ao pedido sucessivo de licença para tratar de interesses
particulares, prevista no art. 91 da Lei nº 8.112/90, insta salientar o caráter discricionário da
Administração Pública. No caso ora analisado, embora a servidora tenha entrado em exercício neste
Regional em 20/2/14, restando atendido o requisito da estabilidade no cargo, no mérito administrativo
já mencionado, não se verifica a existência do binômio conveniência-oportunidade. Recurso
administrativo a que se nega provimento. (TRT1 - Órgão Especial- Rel. Enoque Ribeiro dos Santos 0100011-58.2018.5.01.0000 - 21/5/2018.)

1.1.1

Magistratura

4. Supressão da vantagem do artigo 184, Inciso II, da Lei nº 1.711/52. Inviabilidade. A decisão proferida
nos autos do MS 00425-2006-000-0-00-7 apenas limita o pagamento dos proventos dos magistrados
aposentados aqui representados ao valor do subsídio fixado em lei para os Ministros do STF, nada
determinando acerca da supressão da vantagem prevista no inciso II do art. 184 da Lei nº 1.711/52. A
expressão "até que seu montante seja coberto pelo subsídio fixado em lei para os Ministros do STF"
deve ser compreendida no sentido de que, uma vez atingido o "subsídio fixado em lei para os Ministros
do STF", pelo somatório dos proventos com a vantagem pessoal (20% dos proventos), o que sobejar
deverá ser expungido. A vantagem pessoal, para efeito de apuração desse limite, deverá ser sempre

computada, e eventual excesso deverá, necessariamente, ser expungido do somatório, e não pela
supressão das parcelas que o integram. Recurso a que se dá provimento. (TRT1 - Órgão Especial- Rel.
Mário Sérgio Medeiros Pinheiro. Red. Desig. - 0101031-21.2017.5.01.0000 - 27/4/2018.)
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DIREITO DO TRABALHO

2.1

APOSENTADORIA E PENSÃO

5. Filha de ex-servidor. Pensão temporária. Lei nº 3.373/58. Alterações pela Lei nº 8.112/90. Acórdão nº
2.780/2016-TCU-Plenário. Direito adquirido. O direito ao benefício de pensão por morte é regido pela
legislação vigente à data do óbito do instituidor da pensão, que na hipótese ocorreu em 1986. Portanto,
ainda que tenha a Lei nº 8.112/90 alterado as hipóteses de concessão de pensão temporária, previstas
na Lei nº 3.373/58, tais modificações não poderiam atingir benefícios concedidos antes de sua vigência.
Da mesma forma, a interpretação dada pelo Tribunal de Contas da União ao editar a Súmula nº 285, não
pode ter o condão de modificar os atos constituídos sob a égide da legislação vigente à época do
falecimento do servidor, ocasião em que foram preenchidos os requisitos legais impostos para a
concessão do benefício, tendo em vista que não é lícito ao intérprete distinguir onde o legislador não
distinguiu. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Mônica Batista Vieira Puglia - 0101068-48.2017.5.01.0000 –
24/1/2018.)
6. Pensão por morte. Óbito durante a vigência da Lei nº 3.373/58. Supressão do pagamento. Filha maior
solteira. Não ocupante de cargo público. Requisitos satisfeitos. Segurança concedida. A concessão de
pensão por morte rege-se pela lei vigente à época do falecimento do instituidor (princípio tempus regit
actum). No caso, a recorrente comprovou o preenchimento dos requisitos para a concessão do
benefício por morte, pelo que faz jus à sua manutenção, nos termos da Lei nº 3.373/58. Ordem
mandamental concedida, confirmando-se a liminar anteriormente deferida. (TRT1 - Órgão Especial- Rel.
Mário Sérgio Medeiros Pinheiro - 0100943-80.2017.5.01.0000 - 30/1/2018.)
7. Pensão post mortem. Havendo prova da união estável, convertida em casamento, há mais de dois
anos do falecimento do contribuinte, faz jus a requerente à concessão do benefício da pensão post
mortem, na forma prevista no Ato nº 58/08 deste e. TRT e artigo 222 da Lei nº 8.112/90. (TRT1 - Órgão
Especial- Rel. Marcos Cavalcante - 0101705-96.2017.5.01.0000 - 23/1/2018.)

2.1.1

Complementação de Aposentadoria / Pensão

8. Complementação de aposentadoria. Crédito Trabalhista. Critério de apuração do Imposto de renda. O
crédito proveniente de decisões da Justiça do Trabalho, mesmo relativo a diferenças de
complementação de aposentadoria, atrai a aplicação do parágrafo primeiro do artigo 2º da INRFB nº
1127/2011, bem como do disposto na Súmula nº 368, II do c. TST, que adota o regime de competência
para a apuração do imposto de renda Agravo de Petição em face da sentença de procedência parcial dos
Embargos à Execução (fls. 1301/1302) da Dra. Mônica de Amorim Torres Brandão, Juíza Titular da 35ª
Vara do Trabalho do Rio de Janeiro. (TRT1 - 7ª Turma- Rel. Theocrito Borges dos Santos Filho - 002100089.2006.5.01.0035 - 4/4/2018.)
9. Complementação de aposentadoria. Imposto de renda. Critério de cálculo. Diferenças de
complementação de aposentadoria. Rendimentos pagos por entidades de previdência complementar.
Imposto de renda. Aos rendimentos de diferenças de complementação de proventos de aposentadoria
recebidos de entidade de previdência privada, são aplicáveis os critérios fixados no art. 12-A da Lei nº
7.713/88, sob pena de afronta ao princípio constitucional da isonomia tributária, que veda tratamento
distinto entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente. Agravo de petição provido.
(TRT1 - 8ª Turma- Rel. Maria Helena Motta - 0124400-70.2007.5.01.0040 - 26/6/2018.)

10. Complementação de aposentadoria. Incompetência da Justiça do Trabalho. Conforme decisão do
STF, é incompetente a Justiça do Trabalho para apreciar pedido de complementação de aposentadoria,
cuja sentença foi prolatada após 20/02/13. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Angela Fiorencio Soares da Cunha 0101833-60.2016.5.01.0030 - 8/3/2018.)
11. Complementação de proventos de aposentadoria. Banco do Brasil e Caixa de Previdência (PREVI).
Diferenças decorrentes de alteração promovida no Estatuto da PREVI. Incidência das Súmulas nº 51 e
288 do TST. O TST já adotou posicionamento no sentido de que o Estatuto de 1967 mostra-se mais
benéfico ao autor, em comparação àquele instituído em 1997, não podendo prevalecer o entendimento
de que as novas regulamentações sejam aplicadas aos direitos já adquiridos pelo reclamante, de forma
que devem ser observadas as normas contidas no Estatuto de 1967. Recurso provido. (TRT1 - 3ª TurmaRel. Antônio Cesar Coutinho Daiha - 0000546- 49.2010.5.01.0035 - 13/4/2018.)
12. Imposto de renda. Complementação de aposentadoria. Como muito bem restou decidido, pelo Juízo
de primeiro grau, a Medida Provisória nº 497, de 27 de julho de 2010, posteriormente convertida na Lei
nº 12.350, de 20/12/10, acresceu o art. 12-A à Lei nº 7.713/88, determinando a observância da tabela
progressiva de imposto de renda para os rendimentos do trabalho recebidos acumuladamente, matéria
que restou regulamentada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil através da Instrução Normativa
RFB nº 1.127, de 07/02/11. O fato de se tratar de verba relativa à complementação de aposentadoria
não afasta a regulação da matéria dos descontos fiscais pela aludida Instrução Normativa. Agravo de
petição não provido. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Bruno Losada Albuquerque Lopes - 000082144.2011.5.01.0073 - 13/12/2018.)
13. Imposto de renda. Complementação de aposentadoria. Consoante artigo 836 da CLT, é vedado aos
órgãos da Justiça do Trabalho conhecer de questões já decididas. Nessa esteira, não conheço do
presente recurso, porquanto sobre a questão ora em discussão cálculo do imposto de renda, já há
pronunciamento deste e. Tribunal. Recurso não conhecido. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Bruno Losada
Albuquerque Lopes - 0000382-96.2010.5.01.0031 - 7/5/2018.)
14. PREVI. Complementação de aposentadoria. Ausência de previsão de teto no estatuto. O parágrafo 2º
do artigo 10, do Estatuto da PREVI de 1967 não estabelece um teto para a complementação da
aposentadoria, mas sim um limite para a contribuição ao sistema de previdência complementar do
associado em atividade, não fazendo qualquer menção ao limite do benefício a ser pago ao empregado
quando de sua aposentadoria. Agravo de petição improvido. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Marcelo Antero de
Carvalho - 0106700-79.2009.5.01.0018 - 14/6/2018.)
15. Rendimentos recebidos acumuladamente. Complementação de aposentadoria decorrente de
previdência privada. Apuração do imposto de renda. Lei nº 12.350/10. O Imposto de Renda deve ser
calculado mês a mês, em consonância com o artigo 12-A da Lei nº 7.713/88, acrescentado pela Lei nº
12.350/10, a partir de quando esse tributo deixou de ser apurado pelo regime de caixa, passando a ser
utilizado o regime de competência, com apuração mensal. Tal determinação, ainda, encontra
consentâneo na Instrução Normativa RFB nº 1.127/11, que regula a matéria. (TRT1 - 8ª Turma- Rel.
Jorge Orlando Sereno Ramos - 0000358-25.2011.5.01.0034 - 31/10/2018.)

2.2
2.2.1

CATEGORIA PROFISSIONAL ESPECIAL
Bancários

16. Bancário. Artigo 224, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho. Não enquadramento. Horas extras
além da 6ª diária. A intitulação do cargo exercido pelo bancário como comissionado, por si só, não
implica em cargo de confiança, ainda que perceba gratificação superior a 1/3 dos seus ganhos,
mormente quando os elementos de convicção descortinam que a parte autora desempenhava função

sem a especial fidúcia § 2º do art. 224 da CLT), mas de fidúcia genérica, comum a qualquer um de seus
empregados (arts. 2º e 224, caput, CLT) e que seus atos não seriam capazes de pôr em risco a agência.
Recurso autoral a que se dá provimento nesse aspecto. (TRT1 - 7ª Turma- Rel. Sayonara Grillo Coutinho
Leonardo da Silva - 0102324-68.2017.5.01.0471 - 27/11/2018.)
17. Bancário. Cargo de confiança. Horas extras. Uma vez comprovado que a reclamante ocupava cargo
de confiança, aplica-se o seu enquadramento no artigo 224, § 2º da CLT, e não a exceção prevista no
artigo 62, II, da CLT. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Alvaro Luiz Carvalho Moreira - 0082300-34.2009.5.01.0007 5/7/2018.)
18. Bancário. Cargo de confiança. Horas extras. Uma vez comprovado que a reclamante ocupava o cargo
de confiança, aplica-se o seu enquadramento no artigo 224, § 2º da CLT. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Alvaro
Luiz Carvalho Moreira - 0100758-28.2017.5.01.0037 - 12/12/2018.)
19. Bancário. Divisor. Salário-hora. Forma de cálculo. Matéria pacificada pelo Tribunal Superior do
Trabalho no julgamento de Incidente de Recurso de Revista Repetitivo. Por ocasião do julgamento do
Incidente de Recurso de Revista Repetitivo TST-IRR-849-83.2013.5.03.0138, a Subseção I Especializada
em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho firmou tese no sentido de que o divisor
aplicável para cálculo das horas extras do bancário, inclusive para os submetidos à jornada de oito
horas, é definido com base na regra geral prevista no artigo 64 da CLT (resultado da multiplicação por 30
da jornada normal de trabalho), sendo 180 e 220, para as jornadas normais de seis e oito horas,
respectivamente. Com estes fundamentos, a Corte Superior reformulou o entendimento antes contido
em sua Súmula nº 124, I, esclarecendo, ainda, que a inclusão do sábado como dia de repouso semanal
remunerado, no caso do bancário, não altera o divisor, em virtude de não haver redução do número de
horas semanais, trabalhadas e de repouso. Dessa maneira, considerando a força vinculante da decisão
proferida nos autos do aludido incidente (art. 985, I, do NCPC c/c art. 1º da Instrução Normativa nº
39/15 do TST) e o não enquadramento da presente hipótese entre aquelas excepcionadas pela
modulação de efeitos, resta indevida a aplicação dos divisores 150 e 200 para as jornadas normais de
seis e oito horas dos empregados bancários. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Rosana Salim Villela Travesedo 0002000-36.2011.5.01.0421 - 3/7/2018.)
20. Bancário. Divisor. Salário-hora. Forma de cálculo. Matéria pacificada pelo Tribunal Superior do
Trabalho no Julgamento de Incidente de Recurso de Revista Repetitivo. Por ocasião do julgamento do
Incidente de Recurso de Revista Repetitivo TST-IRR-849-83.2013.5.03.0138, a Subseção I Especializada
em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho firmou tese no sentido de que o divisor
aplicável para cálculo das horas extras do bancário, inclusive para os submetidos à jornada de oito
horas, é definido com base na regra geral prevista no artigo 64 da CLT (resultado da multiplicação por 30
da jornada normal de trabalho), sendo 180 e 220, para as jornadas normais de seis e oito horas,
respectivamente. Com estes fundamentos, a Corte Superior reformulou o entendimento antes contido
em sua Súmula nº 124, I, esclarecendo, ainda, que a inclusão do sábado como dia de repouso semanal
remunerado, no caso do bancário, não altera o divisor, em virtude de não haver redução do número de
horas semanais, trabalhadas e de repouso. Dessa maneira, considerando a força vinculante da decisão
proferida nos autos do aludido incidente (art. 985, I, do NCPC c/c art. 1º da Instrução Normativa nº
39/2015 do TST) e o não enquadramento da presente hipótese entre aquelas excepcionadas pela
modulação de efeitos, resta indevida a aplicação dos divisores 150 e 200 para as jornadas normais de
seis e oito horas dos empregados bancários. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Rosana Salim Villela Travesedo 0001313-84.2010.5.01.0036 - 24/5/2018.)
21. Bancário. Horas extras. Divisor. No que tange ao divisor aplicável, tal questão foi recentemente
pacificada pelo c. TST no Incidente de Recurso de Revista Repetitivo nº IRR-849-83.2013.5.03.0138
(julgado pela sua SDI-1 em 21/11/16): divisor 180 (jornada normal de 6 horas diárias) ou divisor 220

(jornada normal de 8 horas). Estando a reclamante sujeita à jornada de 6 horas, o divisor a ser aplicado
é o 180. Recurso improvido nessa questão. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Jorge Fernando Gonçalves da Fonte 0001394-63.2014.5.01.0401 - 14/8/2018.)
22. Banco do Brasil. Anuênios. Supressão de pagamento. Impossibilidade. Direito adquirido. A simples
alteração da rubrica anuênio para quinquênio, em instrumentos coletivos posteriormente pactuados,
não tem o poder de tirar do empregado o direito à percepção de parcela previamente garantida em
regulamento interno de instituição financeira. O espírito da lei celetista é claro ao dizer que as
alterações contratuais devem provir de consentimento mútuo, e mesmo quando este não existir,
apenas a modificação que não provoque direta ou indiretamente prejuízos ao empregado será
permitida, inteligência do artigo 468 da CLT. Além disso, por configurar direito adquirido pleno, com
ultratividade infinita, independe de decisões futuras proferidas em controle concentrado de jurisdição
ou de novos acordos de massa, para agregar-se definitivamente ao patrimônio jurídico do empregado.
Recurso Ordinário do Banco do Brasil e Recurso Adesivo do Autor em face da procedência parcial da r.
sentença, às fls. 1375/1377-v, da Dra. Dalva Macedo, Juíza Titular do Trabalho na 8ª Vara do Trabalho do
Rio de Janeiro. Relatório: O Réu recorre das diferenças de anuênios, da base de cálculo para o respectivo
cômputo, reflexos, recomposição das verbas CTVF e Complemento de função em decorrência do
deferimento dos anuênios. O Autor postula reflexos dos anuênios na licença prêmio e na parcela PREVI.
Custas e depósito recursal, fls. 1408/1409. Contrarrazões do Autor, fls. 1475/1481, suscitando inovação
à lide. Contrarrazões do Réu, fls. 1487/1494, suscitando a incompetência absoluta dessa Especializada
para julgar a complementação de aposentadoria. Voto: Conhecimento: Da inovação à lide suscitada nas
contrarrazões do Autor O Autor alega que não houve manifestação do Juízo em sentença e embargos de
declaração a respeito da recomposição das verbas CTVF e Complemento de função, ante o deferimento
dos anuênios, e por isso, resta preclusa a oportunidade de arguir tal matéria, na forma do artigo 278, do
CPC vigente. Assevera ainda que não é permitida tal análise por configurar supressão de instância e que,
além disso, a argumentação recursal correlata não passa de inovação à lide. A parte inova a lide quando
traz fundamento diverso daquele originariamente exposto ao Juízo. Assim, uma vez estabilizada a
demanda, não cabe à parte trazer argumentos que não tenham sido submetidos ao crivo da
bilateralidade da audiência. A matéria alegada no Recurso do Banco do Brasil, recomposição das
parcelas CTVF e Complemento de função, em decorrência do deferimento de anuênios, não guarda
qualquer coerência com a as teses sustentadas tanto na inicial, quanto na defesa e discutidas até a
prolação da r. sentença. A questão é nova que exige, inclusive, a análise de instruções internas e cartas
circulares da instituição financeira para se auferir provável valor de referência para cargos
comissionados, por exemplo, que sequer foi submetido ao crivo do contraditório substancial. Sendo
assim, a recomposição das parcelas, na forma pleiteada, não pode ser examinada no segundo grau, sob
pena de se ferir os Princípios do devido processo legal e o da Adstrição. Acolho a preliminar. Conheço do
Recurso Ordinário do Banco do Brasil, à exceção do tópico. Das verbas variáveis.194-CTVF e 259
Complemento de função, e do Recurso Adesivo do Autor por preenchidos os pressupostos de
admissibilidade recursal. Do Recurso Ordinário do Réu Da Incompetência da Justiça do Trabalho
suscitada nas contrarrazões O Banco do Brasil suscita a incompetência absoluta desta Especializada para
julgar o pedido de previdência complementar. O disposto no artigo 202, da Constituição da República, é
utilizado para rechaçar demandas que versem sobre complementação de aposentadoria, caso dos
autos. O Autor, embora não queira, pontualmente, o recálculo da complementação previdenciária,
pretende reflexos de anuênios na parcela. (TRT1 - 7ª Turma- Rel. Theocrito Borges dos Santos Filho 0000045-45.2011.5.01.0008 - 17/7/2018.)
23. Banco. CAIXA. Intervalo de 10 minutos a cada 50 minutos laborados. Ressalva-se o entendimento do
Relator de que a parte autora, sendo caixa bancário, não exercia exclusiva e permanentemente as
atividades de digitação, e que o exercício permanente de digitação seria um requisito para a concessão
do intervalo de dez minutos a cada cinquenta minutos trabalhados. Entretanto, é do conhecimento do

Relator que a Caixa Econômica Federal tem a peculiaridade de garantir a seus caixas tais pausas, como
se infere, de forma inequívoca, da contestação apresentada nos autos do processo nº 000222511.2011.5.01.0242. Ademais, consta nos presentes autos cópia do Termo de Ajustamento de Conduta
(TAC) firmado entre a ré e o Ministério Público do Trabalho em 19/05/97, no qual restou estabelecido
"para os empregados digitadores e caixas pausa de 10 (dez) minutos a cada 50 (cinquenta) minutos
trabalhados, não computando nessas pausas o intervalo destinado à alimentação já previsto na
legislação consolidada". Como se vê, não foi escrito digitadores ou caixas, mas digitadores e caixas. Ou
seja, tanto digitadores quanto caixas fazem jus às pausas de dez minutos a cada cinquenta minutos
trabalhados. E, in casu, não apresentou a reclamada prova de que tais intervalos eram concedidos, o
que a torna credora da verba postulada pelo demandante. Faz jus o recorrente ao pagamento dos
períodos de repouso suprimidos com o adicional de 50% aplicável às horas extraordinárias comuns, e
reflexos no repouso semanal remunerado, férias + 1/3, décimo terceiro salário e FGTS, observando-se o
marco prescricional estabelecido em primeiro grau, os dias efetivamente trabalhados e o divisor 180.
Recuso ordinário conhecido e parcialmente provido. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Evandro Pereira Valadão
Lopes - 0101792-30.2016.5.01.0051 - 9/11/2018.)
24. Correção monetária dos débitos trabalhistas. Na Reclamação Constitucional nº 22.012, o STF
concedeu liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada e da tabela única editada pelo CSJT
em atenção a ordem nela contida, sem prejuízo do regular trâmite da Ação Trabalhista nº 000047960.2011.5.04.0231, inclusive prazos recursais. Contudo, em 05/12/17, a RC-22.012 foi julgada
improcedente. Desse modo, deve prevalecer a compreensão do TST, no sentido de que a aplicação do
Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), em detrimento da Taxa Referencial Diária
(TRD), permite a justa e adequada atualização de débitos trabalhistas. Ocorre que não se pode olvidar
que a Lei nº 13.467/17, que passou a vigorar em 11/11/17, alterou a CLT, e, diante do princípio da
legalidade insculpido no artigo 5º, inciso II, da CRFB/88, deve ser aplicado à hipótese o parágrafo 7º do
artigo 879. Assim sendo, a fim de não pairarem dúvidas, na correção dos débitos trabalhistas, será
aplicada a TR até 24/03/15, o IPCA-E de 25/03/15 até 10/11/17, e novamente a TR a partir de 11/11/17.
(TRT1 - 10ª Turma- Rel. Flávio Ernesto Rodrigues Silva - 0000199-61.2012.5.01.0062 - 13/4/2018.)
25. Enquadramento. Vínculo com o tomador dos serviços. Aplicação das normas coletivas da categoria
dos bancários. Constatando-se que o empregado estava inserido na estrutura interna do banco tomador
dos seus serviços, realizando atividades típicas de bancário, impõe-se o reconhecimento do vínculo
empregatício com o tomador, com a aplicação das normas coletivas estabelecidas para a categoria.
(TRT1 - 7ª Turma- Rel. Rogério Lucas Martins - 0001429-58.2012.5.01.0024 - 7/12/2018.)
26. Horas extraordinárias à sexta diária. Bancário. Cargo de confiança. A configuração do cargo de
confiança, referido no artigo 224, § 2º, da CLT, exige demonstração de grau maior de fidúcia, percepção
de gratificação no valor de um terço do salário do cargo efetivo, na medida em que a configuração, ou
não, do seu exercício depende da prova das reais atribuições do empregado (TST, Súmula nº 102, I), a
fim de afastar o pagamento, como extraordinárias, da sétima e oitava horas laboradas habitualmente.
(TRT1 - 4ª Turma- Rel. Angela Fiorencio Soares da Cunha - 0101812-36.2016.5.01.0046 - 16/4/2018.)
27. Horas extras. Bancário. Sétima e oitava horas. Cargo de confiança. Art. 224, § 2º, da CLT. Ainda que
o laborista perceba gratificação de função superior a um terço do salário do cargo efetivo, se não
desempenha uma das funções citadas no parágrafo 2º, do artigo 224, da CLT, ou alguma que possa a
elas ser equiparada, faz jus ao recebimento das horas trabalhadas como extras após a jornada regular
de seis horas diárias. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. Angelo Galvão Zamorano - 0101586-47.2016.5.01.0461 15/11/2018.)
28. Precedente obrigatório. Divisor bancário. Efeito modulador. No julgamento do IRR-84983.2013.5.03.0138, com publicação do acórdão em 19/12/16, o divisor aplicável para cálculo das horas

extras do bancário, inclusive para os submetidos à jornada de oito horas, é definido com base na regra
geral prevista no artigo 64 da CLT (resultado da multiplicação por 30 da jornada normal de trabalho),
sendo 180 e 220, para as jornadas normais de seis e oito horas, respectivamente. A inclusão do sábado
como dia de repouso semanal remunerado, no caso do bancário, não altera o divisor, em virtude de não
haver redução do número de horas semanais, trabalhadas e de repouso. Entretanto, a nova orientação
deve respeitar os efeitos moduladores, no sentido de ser aplicada. a) a todos os processos em curso na
Justiça do Trabalho, à exceção apenas daqueles nos quais tenha sido proferida decisão de mérito sobre
o tema, emanada de Turma do TST ou da SBDI-1, no período de 27/09/12 (DEJT em que se publicou a
nova redação da Súmula nº 124, I, do TST) até 21/11/16 (data de julgamento do presente IRR); b) às
sentenças condenatórias de pagamento de hora extra de bancário, transitadas em julgado, ainda em
fase de liquidação, desde que silentes quanto ao divisor para o cálculo. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Flávio
Ernesto Rodrigues Silva - 0136400-27.2006.5.01.0044 - 2/3/2018.)
29. Súmula nº 124. Bancário. Salário-hora. Divisor (alteração em razão do julgamento do processo TSTIRR-849-83.2013.5.03.0138) I - o divisor aplicável para o cálculo das horas extras do bancário será: a)
180, para os empregados submetidos à jornada de seis horas prevista no caput do art. 224 da CLT; b)
220, para os empregados submetidos à jornada de oito horas, nos termos do § 2º do art. 224 da CLT. II Ressalvam-se da aplicação do item anterior as decisões de mérito sobre o tema, qualquer que seja o seu
teor, emanadas de Turma do TST ou da SBDI-I, no período de 27/9/12 até 21/11/16, conforma a
modulação aprovada no precedente obrigatório firmado no Incidente de Recursos de Revista
Repetitivos nº TST-IRR-849-83.2013.5.03.0138, DEJT 19/12/16. (TRT1 - 9ª Turma- Rel. Antônio Carlos de
Azevedo Rodrigues. Red. Desig. - 0000875-14.2011.5.01.0007 - 30/1/2018.)
30. Súmula nº 124 do TST. Bancário. Salário-hora. Divisor (alteração em razão do julgamento do
processo TST-IRR 849-83.2013.5.03.0138) - Res. 219/17, DEJT divulgado em 28, 29 e 30/6/17. I - O divisor
aplicável para o cálculo das horas extras do bancário será: a)180, para os empregados submetidos à
jornada de seis horas prevista no caput do art. 224 da CLT; b) 220, para os empregados submetidos à
jornada de oito horas, nos termos do § 2º do art. 224 da CLT. II - Ressalvam-se da aplicação do item
anterior as decisões de mérito sobre o tema, qualquer que seja o seu teor, emanadas de Turma do TST
ou da SBDI-I, no período de 27/9/12 até 21/11/16, conforme a modulação aprovada no precedente
obrigatório firmado no Incidente de Recursos de Revista Repetitivos nº TST-IRR-849-83.2013.5.03.0138,
DEJT 19/12/16. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. Fernando Antonio Zorzenon da Silva - 0011521-67.2015.5.01.0064
- 13/11/2018.)

2.2.2

Domésticos

31. Porque o contrato de empregado doméstico, em discussão, se encerrou antes do início da vigência
da Emenda Constitucional nº 72, não teria direito a reclamante ao pagamento de quaisquer horas
extras, como bem destacado pelo d. Juízo de origem. (TRT1 - 8ª Turma- Rel. Roque Lucarelli Dattoli 0000590-18.2013.5.01.0244 - 6/11/2018.)
32. Vínculo de emprego doméstico. Não configurado. Confessado pela própria reclamante que
trabalhava em apenas dois dias por semana para os réus no período postulado, não estão preenchidos
todos os requisitos exigidos pelo art. 1º, da Lei Complementar nº 150/15, razão pela qual não há como
reconhecer o vínculo de emprego doméstico entre as partes no referido lapso temporal. Acúmulo de
função. Plus salarial. Para que o empregado faça jus a remuneração adicional, é necessária a prova do
prévio estabelecimento de atribuições específicas e salários distintos, específicos para cada uma das
funções supostamente exercidas, valorados de acordo com a complexidade de cada um dos feixes de
tarefas contratadas. Tal hipótese, contudo, não restou demonstrada nos autos. Indenização por dano
moral. Não comprovado qualquer dano à esfera de personalidade da autora, não há falar em

pagamento de indenização por danos morais. Recurso interposto pela reclamante conhecido e não
provido (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Márcia Leite Nery - 0101190-12.2016.5.01.0060 - 20/11/2018.)
33. Vínculo doméstico. Considerando que a hipótese envolve pedido de reconhecimento de vínculo de
emprego doméstico com início antes da vigência da LC nº 150/15 e término após o seu advento, a
matéria será tratada tanto pela Lei nº 5.859/72 quanto pela referida lei complementar, em observância
à regra de direito intertemporal segundo a qual o tempo rege o ato (tempus regit actum). Outrossim,
ausente o requisito da continuidade, não há como ser reconhecido o liame empregatício. (TRT1 - 3ª
Turma- Rel. Carina Rodrigues Bicalho - 0100598-58.2017.5.01.0245 - 9/11/2018.)

2.2.3

Jornalistas

34. Jornalista. Pré-contratação de horas-extras. Possibilidade. Ante a expressa previsão legal, admite-se
a pré-contratação de horas extras para a categoria dos jornalistas, nos termos do art. 304 da CLT, sendo
inaplicável o disposto na Súmula nº 199 do TST que veda a pré-contratação de horas extras para a
categoria dos bancários, afastada, na hipótese, a analogia. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Jorge Orlando Sereno
Ramos - 0000906-04.2012.5.01.0038 - 5/11/2018.)

2.2.4

Rural

35. Vínculo de emprego. Trabalhador rural. Para que se configure o vínculo empregatício rural, é preciso
a concorrência de alguns requisitos, quais sejam, a prestação de serviços a empregador rural, em
propriedade rural ou prédio rústico, e sob a dependência deste, cultivando a terra, cuidando do gado, e
o pessoal necessário à administração da empresa ou da atividade rural com produção de produtos para
venda a terceiros. A lida e o tratamento de animais sem comercialização consistem em atividades de
natureza doméstica, e não rural. (TRT1 - 9ª Turma- Rel. Claudia de Souza Gomes Freire - 000168195.2013.5.01.0551 - 1º/3/2018.)

2.2.5

Trabalhadores em Petróleo

36. Contrato de trabalho regido pela Lei nº 5.811/72. Intervalo intrajornada. Possibilidade de
manutenção do empregado no posto de trabalho durante o intervalo para repouso. Considerando a
existência de norma legal específica, que regula as condições peculiares do contrato de trabalho do
reclamante, sobretudo no que diz respeito à manutenção do empregado no seu posto de trabalho,
durante o intervalo intrajornada, a fim de garantir a continuidade operacional, tem-se que não é
aplicável, in casu, a norma geral prevista no artigo 71, § 4º, da CLT. Recurso da reclamada a que se dá
provimento, no particular. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. Paulo Marcelo de Miranda Serrano - 000602076.2014.5.01.0482 - 28/2/2018.)
37. PETROBRAS. Feriados. Escala 14X21. Em razão do regime de trabalho do autor (14x21), não há falar
em pagamento em dobro dos feriados trabalhados, tendo em vista que foram compensados pelo
correspondente período de folga. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Edith Maria Correa Tourinho - 000202614.2012.5.01.0481 - 15/2/2018.)
38. PETROBRAS. 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 - 0005748-85.2014.5.01.0481 - 23/2/2018.)
39. PETROBRAS. Trabalho embarcado. Regime 14x21. Compensação de jornada. Invalidade. É inválido o
sistema de compensação de jornada de trabalho imposto unilateralmente pela PETROBRAS a
trabalhadores que atuam embarcados em regime 14x21 (Tese Prevalecente nº 4). Recurso provido, em
parte. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Luiz Alfredo Mafra Lino - 0002116-51.2014.5.01.0481 - 4/6/2018.)
40. Processo nº 0000932-74.2012.5.01.0014 Petrobras e Petros. Inativos que não repactuaram.
Pretensão de obter diferenças de suplementação de aposentadoria com base na migração dos ativos
para as novas tabelas do PCAC 2007 e nos índices aplicados anualmente pela companhia à RMNR,
Remuneração Mínima por Nível e Regime. I. A totalidade dos empregados da Petrobras foi contemplada
com a migração automática da antiga para a nova tabela salarial, com ascensão de um nível, o que
importou em majoração salarial mínima de 3%, ao passo que aos inativos não repactuantes foi
reservado tratamento discriminatório e francamente desfavorável, pois seus proventos foram
vinculados à tabela defasada e que, doravante, não mais guardaria paridade com os salários
equivalentes aos dos funcionários ativos. II. Quanto à RMNR, embora não se tenha atribuído à parcela o
caráter de reajuste geral de salário, esta implicou o estabelecimento de um patamar salarial mínimo
mais elevado, de modo que, pela regra da paridade com o pessoal da ativa a que fazem jus os
reclamantes, na forma do art. 41 do Plano de Benefícios da PETROS e da Súmula nº 288 do c. TST, a eles
deve ser estendida tal majoração, sob pena de quebra dessa igualdade salarial, observado como limite o
complemento de RMNR que os trabalhadores receberiam se estivessem em atividade. (TRT1 - 3ª TurmaRel. Jorge Fernando Gonçalves da Fonte. Red. Desig. - 0000932-74.2012.5.01.0014 - 20/4/2018.)
41. Repouso semanal remunerado. Horas extraordinárias. Trabalho em plataforma petrolífera. Se o
contrato de trabalho era regido por lei especial (Lei nº 5.811/72), não podendo as folgas compensatórias
concedidas em razão do regime de trabalho de 14 (catorze) dias de embarque, por 14 (catorze) dias de
folga ser interpretado como o regime comum, de folga a cada seis dias de trabalho, não se pode aplicar
aos dias de efetivo repouso regra distinta da prevista na Lei nº 605/49, ou seja, de seis dias de trabalho
para um de descanso remunerado. Responsabilidade subsidiária. É de se reconhecer tal
responsabilidade subsidiária do tomador de serviços ainda que, em princípio, não responda pelos
créditos trabalhistas dos empregados da empresa prestadora de serviços, porque partícipe (culpa in
eligendo) e real beneficiário das violações dos direitos trabalhistas. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Cesar
Marques Carvalho - 0003883-24.2014.5.01.0482 - 30/1/2018.)

2.3

DIREITO COLETIVO

42. As escalas de revezamento, quando cumpridas com observância de 12 (doze) horas de labor com o
consequente descanso pelas 36 (trinta e seis) horas subsequentes, não geram extraordinários, pois se é
verdade que em uma semana o somatório das horas laboradas alcança 48 horas, na semana
imediatamente posterior a compensação se faz evidente, pois o limite de horas trabalhadas se perfaz
com apenas 36 horas de labor, e, assim, desde que provada a autorização por meio de negociação
coletiva, não se tem como inobservado o preceito albergado no inciso XIII do art. 7º da Constituição da
República, ante a faculdade também ali inserta. Então, é imprescindível a existência de instrumento
coletivo negociado, autorizando a adoção da escala 12X36, valendo aqui ser destacado o entendimento
cristalizado na Súmula nº 444 do c. TST, verbis: "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 - 0100242-64.2017.5.01.0471 - 2/6/2018.)

2.3.1

Acordo e Convenção Coletivos de Trabalho

43. Enquadramento sindical. Convenção coletiva dos financiários. Aplicabilidade. Em se tratando de
enquadramento sindical, o aspecto relevante a ser considerado deve ser a atividade
preponderantemente desempenhada pelo empregador. A finalidade dos Bancos é a obtenção de lucro
com as transações mercantis que realizam na área financeira. De se entender, portanto, que todas as
pessoas que, direta ou indiretamente, oferecem produtos bancários a terceiros estão lidando com a
atividade principal do banco, notadamente quando fazem parte de um mesmo conglomerado
econômico. Destarte, tendo em vista o objeto social da empregadora, Cacique Promotora de Vendas
Ltda., restam aplicáveis à autora as Convenções Coletivas dos Financiários anexadas à exordial, bem
como a Súmula nº 55 do c. TST quanto à jornada de trabalho. Recurso improvido no particular.
Indenização prevista no art. 477, § 8º, da CLT. Pagamento tempestivo. Homologação tardia. Não atração
da penalidade. O fato gerador da multa estipulada no § 8º do artigo 477 da CLT é a extrapolação do
prazo na quitação das parcelas devidas por ocasião da rescisão contratual. Apesar de a homologação da
rescisão ser pressuposto de validade formal da rescisão contratual, o art. 477, § 6º da CLT trata apenas
dos prazos para o pagamento das verbas rescisórias, e não do prazo a ser observado para a
homologação da rescisão do contrato de trabalho. Ora, se de um lado a homologação extemporânea da
rescisão prejudica o trabalhador, de outro lado não faz sentido que a responsabilidade decorrente dessa
mesma homologação tardia, ainda que sob o argumento do subsequente prejuízo causado à obreira,
seja suportada pela parte patronal que diligentemente realizou o depósito a tempo e modo. Não há,
portanto, atração da incidência da multa normativa. Recurso provido no particular. (TRT1 - 2ª TurmaRel. Valmir de Araujo Carvalho - 0010904-49.2013.5.01.0009 - 17/10/2018.)

2.3.2

Direito de Greve

2.3.2.1

Interdito Proibitório

44. Ação civil pública. Movimento grevista. Corte das comunicações nas plataformas marítimas.
Demonstrado pelo laudo que os gráficos de dados acostados aos autos não acusaram a velocidade de 0
Kpbs durante a greve, o que poderia causar a interrupção do acesso a internet (dados) e, não tendo o
sindicato autor provado a contento o fato constitutivo de seu direito, não há como atribuir à ré a
responsabilidade de que a queda das comunicações durante o movimento grevista, tenha sido causada
por corte proposital na transmissão de dados, mas sim pela redução preventiva da capacidade de acesso
e tráfego de informações, a fim de que os sistemas pudessem ser normalizados com segurança. (TRT1 6ª Turma- Rel. Leonardo da Silveira Pacheco - 0000242-36.2011.5.01.0481 - 28/11/2018.)

2.3.3

Direito de Greve/Lockout

45. Dissídio coletivo de greve. Ante a desistência da ação, é de se extinguir o processo, sem resolução do
mérito, com fundamento no artigo 485, VIII, do CPC/15 c/c artigo 769 da CLT. (TRT1 - SEDI- Rel.
Alexandre Teixeira de Bastos Cunha - 0101561-88.2018.5.01.0000 - 7/12/2018.)

2.4

FÉRIAS

46. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Fixação de Tese Jurídica a ser aplicada a todas as
demandas em que se discuta "ser devida ou não a dobra do pagamento de férias em atraso ou de
maneira parcelada". A presença simultânea dos requisitos previstos no artigo 976, do NCPC, é condição
imprescindível para a admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, sendo certo

que a sua ausência, a rigor, autoriza o indeferimento do incidente, sendo certo que a norma expressa no
artigo 977, § único, do NCPC/15, requer, como condição de admissibilidade do incidente, que o ofício ou
a petição seja instruído com os documentos necessários à demonstração do preenchimento dos
pressupostos para a instauração do incidente. In casu, a análise dos elementos presentes nos autos não
permite qualquer constatação acerca da existência de efetiva repetição de processos que apresentem
controvérsia sobre a mesma questão de direito, bem como risco de ofensa à isonomia e à segurança
jurídica. (TRT1 - Tribunal Pleno- Rel. Ana Maria Soares de Moraes - 0100948-05.2017.5.01.0000 16/4/2018.)

2.4.1

Indenização / Terço Constitucional

47. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR). Arts. 976 a 987 do CPC. Artigo 119 do
Regimento Interno. Requisitos para admissibilidade do Incidente. Nos termos do artigo 976 do CPC, é
cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver,
simultaneamente, efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão
unicamente de direito e risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. Assim atendidos os requisitos
estabelecidos na lei processual, a consequência é a admissibilidade do processamento do Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Carina Rodrigues Bicalho - 010094987.2017.5.01.0000 - 7/3/2018.)

2.5

OUTRAS RELAÇÕES DE TRABALHO

48. Comprovados os requisitos do contrato de trabalho. Vínculo que se mantém. Os elementos contidos
nos autos são mais do que suficientes para o deferimento do pedido inicial, no sentido da existência de
vínculo empregatício diretamente com a tomadora de serviços, Ampla. (TRT1 - 8ª Turma- Rel. José
Antonio Teixeira da Silva - 0001207-87.2013.5.01.0531 - 14/8/2018.)
49. Horas extras. Trabalho externo. O trabalho externo que autoriza a não adoção de controles de
ponto, é aquele no qual o empregador não tem a menor possibilidade de verificar a jornada cumprida
pelo empregado, como ocorre, por exemplo, com vendedores viajantes, comissionistas puros, que
algumas vezes ficam meses sem comparecer à empresa. Situação distinta é a do empregado que apesar
de trabalhar externamente tem possibilidade de que sua jornada seja controlada, como é o caso do
Autor. Nesse caso, a não adoção de controles de ponto caracteriza-se como fraude aos direitos
trabalhistas do empregado. Relatora: Giselle Bondim Lopes Ribeiro. (TRT1 - 7ª Turma- Rel. Giselle
Bondim Lopes Ribeiro - 0000022-05.2016.5.01.0015 - 21/5/2018.)
50. Processo administrativo. Teletrabalho. Servidor que assume suas funções antes de publicado o ato
administrativo. Responsabilidade do superior hierárquico que assim permite. Advertência indevidamente
aplicada. 1) Estabelecendo a Lei nº 8.112/90, que o ilícito administrativo-disciplinar é toda conduta do
servidor público que, no âmbito de suas atribuições ou a pretexto de exercê-las, deixa de observar dever
funcional ou transgride proibição prevista em lei, tendo sido apurado na sindicância instaurada em face
do servidor, que este não infringiu seus deveres funcionais ou normas regulamentares, tampouco violou
as proibições dispostas no Estatuto, impõe-se acolher as razões de inconformismo do recorrente. 2)
Recurso administrativo ao qual se concede provimento, para cancelar a pena de advertência aplicada ao
recorrente. (TRT1 - Órgão Especial- Rel. José da Fonseca Martins Junior - 0100399-58.2018.5.01.0000 16/4/2018.)
51. Trabalhador brasileiro. Prestação de serviços no exterior. Legislação aplicável. Lei nº 7.064/82. Não
se reconhecendo o vínculo de emprego com as reclamadas, não há que se falar em aplicação da
legislação trabalhista brasileira, respeitando-se as regras do local da prestação dos serviços, as quais,
pelo que reconheceu o reclamante, não lhe eram prejudiciais. Isto porque tinha ele férias anuais,

remuneradas com adicional de 50%, 13º salários, despesas com visitas ao Brasil, a cada quatro meses de
trabalho, custeadas pela empregadora, plano de saúde para si e para sua família, além de alojamento
em condições dignas e confortáveis e direito à indenização por tempo de serviço em caso de ruptura do
contrato. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Marcia Regina Leal Campos - 0000740-60.2012.5.01.0041 - 8/2/2018.)
52. Trabalho externo. Efetivo controle e fiscalização da jornada. Horas extraordinárias. Jornada
inverossímil. A excludente prevista no art. 62, I, da CLT é aplicável somente na hipótese de efetiva
impossibilidade de controle ou fiscalização da jornada de trabalho, não bastando apenas a alegação de
serviço externo. Contudo, verificando que a jornada declinada na exordial é inverossímil, pois
humanamente impossível, há de se manter a sentença que julgou improcedente o pedido. Recurso não
provido. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Enoque Ribeiro dos Santos - 0000104-46.2011.5.01.0521 - 24/9/2018.)
53. Vínculo de emprego. Preenchidos os requisitos que caracterizam a formação do vínculo de emprego
com a primeira acionada e ante o disposto no artigo 9º da CLT, deve ser mantida a r. sentença que, ante
a fraude constatada, declarou a nulidade do contrato de trabalho firmado com a segunda ré. (TRT1 - 9ª
Turma- Rel. José da Fonseca Martins Junior - 0000734-52.2012.5.01.0203 - 25/5/2018.)

2.5.1

Contrato de Estágio

54. Contrato de estágio. Desvirtuamento. Não comprovação. Por não ter o demandante comprovado
qualquer ilegalidade no contrato de estágio firmado, não há como se reconhecer o vínculo empregatício
vindicado, por expressa proibição legal (art. 3º, Lei nº 11.788/08). Recurso não provido, no particular.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de recurso ordinário em que são partes Jefferson da
Silva Chagas, como recorrente, e Financeira Alfa S.A. e Banco Alfa S.A, como recorridos. (TRT1 - 5ª
Turma- Rel. Enoque Ribeiro dos Santos - 0100774-26.2016.5.01.0066 - 22/11/2018.)
55. Contrato de gestão. Ausência dos requisitos da lei. Reconhecimento do vínculo de emprego. Cumpria
à ré o ônus de demonstrar que o contrato de estágio celebrado com a reclamante preenchia os
requisitos da Lei nº 11.788/08, que estabelece critérios definidores da relação de estágio a serem
estritamente observados pela tomadora de serviços da estudante, sob pena de se caracterizar relação
empregatícia dissimulada. Ausentes, portanto, os requisitos necessários à caracterização do estágio
profissionalizante, nos moldes da Lei nº 11.788/08, impõe-se o reconhecimento da relação de emprego.
(TRT1 - 10ª Turma- Rel. Leonardo Dias Borges - 0101621-81.2017.5.01.0037 - 14/11/2018.)

2.5.2

Honorários Profissionais

56. 1) CSN. Responsabilidade civil. PAIR e lesão na coluna vertebral. Prova pericial conclusiva. A perícia
dos autos confirmou ter havido sobrecarga para a coluna vertebral do reclamante, atestando o nexo de
concausalidade para o aparecimento ou agravamento da doença relatada na causa de pedir. Quanto à
PAIR - Perda Auditivas Induzidas pelo Ruído, o segundo laudo pericial médico dos autos confirmou o
nexo causal e não identificou a prova do fornecimento dos EPIs necessários durante todo o tempo de
contrato de trabalho (cerca de 30 anos), sendo extremamente elevado o nível de ruído a que o autor
estava exposto. Recurso da CSN não provido. 2) Honorários de sucumbência. Indevidos. Incabíveis os
honorários de sucumbência alicerçados na Lei nº 13.467, de 2017, pois a demanda foi ajuizada em 2014.
Incidência da I.N. nº 41/18, do c. TST. Recurso empresarial provido, no aspecto. Relator: Marcelo Antero
de Carvalho. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Marcelo Antero de Carvalho - 0000274-65.2014.5.01.0342 15/10/2018.)
57. Enquadramento. Financiário. Incontroversa a contratação da autora pela segunda reclamada, cujo
objeto principal é a prestação de serviços de teleatendimento, atividade especializada diversa da
atividade-fim do Banco-Réu, deve ser mantida a sentença que afastou o enquadramento da recorrente
como financiária ou bancária. Recurso da autora improvido. Multa do art. 467 da CLT. Contestadas as

pretensões deduzidas na inicial, descabida a penalidade prevista no artigo 467 da CLT. Recurso da
autora improvido. Honorários advocatícios de sucumbência. Derrogado o artigo 791 da CLT, pela lei que
determina expressamente o pagamento de honorários advocatícios em processo trabalhista, o fato de
ter sido proferida a sentença ao tempo da lei anterior impede a condenação em honorários, na
proporção das respectivas sucumbências. Prevalece, assim a lei anterior que contempla o pagamento de
honorários apenas em caso de assistência sindical. Recurso da autora improvido. Tomador de serviços.
Responsabilidade subsidiária. Sendo incontroversa a prestação de serviços da 2ª Reclamada em favor do
tomador de serviços, cabível a responsabilidade subsidiária, prevista no e. 331, IV, do TST. Recurso do
réu improvido. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. Glaucia Zuccari Fernandes Braga - 0000094-37.2013.5.01.0034 28/9/2018.)
58. Honorários advocatícios sucumbenciais. Tendo sido a presente ação ajuizada em 09/12/13, a
concessão de honorários advocatícios de sucumbência, consoante o teor do novel art. 791-A, da CLT,
não pode ser acatada aos processos ajuizados anteriormente ao advento da referida Lei nº 13.467/17.
Dou provimento. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. Glaucia Zuccari Fernandes Braga - 0002164-28.2013.5.01.0551 15/10/2018.)
59. Honorários sucumbenciais. Art. 791-A da CLT. Ação ajuizada antes da vigência da Lei nº 13.467/17.
Conforme entendimento firmado no art. 6º da Instrução Normativa nº 41/18 do Tribunal Superior do
Trabalho, a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, prevista no art. 791-A, e parágrafos,
da CLT, somente será aplicável às ações ajuizadas após 11/11/17. Nas ações propostas anteriormente,
subsistem as diretrizes do art. 14 da Lei nº 5.584/70 e das Súmulas nº 219 e 329 do TST. (TRT1 - 6ª
Turma- Rel. Angelo Galvão Zamorano - 0010189-28.2015.5.01.0432 - 4/9/2018.)
60. Multa do art. 477 da CLT. A reclamada fez o pagamento dos títulos rescisórios devidos ao
reclamante no prazo previsto no art. 477,§ 6º, alínea "b", da CLT, por crédito em conta-corrente
bancária do trabalhador. Logo, não haveria porque aplicar, ao empregador, a multa definida no art. 477,
§ 8º, da CLT (por não ter ocorrido o seu fato gerador). Honorários advocatícios. Não há que falar no
pagamento de honorários advocatícios ao reclamante, se ele não preenche os requisitos dos arts. 14 e
seguintes da Lei nº 5.584/70. Disciplina específica ao processo do trabalho impede que se invoquem
regras peculiares a outros "ramos" do direito, como "subterfúgio" para se condenar o empregador a
responder por honorários advocatícios, "fora" da hipótese prevista na Lei nº 5.584/70. (TRT1 - 8ª TurmaRel. José Antonio Teixeira da Silva. Red. Desig. - 0010577-90.2014.5.01.0067 - 11/10/2018.)
61. PLR. CSN. Base de cálculo. Devido aos empregados da CSN à percepção das diferenças de PLR
relativas aos anos 1997, 1998 e 1999, conforme o acordo firmado entre as partes, tendo como base o
valor pago aos acionistas em 2001, no valor de R$836.065.000,00 (oitocentos e trinta e seis milhões, e
sessenta e cinco mil reais). Recurso provido. Honorários advocatícios. Base de cálculo. A base de cálculo
dos honorários assistenciais deverá observar o valor líquido da condenação. Recurso parcialmente
provido. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Bruno Losada Albuquerque Lopes - 0147900-69.2006.5.01.0342 24/4/2018.)
62. Segurança. Reserva de honorários advocatícios. Embora a Justiça do Trabalho não seja competente
para dirimir controvérsias acerca do pagamento de honorários de advogado, salvo aquelas decorrentes
das hipóteses tratadas nas Súmulas nºs 219 e 329 do c. TST, poderá reservar o quantum relativo aos
honorários pactuados no contrato civil, entre o patrono e o cliente, para que o advogado possa ter
resguardada a possibilidade material de receber pelos serviços prestados. O indeferimento desse tipo de
requerimento, formulado antes da liberação do crédito ao trabalhador, é ilegal e afronta o artigo 22,
parágrafo 4º, da Lei nº 8.906/94, cabendo a impetração da ação de segurança quando não houver
medida hábil e imediata a assegurar o direito do interessado. (TRT1 - SEDI- 2- Rel. Angelo Galvão
Zamorano - 0011271-66.2014.5.01.0000 - 8/12/2018.)

2.6

PRESCRIÇÃO

63. 1- Preliminar de legitimidade passiva. Ajuizamento da reclamação apenas contra o OGMO, sem a
presença dos operadores portuários. Possibilidade. Dispõe o § 2º do artigo 19 da Lei nº 8.630/93 que o
OGMO responde solidariamente com os operadores portuários, pela remuneração devida ao
trabalhador portuário avulso. Ao contrário do que concluiu o Juízo de origem, no caso de
responsabilidade solidária faculta-se ao credor exigir a integralidade do crédito de um ou de alguns dos
devedores, não importando renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou
alguns dos devedores (art. 275 e parágrafo único do Código Civil); não se exige, portanto, que todos
integrem o polo passivo formando litisconsórcio passivo necessário. 2- Da prescrição quinquenal. Para
aplicação da prescrição bienal ao avulso, o marco inicial para contagem do referido prazo é a extinção
da inscrição no cadastro ou registro do trabalhador avulso portuário perante o órgão gestor, conforme
as Leis nºs 8.630/93 e 9.719/98 e a Convenção nº 137 da Organização Internacional do Trabalho. O
termo inicial da prescrição bienal não é a cessação de cada trabalho ultimado para cada tomador de
serviço, operador portuário. Tanto que o cancelamento da OJ nº 384 da SBDI-1 do TST confirma tal tese.
Como a autor permanece registrado, não há falar em prescrição bienal, sendo aplicável, na hipótese, a
prescrição quinquenal. 3- Do adicional de risco. Não cabimento. Ônus da prova. Era ônus do
Reclamante, fazer prova dos fatos alegados na inicial, conforme o art. 373, inciso I, do CPC e art. 818 da
CLT, ônus do qual não se desincumbiu, pois apesar de pleitear o pagamento do adicional de risco com
fulcro na isonomia, não faz prova de que os trabalhadores empregados recebiam o referido adicional,
nem que estivesse efetivamente sujeito a situação de risco. Recurso a que se dá parcial provimento,
para pronunciar a prescrição quinquenal, sem efeitos práticos para o julgado em razão de não haver
condenação do réu. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Mário Sérgio Medeiros Pinheiro - 000099942.2012.5.01.0401 - 16/2/2018.)
64. A- Recurso da Reclamada 1) Prescrição. Sendo parcela assegurada por lei, a participação nos lucros e
resultados se submete à prescrição parcial, nos termos da parte final da Súmula nº 294, do c. TST. De
todo modo, proposta a ação dentro do quinquênio subsequente à lesão in abstracto, marco
determinado pela divulgação dos valores sobre os quais, deduzida a pretensão autoral. Recurso
desprovido. B - Matéria comum aos recursos. CSN. Diferenças da PLR. Base de cálculo. Compõe a base
de cálculo da PLR, o valor total dos dividendos referentes aos anos de 1997, 1998 e 1999, retidos pela
reclamada como "reserva de lucros". Provido o recurso do autor e desprovido o da reclamada. (TRT1 1ª Turma- Rel. Alexandre Teixeira de Bastos Cunha - 0165500-06.2006.5.01.0342 - 5/4/2018.)
65. A suspensão do contrato de trabalho em razão da percepção de benefício previdenciário não
acarreta a suspensão da contagem da prescrição quinquenal, salvo comprovada a impossibilidade de
acesso ao Judiciário. Aplicação da OJ nº 375 da SBDI-1 do c. TST. I- Na forma regimental, adoto o
Relatório do Exmo. Desembargador do sorteio, verbis: Recurso Ordinário em face da sentença de
improcedência de fls. 908/911v, da Dra. Eletícia Marinho Mendes Gomes da Silva, Juíza Titular da 42ª
Vara do Trabalho do Rio de Janeiro. (TRT1 - 7ª Turma- Rel. José Luís Campos Xavier. Red. Desig. 0000336-40.2011.5.01.0042 - 24/5/2018.)
66. Ainda que se considere interrompida a prescrição mediante o aforamento da ação declaratória e
que a pretensão de direito material buscada (diferenças de complementação de aposentadoria) se
enquadra na hipótese aventada na Súmula nº 327 do c. TST (sujeita, portanto, à prescrição parcial),
incumbia aos Recorrentes buscar o provimento jurisdicional condenatório no prazo de dois anos,
contado do trânsito em julgado da decisão que declarou o direito às diferenças aqui buscadas. E assim
não procedendo, uma vez que a presente ação foi ajuizada em 28/10/17, há mais de dois anos do
trânsito em julgado da decisão declaratória, ocorrido em 28/11/13, o que se impõe é a declaração da
ocorrência da prescrição e, em consequência, a Resolução do Mérito, na forma do art. 487, II, do

CPC/15. (TRT1 - 9ª Turma- Rel. Antônio Carlos de Azevedo Rodrigues - 0101747-08.2017.5.01.0078 11/9/2018.)
67. Auxílio-doença. Aposentadoria por invalidez. Suspensão do contrato de trabalho. Contagem da
prescrição. Consoante entendimento consubstanciado na Orientação Jurisprudencial nº 375, da SDI-I, do
c. TST, a suspensão do contrato de trabalho em razão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez
não obsta a fluência da prescrição quinquenal, salvo comprovação de absoluta impossibilidade de
acesso ao Judiciário. Doença adquirida pelo trabalhador. Nexo causal com a atividade laborativa.
Inexistência. Ausente o nexo causal entre a patologia que acomete o trabalhador e as atividades
desenvolvidas em prol do empregador, não se configura o dever de indenizar. (TRT1 - 6ª Turma- Rel.
Marcos Cavalcante - 0000148-84.2010.5.01.0041 - 28/11/2018.)
68. Auxílio-doença. Suspensão do contrato de trabalho. Prescrição quinquenal. Ainda que o contrato de
trabalho encontre-se suspenso, flui a prescrição que, no caso de lesão ocorrida após a Emenda
Constitucional nº 45/04, é quinquenal. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. Marcos Cavalcante - 000178114.2011.5.01.0521 - 5/6/2018.)
69. CBTU. FLUMITRENS. Prescrição total consumada. Tendo em vista que o reclamante teve o seu
contrato de trabalho extinto no ano de 2005 e sendo a presente ação ajuizada apenas no ano de 2017,
prescrita a pretensão relativa à alegada nulidade, nos termos da Súmula nº 65, deste e. TRT da 1ª
Região. (TRT1 - 9ª Turma- Rel. José da Fonseca Martins Junior - 0101393-04.2017.5.01.0071 18/9/2018.)
70. Execução trabalhista. Prescrição. A teor do artigo 878 da CLT de 1943, a execução trabalhista
prescindia de iniciativa do interessado, podendo se desenvolver por impulso oficial do juiz, com vistas a
materializar a execução do título judicial, sendo certo que suposta inércia do exequente não autorizava
a extinção da execução. Outrossim, conforme disposto no artigo 879 da CLT/43, a liquidação da
sentença é incumbência tanto da parte autora como da parte ré, podendo, ainda, ser elaborada pelos
órgãos auxiliares da Justiça do Trabalho, de forma que a ausência de providência da Exequente em
apresentar os cálculos de liquidação da sentença não pode ensejar a extinção da execução. Agravo da
Exequente a que se dá provimento. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Leonardo Dias Borges - 023740013.2006.5.01.0451 - 5/6/2018.)
71. Inobservância da prescrição quinquenal. Afronta à coisa julgada. Excesso de execução configurado.
1) Tendo a r. sentença liquidanda sido restabelecida pelo v. acórdão do c. TST e que apresentava
incluída em seu bojo a extinção do processo, com resolução de mérito, quanto ao pedido de pagamento
de salário de substituição, ante a prescrição extintiva por ela declarada, eis que aquela teria ocorrido
nos anos de 1983/84, enquanto o ajuizamento da ação ocorreu em 1991, resulta que o marco
prescricional retroage a 1986. 2) Agravo de petição da União Federal ao qual se concede provimento.
(TRT1 - 9ª Turma- Rel. José da Fonseca Martins Junior - 0059100-31.1991.5.01.0006 - 6/3/2018.)
72. Justiça do Trabalho. Prescrição intercorrente. Súmula nº 114 do c. TST. A possibilidade da instauração
de ofício da execução, conforme o disposto no artigo 878 da CLT, afasta a incidência da prescrição
intercorrente no Processo do Trabalho. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. Marcos Cavalcante - 011740036.2004.5.01.0521 - 30/5/2018.)
73. Prazo prescricional para a cobrança do crédito previdenciário. Execução de ofício. Não incidência do
art. 174, do CTN. Compete à Justiça do Trabalho a execução, de ofício, das contribuições sociais
previstas nos incisos I, alínea a e II, do artigo 195, e seus acréscimos legais, decorrentes da sentença que
proferir, consoante inciso VIII, do art. 114, da Constituição Federal de 1988, hipótese em que não incide
a prescrição de cinco anos da União para ajuizar ação de cobrança do crédito previdenciário (art. 174, do

Código Tributário Nacional). (TRT1 - 6ª Turma- Rel. Jorge Orlando Sereno Ramos - 013960058.2001.5.01.0451 - 26/4/2018.)
74. Prescrição bienal. Ação ajuizada anteriormente. Interrupção da prescrição em relação aos pedidos
idênticos. A Constituição de 1988, em seu artigo 7º, XXIX, estabeleceu o prazo prescricional de dois anos
para o direito de ajuizar ação relativa ao pacto empregatício. É importante mencionar que a
reclamatória, ainda que arquivada, interrompe a prescrição somente uma vez e em relação aos pedidos
idênticos, nos termos da Súmula nº 268 do c. TST. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Leonardo Dias Borges 0000390-19.2014.5.01.0521 - 17/5/2018.)
75. Prescrição é instituto de proteção, garantindo prevalência à segurança, em detrimento da justiça.
Porque se o justo não é perseguido ao tempo certo, a ordem jurídica, em favor da estabilização social,
fica com a segurança. (TRT1 - 9ª Turma- Rel. Antônio Carlos de Azevedo Rodrigues - 010196875.2017.5.01.0050 - 20/11/2018.)
76. Prescrição intercorrente. Ausência de dialeticidade. Não conhecimento. Não se conhece do apelo
quando o Agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, porquanto não
observado o princípio da dialética, e também por estar em manifesto confronto com a Súmula nº 422,
do c. TST Agravo de Petição em face da decisão de extinção da execução, em decorrência da prescrição
intercorrente, com a determinação do arquivamento, com baixa, dos autos (fl. 75), do Dr. Henrique da
Conceição Freitas Santos, Juiz Titular da 5ª Vara do Trabalho de Nova Iguaçu. (TRT1 - 7ª Turma- Rel.
Theocrito Borges dos Santos Filho - 0001515-42.2011.5.01.0225 - 26/1/2018.)
77. Prescrição intercorrente. Extinção da execução. Obrigatoriedade de oitiva prévia da parte
interessada. A prescrição intercorrente é aquela que ocorre no curso do processo ou entre um processo
e outro. Com as recentes alterações processuais, as quais acabaram com a separação entre o processo
de conhecimento e de execução de título judicial, que deram ensejo ao surgimento do processo
sincrético, a prescrição intercorrente também poderá se dar entre as fases do processo (conhecimento e
execução). Entendo que a prescrição intercorrente é aplicável ao Processo do Trabalho, em face da
expressa previsão legal do art. 884, § 1º, da CLT, bem como no § 4º do art. 40 da Lei de Execuções
Fiscais, aplicada subsidiariamente à execução trabalhista, e do entendimento fixado pelo Supremo
Tribunal Federal na Súmula nº 327. Entretanto, ainda que tenha pensamento distinto sobre o tema ora
analisado, curvo-me ao posicionamento majoritário que prevalece nesta e. 5ª Turma no sentido de que
é inaplicável a prescrição intercorrente no âmbito da Justiça do Trabalho. De toda forma, a prescrição
não atingiria o feito em exame, uma vez que o exequente sequer foi intimado, sob pena de extinção da
execução, a dar prosseguimento ao feito. Recurso obreiro provido. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Enoque
Ribeiro dos Santos - 0068500-98.2008.5.01.0224 - 17/4/2018.)
78. Prescrição intercorrente. Inaplicável. Demora não imputável ao exequente. Fluência do prazo
anteriormente à reforma trabalhista. Impossibilidade. Não se aplica a prescrição intercorrente ao
módulo processual de execução trabalhista, nos termos da jurisprudência uniforme do c. TST (Súmula nº
114), ainda com mais razão quando a demora no andamento do feito não decorreu da inércia do
Exequente. Por outro lado, deve ser ressaltado que no presente caso não pode cogitar da nova regra
advinda com a reforma trabalhista, haja vista que apenas após a entrada em vigor da Lei nº 13.467/17
poderia ocorrer, em tese, a fluência do prazo prescricional, como vem entendendo a melhor doutrina e
jurisprudência trabalhista. (TRT1 - 7ª Turma- Rel. Rogério Lucas Martins - 0180800-79.1999.5.01.0042 29/11/2018.)
79. Prescrição intercorrente. Inaplicável ao processo do trabalho a prescrição intercorrente, uma vez que
aqui a execução pode ser impulsionada de ofício pelo Juiz e promovida por qualquer das partes.
Extinção da execução. Esgotados os meios de execução de bens do devedor, é cabível a suspensão da

execução pelo prazo de um ano, nos termos do art. 40, § 1º e 2º, da LEF, com a posterior intimação do
credor para indicar os meios de se executar o devedor. Ultrapassado o prazo legalmente estipulado,
deve ser cumprida a determinação contida na Resolução Administrativa nº 06/06 deste e. TRT - 1ª
Região, com a expedição de certidão de crédito trabalhista. Agravo do credor provido. (TRT1 - 2ª TurmaRel. Valmir de Araujo Carvalho - 0046500-72.2006.5.01.0225 - 23/1/2018.)
80. Prescrição total afastada pelo TST. Afastada pelo c. TST a prescrição total declarada pelo MM. Juízo
de origem e confirmada por esta e. 4ª Turma, devem retornar os autos à origem, para apreciação do
mérito propriamente dito, pela primeira vez nos autos, não se aplicando ao caso o artigo 1013, § 4º, do
Novo Código de Processo Civil. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Angela Fiorencio Soares da Cunha - 000015260.2011.5.01.0341 - 9/7/2018.)
81. Prescrição. Decadência. No caso em exame, qualquer prazo, seja ele prescricional ou decadencial,
somente poderá se iniciar após a data em que a autarquia previdenciária teve ciência da sentença
homologatória das parcelas sobre as quais incidiria a cota previdenciária. Ora, não há como se iniciar a
contagem de qualquer prazo se a União não tinha ciência da presente reclamatória. Vale destacar que a
autarquia respeitou o prazo prescricional de cinco anos para se manifestar acerca da execução das cotas
previdenciárias que entendia devidas. Atualização do crédito previdenciário. A atualização dos créditos
devidos à previdência social deve observar os critérios estabelecidos na legislação previdenciária à luz
da disciplina contida no art. 879, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 10.035/00. (TRT1 - 8ª
Turma- Rel. José Antonio Teixeira da Silva - 0041900-35.1999.5.01.0263 - 23/2/2018.)
82. Prescrição. Pronunciamento de ofício. É inaplicável a prescrição de ofício no Processo Trabalhista
porque é um atentado a princípios do Direito do Trabalho e da própria Carta Magna (especialidade,
efetividade dos direitos do trabalhador, proteção, autonomia privada, liberdade, imparcialidade do
magistrado, contraditório, isonomia). (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Célio Juaçaba Cavalcante - 001084646.2013.5.01.0009 - 29/9/2018.)

2.6.1

Acidente de Trabalho

83. Acidente de trabalho. Lesão ocorrida após a EC nº 45/04. Prescrição bienal. Sabe-se que com a nova
competência firmada pela EC nº 45/04 e a remessa dos processos em tramitação na Justiça Estadual
Comum para a Justiça do Trabalho, tornou-se necessário estabelecer uma posição interpretativa de
direitos que respeite as situações anteriormente constituídas e, ao mesmo tempo, atenue o impacto
desta transição. A aplicação da prescrição trabalhista nas ações propostas anteriormente à definição da
competência material da Justiça do Trabalho para processar e julgar as pretensões relativas à
indenização por danos morais, materiais e estéticos decorrentes de acidente de trabalho importaria
verdadeira ofensa à segurança jurídica da parte que, buscando a reparação pelo dano sofrido, seria
surpreendida pela mudança da regra aplicável, em razão da modificação da competência. No entanto,
não é o que ocorre no caso em apreço, eis que a ação foi ajuizada em 25/08/12, quando já sedimentada
a nova competência desta Especializada, ampliada por meio da Emenda Constitucional nº 45/04. (TRT1 10ª Turma- Rel. Leonardo Dias Borges - 0001446-58.2012.5.01.0521 - 23/2/2018.)

2.6.2

FGTS

84. Acordo judicial. Aplicação da OJ nº 132 da SDI-II do TST. Liberação do FGTS. Se do acordo livremente
celebrado pelas partes, pelo qual o reclamante deu quitação pelo extinto contrato de trabalho, não
constou a responsabilização da reclamada pela integralidade dos depósitos, não cabe o pedido posterior
dessa parcela sob o argumento de que se refere a direito implícito por força legal. (TRT1 - 1ª Turma- Rel.
Eduardo Henrique Von Adamovich - 0000352-77.2011.5.01.0079 - 27/4/2018.)

85. FGTS. Prescrição aplicável. Quando a ausência no recolhimento de FGTS for anterior a 13/11/14
(data do julgamento do ARE 709212/DF), observa-se o prazo prescricional que primeiro ocorrer: trinta
anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir da data do julgamento do STF (13/11/14).
Inteligência da Súmula nº 362 do TST. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Gustavo Tadeu Alkmim - 000062957.2010.5.01.0070 - 19/4/2018.)
86. FGTS. Prescrição. A despeito do reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da prescrição
quinquenal para a cobrança de débitos de FGTS, não se pode olvidar que os efeitos desta decisão foram
modulados, de modo a garantir a segurança jurídica. Nesse diapasão, nos casos em que o prazo
prescricional já estava em curso em 13/11/14 (data da decisão do Pretório Excelso), aplica-se o prazo
que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de 13/11/14.
Entendimento consolidado na Súmula nº 362 do c. TST. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Carina Rodrigues Bicalho 0010361-35.2015.5.01.0281 - 23/1/2018.)
87. Prescrição do FGTS. Prazo quinquenal. Alteração do entendimento do STF. Modulação de efeitos.
Súmula nº 362 do TST. Ao julgar o Recurso Extraordinário nº 709.212/DF, em 13/11/14, o STF decidiu
que a prescrição aplicável à cobrança do FGTS é quinquenal, observado o limite de dois anos após a
extinção do vínculo empregatício. Entretanto, modulando os efeitos da decisão, a Suprema Corte
ressalvou as hipóteses em que o termo inicial da prescrição configurou-se anteriormente à data daquele
julgamento, caso em que a prescrição será trintenária, contada desse termo inicial, ou quinquenal, a
partir de 13/11/14, o que ocorrer primeiro. Inteligência da Súmula nº 362 do TST. Recurso não provido,
no particular. Prescrição. Vínculo de emprego. Natureza declaratória. Imprescritibilidade. São
imprescritíveis as pretensões meramente declaratórias, notadamente quando albergadas pelo art. 11, §
1º, da CLT. Recurso não provido, no aspecto. Horas extras. Férias. Prova do fato constitutivo. Tendo a
reclamante, comprovado que laborou no período de férias, bem como que não recebeu a tempo e
modo os valores, nos termos do art. 145 da CLT, lhe são devidas horas extras e o pagamento em dobro
do período (art. 137 da CLT). Recurso não provido, no capítulo. Horas extras. Ônus da prova. Reuniões e
eventos extraordinários aos sábados. À reclamada competia o ônus de apresentar os controles de
jornada da autora, o que não fez, fazendo presumir, nos termos da Súmula nº 338 do col. TST,
verdadeiros os horários declinados na exordial. Contudo, tal presunção pode ser afastada por prova em
contrário, ou mesmo por interpretação jurisdicional de caráter vinculante, como no caso do julgamento
da ADI nº 4167 pelo STF. Recurso parcialmente provido, no aspecto. Vistos, relatados e discutidos os
autos de recurso ordinário em que figuram Alex Semm e Colégios Associados da Ilha, como recorrentes
e recorridos. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Enoque Ribeiro dos Santos - 0100310-80.2018.5.01.0082 15/12/2018.)

2.7

REMUNERAÇÃO, VERBAS INDENIZATÓRIAS E BENEFÍCIOS

88. Considerando que as comissões remuneram apenas os dias laborados, para o cálculo dos repousos
deve-se dividir o valor total das comissões recebidas no mês pelos dias efetivamente laborados,
multiplicando-se o resultado pelo número de domingos e feriados existentes. (TRT1 - 6ª Turma- Rel.
Leonardo da Silveira Pacheco - 0081100-14.2005.5.01.0045 - 15/3/2018.)
89. Duplicidade no cálculo do RSR, férias, 13º salário e FGTS, com a devolução do valor. Inovação
recursal. As matérias não foram suscitadas em embargos à execução, tampouco houve qualquer
manifestação na decisão do Magistrado a este respeito, tratando-se de inovação recursal. Não conheço.
Contribuições previdenciárias. Fato gerador. Créditos anteriores e posteriores à Lei nº 11.941/09. O fato
gerador da contribuição previdenciária define-se pela norma disciplinadora vigente ao tempo da
prestação do serviço. Para efeito de apuração da contribuição previdenciária, somente os créditos
trabalhistas posteriores a 04 de março de 2009, data da vigência da Lei nº 11.941/09, sujeitam-se à nova
regra, de que considera-se ocorrido o fato gerador das contribuições sociais na data da prestação do

serviço. Os créditos anteriores a essa data, porém, regem-se pela interpretação sistemática do art. 276
do Decreto nº 3.048/99, c/c art. 195, I, a, da CRFB c/c, exegese da qual resulta não haver incidência de
contribuição previdenciária sem o respectivo fato gerador, isto é, sem que haja valores pagos ou
creditados ao reclamante. Súmula nº 66 deste Tribunal. Nego provimento. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Mário
Sérgio Medeiros Pinheiro - 0000782-44.2010.5.01.0053 - 8/12/2018.)
90. O título executivo reconheceu a condição de financiária da Credora, deferindo direitos previstos nas
normas coletivas correlatas, dentre os quais os anuênios e gratificação de caixa, que, indubitavelmente,
como ressaltado pela D. Julgadora a quo, possuem natureza salarial, integrando a remuneração da
empregada para todos os fins, valendo o registro de que assim foi requerido na inicial, como se lê da
causa de pedir e pedidos (itens III, V e VI do rol, fls. 14/5). (TRT1 - 9ª Turma- Rel. Antônio Carlos de
Azevedo Rodrigues - 0000401-15.2012.5.01.0005 - 7/8/2018.)

2.7.1

Abono

91. Pensão mensal. Integração da parcela. Abono (bônus). Não tendo sido acordado reajuste salarial no
ano de 1998 e inexistindo comprovação do caráter mensal do bônus concedido naquele ano, correta a
decisão que afastou a integração em definitivo da parcela. Nego provimento. (TRT1 - 1ª Turma- Rel.
Mário Sérgio Medeiros Pinheiro - 0217400-62.2005.5.01.0342 - 20/6/2018.)

2.7.2
2.7.2.1

Adicional
Adicional de Periculosidade

92. Adicional de periculosidade e honorários periciais. Revelado pela prova pericial que o reclamante
exercia atividades em área de risco, resulta o pagamento do adicional de periculosidade. Mantida a
condenação, incumbe à reclamada arcar com o pagamento dos honorários periciais, por ser a parte
sucumbente na pretensão objeto da perícia. Horas extraordinárias. Comprovada a inidoneidade dos
controles de ponto apresentados pela parte ré e a jornada de trabalho narrada na inicial, resta incabível
a análise da compensação de jornada, sendo devido o pagamento de horas extraordinárias. Intervalo
intrajornada. A supressão ou fracionamento do intervalo intrajornada implica no pagamento integral da
hora correspondente, com a repercussão no cálculo dos direitos com base salarial, conforme
entendimento consubstanciado no inciso I, da Súmula nº 437, do c. TST. Negado provimento ao recurso
ordinário. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Alexandre Teixeira de Bastos Cunha - 0001068-13.2012.5.01.0001 20/2/2018.)
93. Adicional de periculosidade. Base de cálculo. Súmula nº 191 do TST. Consoante posicionamento
consolidado através da Súmula nº 191 do TST, nem a alteração legislativa, nem eventual norma coletiva
possuem o condão de alterar a situação fático-jurídica já consolidada dos empregados contratados sob a
vigência da Lei nº 7.369/85, cujo adicional de periculosidade deverá incidir sobre a totalidade das
parcelas de natureza salarial. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Gustavo Tadeu Alkmim - 010110352.2017.5.01.0341 - 9/11/2018.)
94. Adicional de periculosidade. Comprovado pela prova técnica que o reclamante executa suas
atividades laborais no pátio do aeroporto, faz jus ao adicional de periculosidade. Sentença que se
mantém. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Célio Juaçaba Cavalcante - 0000507-81.2012.5.01.0035 - 1º/3/2018.)
95. Adicional de periculosidade. Existência de laudo confirmando condições de risco. Não tendo o
empregador produzido prova capaz de infirmar a conclusão apresentada em laudo técnico decorrente
da realização de perícia in loco, no sentido da existência de labor em área de risco, resta configurada a
periculosidade e devido o pagamento do respectivo adicional. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. Cláudia Regina
Vianna Marques Barrozo - 0100306-73.2017.5.01.0051 - 17/11/2018.)

96. Adicional de periculosidade. Prova pericial. Procedência. A sentença deve ser mantida se a prova
pericial sobre a periculosidade é favorável ao autor e não há elementos que a desmereçam. (TRT1 - 3ª
Turma- Rel. Rildo Albuquerque Mousinho de Brito - 0000817-16.2014.5.01.0521 - 13/3/2018.)
97. Adicional de periculosidade. O laudo pericial não deixa dúvida de que o autor, durante a execução de
suas atividades, estava exposto aos riscos gerados por energia elétrica, o que torna devido o adicional
de periculosidade. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Cesar Marques Carvalho - 0000221-32.2014.5.01.0521 4/6/2018.)
98. O adicional de periculosidade do empregado eletricitário, contratado sob a égide da Lei nº 7.369/85,
deve ser calculado sobre a totalidade das parcelas de natureza salarial, não sendo válida norma coletiva
mediante a qual se determina a incidência do referido adicional sobre o salário básico. (TRT1 - 4ª TurmaRel. Luiz Alfredo Mafra Lino - 0010686-21.2015.5.01.0342 - 8/11/2018.)
99. Trabalho ao redor de Paiol de superfície. Adicional de periculosidade devido. A presença habitual do
trabalhador na área de risco, um paiol de superfície, é suficiente para caracterizar o mal proeminente
que circunda as atividades laborais exercidas, a justificar o pagamento do adicional de periculosidade
Recurso Ordinário da Ré em face da sentença de procedência parcial, às fls. 304/312, da Dra. Sther
Schettino, Juíza do Trabalho Substituta na 1ª Vara do Trabalho de Campos dos Goytacazes. (TRT1 - 7ª
Turma- Rel. Theocrito Borges dos Santos Filho - 0000331-72.2014.5.01.0281 - 17/5/2018.)

2.7.2.2

Outros Adicionais

100. Adicional de insalubridade devido. Supervisora de estágio de médicos fisioterapeutas em prática de
hospital e asilo de idosos. Provado o contato direto com pacientes com risco de doenças infectocontagiosas e com material biológico de modo geral, conforme os PPRAs da própria universidade, na
frequência de duas vezes por semana, por algumas horas, caracterizada a condição insalubre, sendo
devido o pagamento do respectivo adicional em grau médio. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Angela Fiorencio
Soares da Cunha - 0000466-91.2010.5.01.0421 - 13/6/2018.)
101. Adicional de insalubridade. Comprovado através da prova técnica que o autor estava sujeito a
agentes insalubres, devido é o adicional. Intervalo intrajornada. Admitindo o autor que em parte dos
dias houve fruição do intervalo intrajornada, devem eles ser excluídos da condenação. Diferenças de
adicional noturno. Demonstrado que a ré não considerou o horário de prorrogação da jornada no
horário diurno, após labor em período noturno, devidas são as diferenças. Súmula nº 60 do c. TST. Horas
extras além da 44ª semanal. Previsão constitucional. A limitação da jornada em 8 horas diárias e 44
horas semanais trata-se de disposição constitucionalmente assegurada. Assim não demonstrando o
autor que fosse sujeito à outro limite semanal, deve o Juízo aplicar a expressa disposição de Lei. (TRT1 2ª Turma- Rel. Marcos Pinto da Cruz - 0001630-97.2011.5.01.0343 - 22/5/2018.)
102. Adicional de insalubridade. Prova técnica. Comprovação do labor em condições insalubres. Sabe-se
que a prova pericial é imprescindível para apuração de periculosidade, nos precisos termos do artigo
195, § 2º, da CLT. No caso dos autos, não foi produzida prova pericial e a reclamante não desincumbiu
do ônus de demonstrar que trabalhava em contato permanente com material infecto-contagiante.
Deste modo, não faz a autora jus ao adicional de insalubridade no grau médio, conforme decidido pelo
Juízo sentenciante. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Leonardo Dias Borges - 0001750-90.2012.5.01.0025 20/4/2018.)
103. Insalubridade. Base de cálculo. Nos termos da decisão proferida pelo Ministro Presidente do c. STF,
decidindo reclamação apresentada com fundamento no art. 103-A, § 3º da CF/88 que suspendeu em
parte a Súmula nº 228 do c. TST, o adicional de insalubridade continua a ser calculado sobre o salário
mínimo (art. 192 da CLT), enquanto não houver alteração legislativa ou fixação de parâmetro diverso

mediante negociação coletiva. Recurso ordinário parcialmente provido. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. Valmir de
Araujo Carvalho. Red. Desig. - 0000012-41.2014.5.01.0302 - 1º/8/2018.)
104. Insalubridade. Técnico de enfermagem. PETROBRAS Macaé. Anexo nº 14 da NR-15. Prova pericial
conclusiva. I - O Anexo nº 14 da Norma Regulamentadora nº 15 do Ministério do Trabalho e Previdência
Social dispõe expressamente que nos hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios,
postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana, o adicional
de insalubridade, em grau médio, é devido unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes,
bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados. II - No
caso vertente, o autor comprovou que sua atividade laboral o expunha a riscos biológicos, ficando
caracterizada a insalubridade. III - Recurso parcialmente provido. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Evandro Pereira
Valadão Lopes - 0000076-64.2012.5.01.0482 - 7/6/2018.)
105. Salário hora. Base de cálculo. Adicional de insalubridade. Valor. Integração. O adicional de
insalubridade dos meses de setembro a dezembro de 2009, parcela que integra a base de cálculo do
salário hora do empregado, deve ser calculado adotando-se o salário mínimo nacional vigente no ano de
2009. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Tania da Silva Garcia - 0001608-74.2012.5.01.0029 - 26/1/2018.)

2.7.3

Ajuda / Tíquete Alimentação

106. Caixa Econômica Federal. Auxílio-alimentação. O auxílio alimentação não possui natureza salarial e
está diretamente ligado ao empregado ativo, não se estendendo aos inativos e aposentados. (TRT1 - 4ª
Turma- Rel. Alvaro Luiz Carvalho Moreira - 0101244-31.2016.5.01.0010 - 22/5/2018.)

2.7.4

Gorjeta

107. Gorjetas espontâneas. Estimativas previstas em norma coletiva. Inicialmente devo dizer que me
causa certa estranheza afirmar que existe gorjetas pagas por fora, pois quem paga não é o empregador.
O garçom pode, simplesmente, receber certa quantia não cobrada na nota e sequer comunicar ao seu
empregador. Portanto, vejo com bastante restrição qualquer alegação de gorjeta paga por fora. O que
se pode distinguir, e já o faz o § 3º do art. 457 da CLT a "importância espontaneamente dada pelo
cliente ao empregado" do "valor cobrado pela empresa". Em face da dificuldade de se verificar o quanto
o garçom recebeu diretamente do cliente, é que as normas coletivas estabelecem estimativas de
gorjetas. (TRT1 - 9ª Turma- Rel. Ivan da Costa Alemão Ferreira - 0101691-43.2016.5.01.0002 27/11/2018.)

2.7.5

Gratificação

108. Gratificação semestral. Restando incontroverso que o banco pagava à parte de seus empregados a
gratificação semestral, é devido o pagamento aos demais empregados, a fim de assegurar a isonomia de
tratamento. A alegação de que a verba era paga a alguns empregados por serem oriundos de outros
bancos ou admitidos em outra base territorial somente encontra amparo se comprovado que o modelo
já recebia a rubrica antes da alteração contratual e que a verba foi mantida para evitar a redução
salarial. Não demonstrados tais fatores, considera-se o tratamento discriminatório que merece reparos.
(TRT1 - 8ª Turma- Rel. Dalva Amélia de Oliveira - 0000814-32.2011.5.01.0015 - 25/5/2018.)

2.7.5.1

Gratificação de Função

109. Adicional de quebra de caixa x gratificação de função. O adicional de "quebra de caixa" pode ser
cumulado com o adicional de função que o Reclamante já recebe regularmente, não se traduzindo em
bis in idem, porquanto as verbas possuem naturezas distintas e são pagas por fatores e objetivos
diversos, isto é, enquanto a gratificação de função objetiva remunerar a maior responsabilidade pela

atividade exercida, a "quebra de caixa" visa a ressarcir eventuais diferenças identificadas nos caixas. In
casu, porquanto incontroverso que o Autor desempenha a atividade de caixa e que responde por
eventuais diferenças de valores, não se verifica qualquer óbice à cumulação das remunerações. Neste
mesmo sentido entende a jurisprudência majoritária do colendo TST. (TRT1 - 8ª Turma- Rel. José
Antonio Teixeira da Silva. Red. Desig. - 0101458-96.2017.5.01.0071 - 27/9/2018.)
110. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Função de confiança exercida por mais de dez anos.
Pedido de incorporação da gratificação. Procedência parcial. A Súmula nº 372, I do TST consigna que
"Percebida a gratificação de função por dez ou mais anos pelo empregado, se o empregador, sem justo
motivo, revertê-lo a seu cargo efetivo, não poderá retirar-lhe a gratificação tendo em vista o princípio da
estabilidade financeira". Considerando que a autora exerceu função de confiança por mais de dez anos,
resta preenchido o requisito temporal constante da jurisprudência cristalizada do TST, sendo devida a
manutenção do pagamento da rubrica. (TRT1 - 8ª Turma- Rel. José Antonio Teixeira da Silva. Red. Desig.
- 0101461-63.2017.5.01.0067 - 22/11/2018.)
111. Gratificação de função. Segundo o entendimento enunciado na Súmula nº 372, I, do TST, apenas se
a gratificação de função for percebida por dez ou mais anos será incorporada ao contrato de trabalho, e
o empregador não poderá suprimi-la, mesmo que o empregado deixe de exercer a função gratificada.
Recurso não provido. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Roberto Norris - 0102451-06.2017.5.01.0471 - 20/9/2018.)
112. Mandado de Segurança. Supressão de gratificação de função. Antecipação dos efeitos de tutela.
Recebida gratificação de função inequivocamente por período superior a 10 anos e não cometendo o
trabalhador qualquer ato irregular, a sua supressão evidencia manifesta ameaça à estabilidade
financeira do empregado, violando os princípios da irredutibilidade salarial assegurada no art. 7º, VI da
CF e da estabilidade financeira expresso na Súmula nº 372 do TST. Preenchidos os requisitos do art. 300
do CPC para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela requerida. Segurança concedida,
ratificando-se a liminar deferida. (TRT1 - SEDI-2- Rel. Cláudia Regina Vianna Marques Barrozo - 010120008.2017.5.01.0000 - 5/4/2018.)

2.7.6

Multa Prevista em Norma Coletiva

113. Multa normativa. Limitação prevista no art. 412 do Código Civil e na OJ nº 54 da SBDI-I do TST. O
valor da multa estipulada em cláusula penal, ainda que diária, não poderá ser superior à obrigação
principal corrigida, nos termos da OJ nº 54 da SBDI-I do TST. Inteligência do art. 412 do Código Civil.
(TRT1 - 2ª Turma- Rel. Marcos Pinto da Cruz - 0001631-53.2012.5.01.0018 - 4/6/2018.)

2.7.7

Plano de Saúde

114. Plano de saúde. Restabelecimento. Obrigação de fazer. Tutela específica. Multa diária. Astreinte.
Cabimento. Nos termos do art. 461 e §§, do CPC/73 (correspondente, agora, ao art. 536 e §§, do
CPC/15), poderá determinar o pagamento de multa diária ('astreinte') com o escopo de compelir o réu
ao rápido cumprimento da obrigação fixada. Visível o conteúdo coercitivo da multa em foco. (TRT1 - 8ª
Turma- Rel. Maria Aparecida Coutinho Magalhães - 0001605-17.2012.5.01.0063 - 25/4/2018.)

2.7.8

Quebra de Caixa

115. Adicional de quebra de caixa. Cumulação com gratificação de caixa. Tratando-se de verbas de
natureza distintas, consoante entendimento já manifestado pelo c. TST, é possível a cumulação do
adicional de quebra de caixa, destinado a remunerar o risco de diferenças que a atividade pode ensejar
com a gratificação de caixa percebida pela empregada, inclusive quando da atuação como Tesoureira,
ante a movimentação de numerário, títulos e valores. (TRT1 - 7ª Turma- Rel. Giselle Bondim Lopes
Ribeiro - 0100826-55.2017.5.01.0076 - 14/11/2018.)

2.7.9

Salário / Diferença Salarial

116. Desvio funcional. Diferenças salariais. CEDAE. Parcelas vincendas. O princípio constitucional da
isonomia garante a igualdade salarial entre empregados que exercem funções idênticas. Assim, ao
afirmar que o autor faz jus às diferenças salariais decorrentes do desvio funcional ocorrido, não se está
contrariando a Constituição, mas apenas garantindo ao empregado a correta contraprestação do
trabalho por ele dispendido. Nesse sentido a Orientação Jurisprudencial nº 125 da SDI-I do colendo TST.
O pedido de trato sucessivo não tem dies ad quem no ajuizamento da ação, ainda que dependente de
condição. O fato de o contrato de trabalho permanecer em vigor, como no caso dos presentes autos,
aliado à subsistência das condições que ensejaram o acolhimento da pretensão de direito material,
autoriza o deferimento de verbas futuras, desde que permaneça inalterada a situação de fato. Em
outras palavras, o deferimento das parcelas vincendas está condicionado à implementação das
condições que permitiram o deferimento do pedido, in casu, a progressão horizontal. I - Relatório. Na
forma regimental, adoto o relatório apresentado pelo Exmo. Sr. Desembargador Relator na sessão de
julgamento. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Marcelo Augusto Souto de Oliveira. Red. Desig. - 000144554.2012.5.01.0010 - 16/7/2018.)
117. Diferenças salariais. Base de cálculo. Correta. As diferenças salariais foram apuradas observados os
salários devidos ao cargo do nível A por todo o período deferido nos autos. Atualização dos cálculos.
Parcelas vincendas. Juros decrescentes observados. Dada a prestação continuada das parcelas, exigíveis
após o ajuizamento da ação, a aplicação dos juros de mora deve se dar de forma decrescente, o que foi
observado no caso dos autos. (TRT1 - 9ª Turma- Rel. Claudia de Souza Gomes Freire. Red. Desig. 0000980-49.2014.5.01.0471 - 23/5/2018.)
118. Diferenças salariais. Promoções por merecimento e antiguidade. Tendo a reclamada comprovado
que, no período imprescrito, o autor não ficou estagnado no mesmo nível salarial por mais de 24 meses
(prazo máximo este previsto no PCCS para progressões por antiguidade), bem como, em relação às
promoções por merecimento, o reclamante foi devidamente submetido às avaliações pertinentes, não
tendo sido aprovado por critérios subjetivos, que fogem à análise do Poder Judiciário por se tratar de
ato discricionário do empregador, não há que se falar em progressões por antiguidade e merecimento.
Recurso conhecido e improvido, no tema. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Enoque Ribeiro dos Santos - 010155361.2017.5.01.0028 - 27/10/2018.)
119. Intervalo intrajornada. Parcela do art. 71, § 4º, da CLT. Natureza jurídica salarial. Possui natureza
salarial a parcela prevista no art. 71, § 4º, da CLT, com 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 - 4ª
Turma- Rel. Tania da Silva Garcia - 0001656-02.2012.5.01.0007 - 27/2/2018.)
120. Intervalo previsto no art. 253 da CLT. Para que o empregado faça jus ao intervalo previsto no art.
253 da CLT é necessário que o mesmo esteja submetido a trabalho contínuo em ambiente
artificialmente frio, observando-se o tempo mínimo de exposição do trabalhador a tal ambiente (uma
hora e quarenta minutos). A continuidade, a que se refere o dispositivo legal, direciona-se ao tempo que
deve ser considerado e não à atividade em si, de modo que o trabalho executado em caráter
intermitente não afasta, por si só, o direito ao mencionado intervalo. Não provimento ao recurso
interposto. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Roberto Norris - 0001822-03.2013.5.01.0491 - 29/5/2018.)
121. Prestação de serviços. Atividade-fim. Comprovação. O reconhecimento do enquadramento na
categoria dos bancários quando da prova oral produzida demonstra que as atividades prestadas pelo
reclamante visavam essencialmente à concessão de crédito pessoal para financiamento de veículos,
inserida na atividade fim do reclamado. Diferenças salariais. Redutibilidade salarial. Ausência de

contracheques. Aferição. Impossibilidade. O encargo de provar repousa sobre quem tem meios para
fazê-lo. No caso, contracheques são documentos que tanto empregador quanto empregado possuem,
um porque emite, outro porque recebe. Não tendo o autor-recorrente colacionado seus contracheques,
ônus que também lhe cabia, restou inviabilizado seu intuito quanto a condenação da ré em vista da
pretensa fraude ocorrida, sendo insuficiente a mera alegação. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Tania da Silva
Garcia - 0100935-89.2016.5.01.0016 - 8/12/2018.)
122. Reflexos de diferenças salariais. Apuração com base no TRCT. Não há que se falar em equívoco na
apuração dos reflexos das diferenças salariais incidentes sobre férias e 13º salário, quando foi
devidamente observada a proporção paga a obreira quando de sua rescisão contratual, conforme TRCT
acostado aos autos. Agravo de petição improvido. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Marcelo Antero de Carvalho 0000758-32.2011.5.01.0004 - 21/2/2018.)

2.7.9.1

Reajuste Salarial

123. Reajuste salarial. Coisa julgada. Impossibilidade de redução em execução. Não havendo insurgência
no momento oportuno, quanto aos valores pretendidos pela autora e deferidos pela coisa julgada, não
pode agora, pretender sua modificação ou limitação, ao argumento de que o reajustamento salarial
deve ser realizado de forma proporcional aos meses trabalhados. Agravo de Petição não provido. (TRT1
- 10ª Turma- Rel. Marcelo Antero de Carvalho - 0019500-76.2007.5.01.0059 - 27/7/2018.)
124. Reajustes. PCCS. Uma vez aplicados os reajustes dos meses em questão nos salários dos meses
imediatamente subsequentes. Não há o que se falar em diferenças. Nego provimento. Desconto
patronal. A expressa previsão legal acerca da matéria impõe a autorização para a efetivação dos
descontos, ainda que ausente tal comando da decisão exequenda. Nego provimento. Reflexos.
Adiantamento. PCCS. INAMPS. Os reflexos decorrentes da parcela. Adiantamento. PCCS são devidos a
partir da diferença apurada, não podendo incidir sobre os valores reajustados da própria rubrica, sob
pena de evidente bis in idem. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. Glaucia Zuccari Fernandes Braga - 017880008.1990.5.01.0015 - 3/5/2018.)

2.7.9.2

Salário In Natura

125. Salário utilidade. Integração ao complexo salarial. Requisitos. Não se configura salário utilidade
quando o fornecimento de parcela pelo empregador seja meio necessário para execução do contrato de
trabalho. Em outras palavras, para ser salário, além da habitualidade, a parcela deve ser fornecida pelo
trabalho prestado e não para o trabalho. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. Leonardo da Silveira Pacheco - 001083626.2013.5.01.0001 - 25/9/2018.)

2.7.9.3

Salário por Acúmulo de Cargo / Função

126. Acúmulo de funções. Bancário. Função não contratada de venda de produtos. Remuneração
complementar. Dispõe o artigo 460 da CLT que o empregado tem direito a receber salário igual ao
daquele que desempenha as mesmas atribuições ou às equivalentes dentro da empresa. O salário a ser
adotado é o que é habitualmente pago quem fez serviço equivalente ou aquele pago a serviço
semelhante. A remuneração do empregado bancário que acumula as funções de venda de papéis deve
ser complementada de modo a evitar o enriquecimento sem causa. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Flávio
Ernesto Rodrigues Silva - 0001225-81.2011.5.01.0401 - 15/6/2018.)
127. Acúmulo de funções. Diferenças salariais. Possibilidade. Em que pese o teor do art. 456 da CLT e de
ser o reclamante remunerado por unidade de tempo, é irrazoável conceber-se que toda e qualquer
função esteja inserida nas atribuições do trabalhador. A adotar-se tal procedimento, estar-se-ia
autorizando ao empregador locupletar-se do esforço do empregado sem a devida contraprestação, o

que afrontaria o princípio da isonomia salarial. No caso em tela, logrou a reclamante demonstrar o
acúmulo alegado, sendo assim devido plus salarial. Doença ocupacional. Nexo causal e culpa.
Inexistência. A obrigação de indenizar, como cediço, é corolário lógico da prática de um ato ilícito, que
se configura quando alguém, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, viola direito e
causa dano a outrem. Também ocorre ato ilícito quando o titular de um direito, ao exercê-lo, excede
manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons
costumes. São as definições dadas pela Lei Civil, artigos 927, 186 e 187.A. Não demonstrada a culpa da
reclamada para o evento danoso, não há como condená-la a responder civilmente. (TRT1 - 10ª TurmaRel. Leonardo Dias Borges - 0000598-49.2012.5.01.0011 - 12/9/2018.)
128. CEDAE. Desvio de função e progressão funcional. Quadro de Cargos, Carreiras e Salários. Óbice
constitucional ao reenquadramento. Diferenças salariais devidas. 1) Devidas ao empregado diferenças
salariais decorrentes de desvio de função imposto pela ré, mantém-se a r. sentença recorrida, eis que
em consonância com o entendimento contido na Orientação Jurisprudencial nº 125 da e. SDI-1 do c.
TST.2) Recurso ordinário da ré ao qual se nega provimento. (TRT1 - 9ª Turma- Rel. José da Fonseca
Martins Junior - 0010355-80.2015.5.01.0005 - 12/10/2018.)
129. Desvio de função. Caracterização. Em que pese o exercício eventual de atividades que, embora
afetas a cargo diferente daquele para o qual fora contratado o empregado, não gerarem direito à
percepção de diferenças salariais, a maneira habitual, que a meu sentir ficou demostrada, caracteriza
sim o desvio de funções, como uma forma de usufruir de serviços mais complexos, remunerando-os
como se mais simples fossem. Recurso provido no particular. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Antônio Cesar
Coutinho Daiha - 0001307-86.2012.5.01.0075 - 5/6/2018.)
130. Desvio de função. O desvio de função se caracteriza quando o empregado passa a exercer
habitualmente função diversa daquela para a qual foi contratado, sem a devida contraprestação. (TRT1 4ª Turma- Rel. Tania da Silva Garcia - 0012001-78.2014.5.01.0032 - 1º/9/2018.)
131. Desvio de função. Ocorrência. Diferenças salariais. Devidas. O desvio de função caracteriza-se nas
hipóteses em que ao empregado são atribuídas atividades e responsabilidades diversas daquelas afetas
à estrita função para a qual foi contratado e pela qual é remunerado. Destarte, configurada, in casu, a
alteração contratual lesiva, de modo a ensejar verdadeiro desvio de funções, nada há para ser
reformado no particular. Recurso da primeira reclamada a que se nega provimento, no particular. (TRT1
- 6ª Turma- Rel. Eduardo Henrique Von Adamovich - 0101709-04.2017.5.01.0043 - 1º/9/2018.)
132. Desvio de função. Ônus da prova. É do trabalhador que alega o desvio de função o ônus da prova
de que exercia atribuições diversas daquela em que estava enquadrado. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. Marcos
Cavalcante - 0101121-94.2017.5.01.0431 - 22/9/2018.)
133. Desvio funcional. Reenquadramento. Emprego público. Óbice constitucional. A matéria hoje sobre
enquadramento funcional no âmbito das empresas publicas, não comporta maiores digressões, pois
tanto a Superior Corte Trabalhista, como o Excelso Supremo Tribunal Federal, sedimentaram o
entendimento manifestado pela decisão recorrida, ou seja, da impossibilidade de provimento de
emprego público, ainda que de forma derivada, sem a observância do disposto no artigo 37, II, da
Constituição Federal. Neste caminhar, o desvio de função não gera direito a novo enquadramento,
como pretende a autora, mas apenas as diferenças salariais respectivas, caso reste comprovado o
desvio e pelo tempo que persistir. (TRT1 - 8ª Turma- Rel. José Antonio Teixeira da Silva - 010036923.2016.5.01.0055 - 13/12/2018.)
134. Desvio/função. Acúmulo de função. Poder diretivo do empregador. Está inserido no poder diretivo
do empregador determinar que o empregado cumpra atividades compatíveis com a sua condição

pessoal, sem que isso implique, necessariamente, em desvio de função. Recurso desprovido. (TRT1 - 7ª
Turma- Rel. José Luís Campos Xavier - 0101265-03.2016.5.01.0076 - 3/10/2018.)
135. Para que se configure o "desvio de função", necessário aliás, imprescindível que o pretendente
desempenhe todas as atribuições inerentes a um "cargo" distinto daquele que ocupe, e não apenas
algumas dessas atribuições - o que ocorria com o reclamante. (TRT1 - 8ª Turma- Rel. Roque Lucarelli
Dattoli - 0007253-11.2014.5.01.0482 - 13/8/2018.)

2.7.9.4

Salário por Equiparação / Isonomia

136. Diferenças salariais. Equiparação salarial. As diferenças salariais decorrentes da equiparação
salarial integram a base de cálculo para todos os efeitos legais, inclusive o prêmio performance pago
pela ré. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. Marcos Pinto da Cruz - 0169400-02.1996.5.01.0001 - 16/3/2018.)
137. Direito Material do Trabalho. Equiparação salarial. Ente público. Existência de Plano de Cargos,
Carreiras e Salários. A existência de Plano de Cargos, Carreiras e Salários embora não homologado, mas
referendado pela entidade sindical dos trabalhadores, constitui óbice à equiparação salarial. (TRT1 - 8ª
Turma- Rel. Dalva Amélia de Oliveira - 0001909-21.2011.5.01.0202 - 18/10/2018.)
138. Equiparação salarial. Ao postular diferenças salariais decorrentes de equiparação à paradigma
indicada, com amparo no art. 461 da CLT, a autora atraiu para si o onus probandi dos fatos constitutivos
do direito alegado, ex vi dos art. 818 da CLT e 373, I, do CPC, do qual se desincumbiu a contento. (TRT1 4ª Turma- Rel. Angela Fiorencio Soares da Cunha - 0100974-07.2016.5.01.0010 - 16/10/2018.)
139. Equiparação salarial. Distribuição do ônus da prova. Diferenças salariais devidas. I - O § 1º do art.
461 da CLT prevê que o trabalho de igual valor, para os fins deste Capítulo, será o que for feito com igual
produtividade e com a mesma perfeição técnica, entre pessoas cuja diferença de tempo de serviço não
for superior a 2 (dois) anos. II - A doutrina e a jurisprudência, debruçadas sobre o tema, firmaram
posição quanto à distribuição do ônus da prova que se mantém, ao longo dos anos, inalterada, senão,
vejamos: a. Caberá sempre ao empregado o ônus de comprovar o exercício de idênticas atividades
funcionais ao paradigma quando diversas as denominações das funções. b. Será ônus do empregador,
admitidas como idênticas as funções ou por conta de ser a mesma denominação, a comprovação dos
fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito. III - No caso concreto, a prova oral demonstrou
que os comparandos exerciam as mesmas funções, com iguais atribuições, ficando provada, portanto, a
identidade funcional, requisito essencial à formação do tipo legal construído pela norma inserta no
artigo 461 da Consolidação das Leis do Trabalho. IV - Por outro lado, não há provas da suposta diferença
de produtividade e perfeição técnica alegada na peça de defesa. V - Não tendo a reclamada se
desincumbido do ônus probatório que lhe competia, impõe-se o reconhecimento do exercício de
idêntica função entre paradigma e paragonado. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Evandro Pereira Valadão Lopes 0001004-37.2012.5.01.0022 - 5/2/2018.)
140. Equiparação salarial. Validade do PCCS. Ausência de homologação pelo MTE. COMLURB.
Possibilidade. O c. TST fixou entendimento pela regularidade do plano de cargos e salários instituído
pela ré, em que pese a ausência de homologação pelo MTE. Segundo jurisprudência majoritária da corte
superior trabalhista, a chancela dada pela Administração Pública municipal, que aprovou o PCCS por
intermédio de norma coletiva, atende ao requisito instituído para sua validade. (TRT1 - 1ª Turma- Rel.
Gustavo Tadeu Alkmim - 0001400-62.2012.5.01.0006 - 21/6/2018.)

2.7.9.5

Salário por Fora - Integração

141. Salário "por fora". Comprovação. Os extratos bancários confirmam o recebimento do salário "por
fora". Além disso, o documento acostado pela própria reclamada em fl. 129 confirma a contratação do

reclamante como vendedor, recebendo "por fora" a quantia de R$3.197,00. A verossimilhança do fato
alegado pelo reclamante também restou confirmada pelo depoimento de sua testemunha, pois o
mesmo fato ocorria com a própria. Recurso da reclamada desprovido. (TRT1 - 7ª Turma- Rel. José Luís
Campos Xavier - 0101747-49.2016.5.01.0205 - 1º/9/2018.)
142. Salário "por fora". Por força do disposto na CLT, artigo 464, caput e parágrafo único, a
comprovação do pagamento de salário e seu efetivo valor se farão mediante a apresentação de recibo
de pagamento devidamente assinado pelo empregado ou através de depósito em sua conta bancária.
Ocorre que, uma vez alegado pelo empregado o pagamento de salários "por fora", a teor do disposto no
art. 373, I do CPC c/c art. 818 CLT, é dele o ônus de provar o fato constitutivo do direito pleiteado. (TRT1
- 3ª Turma- Rel. Mônica Batista Vieira Puglia - 0100232-54.2017.5.01.0201 - 7/9/2018.)
143. Salário extrarrecibo. Prova testemunhal. Imprestabilidade. O testemunho, para ser válido, deve ser
quanto à constatação pessoal, pelo depoente, de fatos alegados pelas partes no processo, que não
sejam incontroversos ou notórios. Assim, as declarações prestadas por testemunha que não presenciou
o recebimento dos valores extrarrecibo não constitui meio de prova hábil quanto à alegada existência
de pagamento "por fora". (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Tania da Silva Garcia - 0100538-88.2017.5.01.0244 10/10/2018.)
144. Salário pago "por fora". Ônus da prova. Cumpre ao trabalhador comprovar o recebimento de
salário fora dos contracheques, nos termos do art. 818 da CLT c/c art. 373, I, do CPC. Nego provimento.
Multa por oposição de embargos protelatórios. Os embargos opostos pelo autor situaram-se nos limites
toleráveis do direito de recorrer, não se vislumbrando manifesto caráter protelatório em tal recurso a
justificar a condenação ao pagamento da multa. Dou provimento. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. Marcos Pinto
da Cruz - 0100255-77.2016.5.01.0025 - 2/10/2018.)

2.7.10 Supressão / Redução de Horas Extras Habituais - Indenização
145. A supressão do intervalo intrajornada afronta o artigo 71 da CLT, norma de ordem pública,
inafastável por vontade das partes, porque visa a garantir a higidez e segurança do trabalhador,
acarretando a aplicação do § 4º, do mesmo diploma legal, pois o trabalho prestado em horário
destinado a descanso representa um acréscimo do cômputo diário da jornada do empregado, devendo
ser remunerado como hora extra, com os reflexos nas parcelas salariais e rescisórias, conforme
entendimento consubstanciado na Súmula nº 437 do c. TST Recursos Ordinários em face da sentença de
procedência parcial (fls. 178/183), complementada pela decisão de Embargos de Declaração de fls.
2010/211, do Dr. Américo Cesar Brasil Corrêa, Juiz Titular da 1ª Vara do Trabalho de Magé. (TRT1 - 7ª
Turma- Rel. Theocrito Borges dos Santos Filho - 0002192-16.2012.5.01.0491 - 6/3/2018.)
146. CSN. Horas extras. Reuniões relâmpago. Indeferimento mantido. É ônus do reclamante provar os
fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 818 da CLT c/c art. 373, I, do CPC, e da reclamada
provar os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito autoral (art. 818 da CLT c/c art. 373, II,
do CPC). De outro lado, também é dever da empregadora trazer aos autos os cartões de ponto do
demandante, em não o fazendo, inverte-se o ônus da prova (Súmula nº 338, I, do c. TST) presumindo-se
verdadeiro o expediente declinado na inicial. Compulsando-se os autos, verifica-se que a ré colacionou
os controles de frequência e recibos, contendo o pagamento de horas extras. Sucede que o depoimento
pessoal do autor, por si só, corrobora a tese defensiva, ao revelar que os minutos referentes às reuniões
relâmpago já estavam compreendidos dentro da jornada de trabalho e, portanto, devidamente pagos,
razão pela qual merece ser mantido parcialmente o julgado. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Leonardo Dias
Borges - 0000380-24.2014.5.01.0343 - 6/12/2018.)

147. Do cômputo de horas extras e intervalo intrajornada. Fixada a jornada de trabalho conforme
declinado na inicial, onde o autor afirma que usufruía de 20 minutos de intervalo, incabível o cômputo
deste período como hora extraordinária, uma vez que o deferimento do pedido de uma hora, acrescido
de 50%, pelo intervalo parcialmente suprimido, conforme Súmula nº 437, do TST, já envolve este
período. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Alvaro Luiz Carvalho Moreira - 0158000-17.2009.5.01.0039 - 2/4/2018.)
148. Folgas suprimidas. Diante da adoção, por maioria, da Tese Jurídica Prevalecente nº 04 nesta Corte,
tem-se por inválido o sistema de compensação de jornada imposto pela Petrobras, no tocante ao
regime de trabalho embarcado de 14 x 21 dias, sendo devido o pagamento dos dias de repouso
remunerado suprimidos. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Angela Fiorencio Soares da Cunha - 000705829.2014.5.01.0481 - 22/2/2018.)
149. Horas extraordinárias. Bem andou o Juízo de primeiro grau ao deferir horas extras e intervalos
intrajornada, considerando o elastecimento da jornada, para o período comprovado, tendo em vista o
conjunto probatório dos autos. Recurso Ordinário do reclamante conhecido e não provido. Horas
extraordinárias. Intervalos intrajornada. Prova testemunhal. Base para a formação do convencimento do
juiz. Identidade física. Imediatidade. Como decorrência do princípio da imediação, que confere ao
magistrado papel proeminente na regência do procedimento probatório, o valor por ele conferido aos
depoimentos prestados assume relevância singular. Descontos indevidos. Não comprovado o fato
impeditivo do direito pleiteado, ônus que sobre a recorrente pesava (artigos 818 da Consolidação das
Leis do Trabalho e 373, inciso II, do Código de Processo Civil). Recurso ordinário interposto pela primeira
reclamada conhecido e não provido. Recurso adesivo do Município. Responsabilidade subsidiária. Culpa
in vigilando. O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a
responsabilização subsidiária do tomador dos serviços, quanto àquelas obrigações, desde que hajam
participado da relação processual e constem também do título executivo judicial. Os entes integrantes
da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, caso evidenciada sua conduta
culposa no cumprimento das obrigações da Lei nº 8.666/93, especialmente na fiscalização do
cumprimento das obrigações legais e contratuais da prestadora de serviço como empregadora.
Inteligência dos itens IV e V da nova redação da Súmula nº 331 do c. TST. Alcance da condenação. Item
VI da Súmula nº 331 do c. TST. A condenação da prestadora de serviços transfere à tomadora a
responsabilidade subsidiária pelo pagamento de todas as parcelas não quitadas no curso do contrato de
trabalho, assim como verbas rescisórias, diferenças salariais, depósitos fundiários, multas e
indenizações, eis que tais parcelas constituem obrigações derivadas da relação de emprego, conforme
previsão do item VI já mencionada Súmula nº 331 do c. TST. Recurso Ordinário do Município conhecido
e não provido. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Márcia Leite Nery - 0000654-85.2014.5.01.0343 - 24/5/2018.)
150. Horas extraordinárias. Tendo em vista a confissão em que incidiu (Súmula nº 74, I, do c. TST), é se
presumir que o reclamante não laborava na jornada apontada na inicial, afigurando-se verídicas as
alegações da contestação, no pertinente. Recurso ordinário a que se nega provimento. (TRT1 - 1ª
Turma- Rel. Alexandre Teixeira de Bastos Cunha - 0101995-24.2016.5.01.0008 - 2/10/2018.)
151. Horas extraordinárias. Trabalhador externo. Não configuração. Ficando demonstrado que
efetivamente existia o controle da jornada de trabalho exercido pelo empregador, não se pode
reconhecer a condição de trabalhador externo. Elidida a hipótese de trabalho externo, materialmente
incompatível com o controle de horário, estava a ré obrigada ao que dispõe o § 2º do art. 74 da CLT.
(TRT1 - 5ª Turma- Rel. Marcelo Augusto Souto de Oliveira - 0101068-04.2016.5.01.0511 - 22/9/2018.)
152. Horas extras e intervalo intrajornada. Trabalho noturno. Súmula nº 338 do TST. É ônus do
empregador que conta com mais de 10 (dez) empregados o registro da jornada de trabalho na forma do
art. 74,§ 2º, da CLT. Confesso, porém, o autor, ao afirmar em depoimento jornada discrepante daquela
narrada na peça vestibular, superada está, de toda sorte a questão: confessus pro iudicato habetur.

Nego provimento. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. Eduardo Henrique Von Adamovich - 010072134.2017.5.01.0026 - 26/10/2018.)
153. Horas extras. Controles de frequência inidôneos. Nos termos da pacífica jurisprudência do c.
Tribunal Superior do Trabalho (Súmula nº 338, III), os controles de ponto que demonstram horários de
entrada e saída uniformes ou com pequenas variações, como no presente caso, são inválidos como meio
de prova. Neste caso, permanece com o reclamado o ônus de demonstrar, por outros meios de prova,
que tal controle é fidedigno, bem como a jornada por ele indicada. Não se desincumbiu o réu, visto que
nenhuma prova foi produzida nesse sentido, restando devido o pagamento de horas extras. Recurso
provido no particular. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Jorge Fernando Gonçalves da Fonte - 000144788.2012.5.01.0021 - 18/5/2018.)
154. Horas extras. Controles de ponto não assinados. A empresa tem obrigação de adotar controles de
ponto idôneos e estes devem ser conferidos e assinados pelo empregado. Nesse sentido, presume-se
verídica a jornada de trabalho alegada na inicial quando os controles apresentados são apócrifos,
podendo ser elidida por prova em contrário. Inteligência da Súmula nº 338, I, do TST. Relatora: Giselle
Bondim Lopes Ribeiro. (TRT1 - 7ª Turma- Rel. Giselle Bondim Lopes Ribeiro - 0002146-07.2013.5.01.0551
- 12/3/2018.)
155. Horas extras. Inidoneidade dos controles apresentados. Nos termos da Súmula nº 338 do TST e do
artigo 74, § 2º, da CLT, a inidoneidade dos controles de frequência acarreta a presunção relativa de
veracidade dos horários alegados na exordial. Intervalo intrajornada parcialmente suprimido.
Pagamento integral do período correspondente. A concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo
para repouso e alimentação implica o pagamento total do período correspondente, como preconiza a
Súmula nº 437 do TST. Rescisão indireta. O artigo 483, alínea d, da CLT dispõe que o empregado poderá
considerar rescindido o contrato de trabalho quando o empregador não cumprir as obrigações do
contrato, sendo certo que o § 3º do aludido dispositivo permite que o trabalhador se afaste de suas
funções antes mesmo da decisão judicial acerca da matéria. Não tendo o autor se desincumbido do seu
encargo probatório, porém, não há como ser reconhecida a justa causa do empregador Relatora:
Desembargadora Carina Rodrigues Bicalho. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Carina Rodrigues Bicalho - 000058942.2013.5.01.0241 - 24/5/2018.)
156. PETROBRAS. Supressão de folgas. Nulidade. Acordo de compensação. Nos termos da Tese Jurídica
prevalecente nº 4, é nulo o acordo de compensação de jornada firmado pela PETROBRAS. Integração de
horas extras. Habitualidade. Norma empresarial. A norma empresarial conceituou como hora extra
habitual a que ocorre por seis meses contínuos ou oito alternados. À míngua de norma que defina o que
seja habitualidade é correto o critério utilizado pela Petrobras, até porque não é desarrazoado se
admitir como habituais as horas extraordinárias somente quando prestadas durante seis meses
contínuos ou oito meses alternados. Habitualidade, como é sabido é a repetição do evento com
periodicidade certa ou presumível, em lapso de tempo considerável para o período de apuração, o qual,
no caso das férias e do décimo-terceiro é de um ano. Vale dizer, se as horas extras foram laboradas
dentro de determinado espaço de tempo (seis meses contínuos ou oito alternados) e esse espaço de
tempo teve uma dimensão capaz de possibilitar se aferir a reiteração da ocorrência, pode-se reconhecer
a habitualidade. Não se enquadrando a prestação de horas extras do autor na definição contida na
norma empresarial, deve ser negado provimento ao apelo. Honorários advocatícios. Comprovado que o
autor embora assistido por seu sindicato de classe percebe salário superior ao dobro do mínimo legal,
não faz jus à condenação aos honorários advocatícios. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Eduardo Henrique Von
Adamovich - 0007246-19.2014.5.01.0482 - 8/2/2018.)
157. Turnos ininterruptos de revezamento. A jornada cumprida pelo empregado alternava horários
diurnos e noturnos, bem como abrangia os três períodos do dia, causando maior prejuízo em termos de

saúde, vida familiar e social, que causaria o trabalho em turnos ininterruptos de revezamento, razão
pela qual faz jus à jornada especial prevista no artigo 7º, XIV, da CRFB. (TRT1 - 7ª Turma- Rel. José Luís
Campos Xavier - 0001387-43.2013.5.01.0551 - 5/4/2018.)

2.8

RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

158. Consoante o entendimento cristalizado na Súmula nº 371, do c. TST, basta que tenha sido
concedido o auxílio-doença no curso do aviso prévio, para postergar os efeitos da dispensa para o dia
imediatamente subsequente à alta médica do Demandante, exatamente como estabelecido na
r.sentença. (TRT1 - 9ª Turma- Rel. Antônio Carlos de Azevedo Rodrigues - 0001302-93.2012.5.01.0033 9/5/2018.)

2.8.1

Despedida / Dispensa Imotivada

159. Nulidade da despedida. Abuso do poder potestativo. Empregado em tratamento médico.
Discriminação. O trabalhador já se encontrava em tratamento médico no período que antecedeu a
dispensa, bem como estava incapacitado para o trabalho na ocasião da despedida. Importante
acrescentar que a prova evidencia ter a reclamada pleno conhecimento de que o empregado estava
doente, em tratamento médico, inclusive na data da despedida. Após o exame clínico demissional
realizado, o qual atesta aptidão, o autor continuou em tratamento médico, o que culminou na indicação
de intervenção cirúrgica. O exame clínico realizado não se presta para atestar a plena aptidão necessária
para validar a dispensa. Decerto, a faculdade do empregador despedir o empregado sem justificativa
deve ser obstaculizada quando se tratar de discriminação por estar o trabalhador em tratamento
médico, ainda que não se trate de doença que suscite estigma ou preconceito. A Lei nº 9.029/95 veda
qualquer prática discriminatória e limitativa para efeito de acesso ou manutenção à relação trabalhista
por motivo de doença, objetivando resguardar o empregado já fragilizado pela moléstia que o acomete.
Nessa ordem, declaro nulo o ato da dispensa, com fulcro no inciso I, do artigo 4º, da Lei nº 9.029/95.
Recurso Ordinário do autor a que se dá parcial provimento para, reformando a decisão em primeiro
grau, julgar procedente em parte o pedido. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Gustavo Tadeu Alkmim - 010067023.2017.5.01.0026 - 7/12/2018.)

2.8.2

Justa Causa / Falta Grave

160. Desídia. Gradação das penalidades. Não ocorrência. Justa causa. Demissão. Impossibilidade. No
caso de dispensa por justa causa, regra geral, deve ser observado o princípio da gradação da pena,
tendo em vista que as punições possuem caráter pedagógico, objetivando o ajuste do empregado às
normas da empresa. Assim, o afastamento do empregado por meio de justa causa somente é cabível em
último caso e após esgotadas as demais punições aplicadas em escala crescente, sob pena de se
caracterizar excessivo rigor no exercício de um direito. Para a caracterização da desídia, prevista no art.
482, 'e', da CLT, como na espécie, é necessária além da habitualidade das faltas cometidas pelo
empregado, a reação do empregador, mediante a aplicação de penalidades gradativas, até culminar
com a dispensa por justa causa. Recurso do autor a que se dá parcial provimento. (TRT1 - 6ª Turma- Rel.
Paulo Marcelo de Miranda Serrano - 0000699-40.2014.5.01.0521 - 4/5/2018.)
161. Dispensa com justa causa. Poder punitivo. Sendo atribuída ao empregado a prática de ato que
configure o justo motivo para dispensa com justa causa, cabe ao empregador apresentar provas que
demonstrem o bom uso do poder disciplinar. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. Maria Helena Motta - 001097677.2013.5.01.0060 - 8/12/2018.)
162. Doença ocupacional. Nexo causal não comprovado. Para a comprovação de existência de doença
ocupacional deve-se comprovar o liame entre as atividades desenvolvidas e as doenças sofridas. Não
comprovado que as doenças da autora sejam decorrentes da prestação de serviço não há como

reconhecer a doença ocupacional denunciada. Justa causa. Desídia. A prova documental aliada à pena
de confissão aplicada à autora levam à conclusão de que a justa causa foi aplicada corretamente. (TRT1 2ª Turma- Rel. Marcos Pinto da Cruz - 0003194-14.2013.5.01.0482 - 11/4/2018.)
163. Justa causa. Desídia. A justa causa prevista na alínea "e" do artigo 482 da CLT é a prática constante
e reiterada de sucessivas omissões pelo empregado; é o desleixo, a pouca colaboração com o serviço, a
negligência, o descuido, que também pode ser caracterizada por sucessivas faltas e atrasos ao serviço.
Excepcionalmente poderá estar configurada em um só ato culposo muito grave. Comprovada a prática
dos atos faltosos, impõe-se a manutenção da justa causa aplicada. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Marcelo
Augusto Souto de Oliveira - 0100270-50.2018.5.01.0001 - 15/12/2018.)
164. Justa causa. Desídia. Não configuração. É da empregadora o encargo de provar a justa causa (art.
482 da CLT) imputada ao reclamante, a teor do disposto no art. 818, da CLT, devendo fazê-lo de modo
cabal, induvidoso e inconteste, uma vez que representa uma mácula na vida profissional do trabalhador.
Não se desincumbindo a ré de tal ônus, mantida a sentença que converteu a dispensa por justa causa
em imotivada. Recurso da reclamada conhecido e desprovido, neste aspecto. (TRT1 - 7ª Turma- Rel.
Sayonara Grillo Coutinho Leonardo da Silva - 0100207-09.2017.5.01.0050 - 1º/12/2018.)
165. Justa causa. Mau procedimento. Sendo a justa causa a penalidade mais severa que se pode imputar
a um empregado, pois atinge diretamente sua honra e boa fama, manchando de forma indelével sua
reputação, é mister que a prática do fato que a ensejou esteja plenamente caracterizada. Não
comprovando a reclamada o alegado mau procedimento pelo autor de forma robusta, merece ser
mantida a r. sentença que desconstituiu a justa causa. Recurso não provido, nessa questão. (TRT1 - 3ª
Turma- Rel. Antônio Cesar Coutinho Daiha - 0101155-89.2017.5.01.0004 - 14/12/2018.)
166. Justa causa. Não comprovado nos autos o ato de indisciplina atribuído à reclamante, a justa causa
aplicada pela reclamada deve ser afastada. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. Valmir de Araujo Carvalho - 001198805.2015.5.01.0401 - 22/11/2018.)
167. Justa causa. Não configurada. Para ser acolhida judicialmente, a justa causa, como pena capital
aplicável à relação subordinada de trabalho, deve ser robustamente comprovada pelo empregador,
ônus do qual não se desincumbiu. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Alvaro Luiz Carvalho Moreira - 001320967.2015.5.01.0451 - 30/11/2018.)
168. Justa causa. O ato praticado pelo autor constituiu falta grave capaz de quebrar a fidúcia
indispensável à continuidade do contrato, não havendo, assim, como ser afastada a justa causa aplicada,
restando correta sentença de origem que assim entendeu. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Célio Juaçaba
Cavalcante - 0000601-31.2014.5.01.0432 - 22/2/2018.)
169. Justa causa. Para referendar a resolução do contrato de trabalho por justa causa, imperioso se
torna que, além da conduta típica e da autoria, estejam presentes os requisitos da adequação e da
proporcionalidade entre a falta e a pena aplicada, além da imediatidade, a ausência de perdão tácito e a
inalteração da punição. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. José Antonio Piton - 0001243-35.2014.5.01.0551 16/4/2018.)
170. Justa causa. Prova da veracidade de atestado médico. Restando provado, pelo depoimento do
médico signatário do atestado tido como falso, que o autor foi por ele atendido, no dia e hora
consignados no documento, incabível a justa causa aplicada. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Cesar Marques
Carvalho - 0100058-73.2017.5.01.0321 - 14/12/2018.)

2.8.3

Reintegração / Readmissão ou Indenização

171. Reintegração. Salários do período de afastamento. Imperativo que o procedimento executório
reste adstrito aos precisos limites do comando sentencial, sob pena de violar-se a coisa julgada (inciso
XXXVI do artigo 5º do Texto Constitucional em vigor), de forma que é defeso às partes, bem como a
qualquer auxiliar do Juízo e ao próprio Juízo, na liquidação, inferir de maneira a modificar ou inovar a
sentença liquidanda, nos termos do § 1º do artigo 879 da CLT. Agravo de Petição do
reclamante/exequente conhecido e não provido. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Márcia Leite Nery - 048890078.2003.5.01.0342 - 19/4/2018.)

2.8.3.1

Anistia

172. "Anistia. Lei nº 8.878/94. Efeitos financeiros devidos a partir do efetivo retorno à atividade. Os
efeitos financeiros da anistia concedida pela Lei nº 8.878/94 somente serão devidos a partir do efetivo
retorno à atividade, vedada a remuneração em caráter retroativo" (Orientação Jurisprudencial
Transitória nº 56 da SDI-I do c. TST). (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Edith Maria Correa Tourinho. Red. Desig. 0100621-22.2016.5.01.0024 - 15/12/2018.)
173. Anistia. Efeitos da readmissão. Vantagens pessoais. A denominada Lei da Anistia (Lei nº 8.878/94),
ao vedar "a remuneração de qualquer espécie em caráter retroativo", quis proibir o pagamento de
salários durante o período de afastamento. Não disse a lei, em nenhuma linha, que fosse
desconsiderada a vida funcional do empregado readmitido e, assim, as vantagens adquiridas durante o
período anterior à dispensa. Relembre-se que a readmissão traz como efeito a desconsideração do
período compreendido entre a dispensa do primeiro contrato e a readmissão no segundo, o que não se
confunde com a manutenção das benesses adquiridas pelo empregado antes de sua demissão. Por esse
motivo, as vantagens auferidas pelo trabalhador antes da dispensa devem ser respeitadas no momento
da readmissão. I - Relatório: Na forma regimental, adoto o relatório apresentado na sessão de
julgamento pelo Exmo. Senhor Desembargador Relator". (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Marcelo Augusto Souto
de Oliveira. Red. Desig. - 0011103-39.2014.5.01.0073 - 8/11/2018.)

2.8.3.2

Estabilidade Acidentária

174. Acidente de trabalho. Reintegração. Não há que se falar em limitação dos efeitos da garantia de
emprego, com o pagamento apenas dos haveres devidos até o fim do período estabilitário, na medida
em que, no caso dos autos, foi comprovado que o empregado voltou a ser afastado em auxílio doença
acidentário e foi, finalmente, aposentado por invalidez. Contrariamente ao que foi afirmado na
sentença, nada nos autos leva à conclusão de que seria desaconselhável a reintegração, não havendo
qualquer referência, muito menos prova de qualquer incompatibilidade resultante do dissídio,
mormente por não se tratar de empregador pessoa física. Recurso autoral provido. (TRT1 - 7ª TurmaRel. Sayonara Grillo Coutinho Leonardo da Silva. Red. Desig. - 0002290-43.2013.5.01.0401 - 23/1/2018.)
175. Estabilidade acidentária. Não configurada. Inteligência da Súmula nº 378 do c. TST. Se não houve
comprovação, por parte do autor, da concessão do benefício previdenciário acidentário, durante a
contratualidade, encargo que lhe competia, não há como ser deferida estabilidade com fulcro na Lei
Previdenciária. Neste contexto, não vejo motivo para reconhecer a estabilidade acidentária perseguida.
(TRT1 - 9ª Turma- Rel. Ivan da Costa Alemão Ferreira - 0000661-96.2012.5.01.0521 - 20/4/2018.)
176. Estabilidade acidentária. Súmula nº 378 do colendo TST. É irrelevante para efeitos de
reconhecimento da estabilidade provisória acidentária o fato de o empregado descobrir, somente após
a dispensa, que está acometido de doença que guarda relação de causalidade com a execução do
contrato de emprego. Necessário, para tanto, que comprove a existência de lesão que se articule com as
atividades desempenhadas para seu empregador. Quando está muito bem comprovado nos autos o

nexo de causalidade pela concessão de auxílio-doença previdenciário ao reclamante, segue a
procedência do pedido. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Marcelo Augusto Souto de Oliveira. Red. Desig. 0000498-40.2012.5.01.0223 - 24/1/2018.)
177. Nulidade da dispensa/reintegração. Comprovado nos autos que o autor, após sua dispensa e no
curso do aviso prévio, era portador de doença profissional, com nexo de causalidade com as atividades
desempenhadas no réu, tendo inclusive recebido auxílio doença acidentário, não merece reforma a
sentença. No mesmo sentido, o entendimento consubstanciado na Súmula nº 378, II, do TST. Doença
ocupacional. Indenização por danos morais. Preenchidos os requisitos para o direito à indenização, não
se encontra razoável a fixação do montante indenizatório a título de dano moral, razão pela qual resta
reduzido o quantum arbitrado pelo magistrado de origem. Pensão mensal. Devida. Reforma. O perito
concluiu pela existência de fatores que impedem o exercício do trabalho nas mesmas condições
anteriores. É sabido que a incapacidade parcial para o trabalho acarreta maior esforço na realização das
tarefas e diminui a possibilidade de evolução profissional, eis que o obreiro não está em igualdade de
condições em relação aos demais trabalhadores para concorrer a uma vaga dentro da empresa ou a um
novo posto no competitivo mercado de trabalho. Reforma que se impõe para determinar o pagamento
de pensão mensal ao obreiro. Plano de saúde vitalício. Indevido. O plano de saúde fornecido pelo réu é
acessório ao contrato de trabalho, razão pela qual o empregador apenas deve fornecê-lo enquanto
estiver vigente o contrato de trabalho com seu empregado. Inteligência da Súmula nº 440 do TST. (TRT1
- 9ª Turma- Rel. Vólia Bomfim Cassar - 0001735-78.2011.5.01.0471 - 12/7/2018.)

2.8.3.3

Gestante

178. Estabilidade provisória da gestante. Confirmação do estado de gravidez após o término do contrato
de trabalho. Oferecimento de reintegração. Não comprovação por parte da reclamante da
impossibilidade de retorno. Indenização indevida. A autora demonstrou que não tinha interesse na
reintegração, mas apenas pelo pagamento da respectiva indenização, caracterizando verdadeiro abuso
do exercício do direito de ação, pois a sua indiferença quanto ao retorno ao trabalho impediu a ré de
reintegrá-la. A indenização é uma reparação quando não é possível a reintegração, e se esta não ocorre
por iniciativa da empregada, não apresenta-se razoável seu recebimento. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. Marcos
Pinto da Cruz - 0101071-85.2016.5.01.0081 - 1º/9/2018.)
179. Estabilidade provisória. Gestante. Contrato de experiência. É garantida à empregada gestante a
estabilidade provisória prevista no artigo 10, II, "b", do ADTC/CF, mesmo se for admitida mediante
contrato por prazo determinado. Inteligência da Súmula nº 244, III, do TST. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. Maria
Helena Motta - 0100780-86.2017.5.01.0522 - 30/10/2018.)
180. Gestante. Estabilidade provisória. Contrato por prazo determinado. A teor da Súmula nº 244, inciso
III, do c. TST, a empregada gestante tem direito à estabilidade provisória prevista no artigo 10, inciso II,
alínea 'b' do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, mesmo na hipótese de contrato de
trabalho por prazo determinado, o que inclui os contratos sob a égide da Lei nº 6.019/74. (TRT1 - 6ª
Turma- Rel. Marcos Cavalcante - 0101656-22.2017.5.01.0011 - 5/10/2018.)
181. Gestante. Indenização do período estabilitário. Comprovando a autora que se encontrava grávida
quando foi dispensada, é devida a indenização pelo período estabilitário, conforme, inclusive, já
pacificado pela Súmula nº 244, do c. TST. Recurso autoral conhecido e provido. (TRT1 - 7ª Turma- Rel.
Sayonara Grillo Coutinho Leonardo da Silva - 0101376-83.2016.5.01.0044 - 22/9/2018.)

2.8.3.4

Outras Hipóteses de Estabilidade

182. Abrangência da condenação imposta. Reintegração e emprego e consectários legais. Assegurando a
coisa julgada reintegração ao emprego e consectários legais, é evidente que a condenação abrange os

valores devidos a título de FGTS, porque é obrigação que decorre da lei. Recurso patronal, pois,
rejeitado. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Leonardo Dias Borges - 0010012-30.2015.5.01.0023 - 6/10/2018.)
183. Acidente de trabalho. Nexo de causalidade não demonstrado. Reintegração indevida. Não restando
demonstrado o nexo causal entre as atividades laborais e o dano, improcede o pedido de reintegração
do empregado. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Rildo Albuquerque Mousinho de Brito - 000191437.2012.5.01.0225 - 26/9/2018.)
184. Caixa Econômica Federal. Estabilidade no emprego. Inexistência. Reintegração indevida. I - A
litiscontestatio é delimitada pelas alegações contidas nas peças inicial e de defesa, e, uma vez fixada,
não pode ser alterada por vontade das partes, porquanto estabelece, inclusive, parâmetros de atuação
da jurisdição. II - No caso em exame, o autor, em sua petição inicial, a todo momento sustenta o seu
pedido reintegratório no termo de transação e quitação ("extra-autos"), deixando a entender que esse
acordo lhe dá o direito de permanência no emprego (estabilidade). No entanto, em sede recursal,
inequivocamente promove inovação a lide ao trazer como argumentos para reforma da r. sentença, a
necessidade de motivação para sua dispensa. III - O que se observa nos autos, analisando o mérito
propriamente dito, é que a ré cumpriu o acordo firmado entre ela e o autor, reintegrando-o ao
emprego, como, aliás, é fato incontroverso nos autos admitido por ele ("o Autor continuou laborando
normalmente, na forma do acordo firmado), vindo a ser dispensado em 20/06/12. IV - Assim, há que se
declarar, ex-officio, a nulidade da sentença em relação à necessidade de motivação ou não para a
dispensa de empregado de empresa pública; bem como o não provimento do recurso, mantendo-se,
pois, a improcedência do pedido. V - Recurso conhecido e não provido. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Evandro
Pereira Valadão Lopes - 0000004-47.2017.5.01.0015 - 14/5/2018.)
185. Da ilegitimidade ad causam. Não se pode confundir a relação jurídica de direito material deduzida
nos autos com a titularidade ativa e passiva da ação. Na linguagem de Liebman "a ação se caracteriza
como direito à composição definitiva da lide, sendo autônoma e abstrata". Os legitimados ao processo
são os sujeitos da lide, isto é, os titulares do interesse em conflito. A legitimação ativa caberá ao titular
do interesse afirmado na pretensão, e a passiva, ao titular do interesse que se opõe ou resiste à
pretensão. Da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do
processo. A alegação de que a manutenção do plano de saúde não poderia ocorrer, ante previsão
expressa no contrato celebrado entre a Ré e a Bradesco Seguros, de que os funcionários que não
estiverem "ativos" não têm direito ao plano de saúde não se relaciona com os pressupostos de validade
do processo, porque o Autor pretende o recebimento de benefício supostamente incorporado ao seu
patrimônio jurídico por ter laborado para a Ré, não importando com quem a Ré tenha celebrado o seu
contrato de seguros. CSN. Aposentadoria por tempo de serviço. Plano de saúde. Reintegração. A
obrigação assumida pelo empregador, de conceder plano de saúde aos seus empregados, persiste
mesmo nos casos de aposentadoria seja ela por invalidez ou por tempo de contribuição. Isto porque no
Edital de Privatização da CSN constou que os seus adquirentes, no leilão de privatização, deveriam
assegurar aos empregados da CSN, da FEM, da CBS, da FUGEMS e da APSERVI os direitos e benefícios
sociais existentes. Depreende-se das normas contidas no Edital de Privatização que o plano de saúde
deve ser assegurado não só aos empregados da ativa, como aos aposentados, bem como aos
empregados que viessem a se aposentar, uma vez que o edital não faz ressalvas, sendo incabível a
interpretação restritiva da norma, principalmente por se tratar de supressão de benefício. Interpretação
diversa criaria situação discriminatória injustificada. Recurso Ordinário a que se nega provimento. Da
indenização por dano moral. Configurado. Nos termos do Edital de Privatização da CSN, o oferecimento
da assistência médica é benefício incorporado ao contrato de trabalho do autor, sendo irrelevante a
modalidade na qual se deu a aposentadoria. A conduta abusiva da ré, ao retirar o plano de saúde do
reclamante e de seus dependentes, com certeza trouxe angústia e sofrimento ao autor, que se viu
desamparado. E, em que pesem reiteradas condenações por esta 1ª Turma, a ré não mudou seu

comportamento. Recurso Ordinário a que se dá provimento. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Mário Sérgio
Medeiros Pinheiro - 0010172-02.2014.5.01.0343 - 29/9/2018.)
186. Estabilidade provisória. Acidente do trabalho. Art. 118 da Lei nº 8.213/91. São requisitos objetivos
para a concessão da estabilidade o afastamento superior a 15 dias e a consequente percepção do
auxílio-doença acidentário, cabendo a desconstituição do nexo técnico epidemiológico tipificado pela
perícia médica do INSS nas demandas envolvendo relações de trabalho (art. 114, incisos I e VI, CRFB),
por tratar-se de questão incidental. Interpretação teleológica do art. 118 da Lei nº 8.213/91. (TRT1 - 8ª
Turma- Rel. Maria Aparecida Coutinho Magalhães - 0001530-04.2013.5.01.0431 - 23/1/2018.)
187. Nulidade da dispensa. Reintegração. Ausência de fundamentação legal. Ante a ausência de amparo
legal, não há como declarar a nulidade da dispensa ou promover a reintegração do reclamante ao
emprego. Recurso ordinário interposto pelo reclamante conhecido e não provido. (TRT1 - 5ª Turma- Rel.
Márcia Leite Nery - 0101570-52.2017.5.01.0043 - 11/9/2018.)
188. Reforma da sentença. Afastada a reintegração. Indevidas as verbas pertinentes. Uma vez afastada
em grau recursal a reintegração do trabalhador, mostra-se descabida a execução de verbas (salários e
benefícios) atinentes ao período de afastamento. Questão de ordem lógico-jurídica. (TRT1 - 8ª TurmaRel. Maria Aparecida Coutinho Magalhães - 0083800-59.2008.5.01.0076 - 16/10/2018.)
189. Trabalhador inapto para o trabalho por ocasião da rescisão contratual. Nulidade da dispensa
imotivada. Nula é a dispensa imotivada quando o obreiro, à época do distrato, não estava apto para o
trabalho; situação que impõe a reintegração do empregado, com o restabelecimento do contrato de
trabalho. (TRT1 - 7ª Turma- Rel. Rogério Lucas Martins - 0010781-97.2014.5.01.0241 - 13/9/2018.)

2.8.4
2.8.4.1

Seguro Desemprego
Indenização

190. Indenização substitutiva ao seguro-desemprego. Na hipótese de o obreiro ter negada a sua
habilitação no seguro desemprego, em razão da mora patronal, fica o empregador sujeito a pagar o
equivalente ao referido benefício em espécie, nos termos da Súmula nº 389, item II, do c. TST. (TRT1 - 1ª
Turma- Rel. Raquel de Oliveira Maciel - 0000341-53.2014.5.01.0302 - 20/4/2018.)

2.8.5

Verbas Rescisórias

191. Trabalho externo. Controle de jornada. Não há qualquer prova que permita atestar a existência de
controle de jornada no exercício das atividades externas. Recurso não provido. Responsabilidade
subsidiária do tomador de serviços. Instalador de linhas de comunicação. Descabe falar em contrato de
empreitada, eis que a hipótese não é pertinente à dos autos, em que se contratou não a realização de
construção, mas sim de prestação de serviços que não demanda qualquer conhecimento específico na
área de construção civil, tanto que inserida na atividade-fim da recorrente. Recurso não provido. (TRT1 1ª Turma- Rel. Bruno Losada Albuquerque Lopes - 0001680-37.2012.5.01.0037 - 7/3/2018.)

2.8.5.1

Multa de 40% do FGTS

192. "FGTS. Diferenças. Recolhimento. Ônus da prova. Res. 209/16, DEJT divulgado em 01, 02 e
03/06/16. É do empregador o ônus da prova em relação à regularidade dos depósitos do FGTS, pois o
pagamento é fato extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC de 2015)." (Súmula nº 461 do c. TST).
Recurso provido no particular. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Jorge Fernando Gonçalves da Fonte - 001069875.2015.5.01.0070 - 9/11/2018.)

193. FGTS. Acordo. Quitação do pedido em outros autos. Verificada a identidade de partes e do pedido
referente ao FGTS em ambas as ações, e tendo as partes, ainda que em outro processo, transacionado
quanto ao objeto dos pedidos, dando-lhes quitação, o pagamento efetuado nos presentes autos a tal
título, mostra-se indevido, motivo pelo qual deverá ser devolvido a ré, sob pena de configurar-se o
enriquecimento ilícito do reclamante. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Mônica Batista Vieira Puglia - 006740025.2009.5.01.0014 - 5/6/2018.)
194. FGTS. Incumbindo o ônus de prova da suficiência dos depósitos do FGTS efetuados na conta
vinculada do trabalhador, aplica-se o entendimento consubstanciado na Súmula nº 461 do c. TST.
Eventual cabimento de embargos à execução deverá ser analisado, em concreto. Nega-se provimento
ao recurso. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. Glaucia Zuccari Fernandes Braga - 0101121-73.2017.5.01.0050 13/11/2018.)

2.8.5.2

Multa do Artigo 467 da CLT

195. Da multa do art.467 da CLT. O que faz surgir o direito é o não pagamento das verbas
incontroversas, na primeira audiência, caso dos autos, em que as parcelas tidas como incontroversas
pelo empregador foram apuradas no TRCT. A existência de parcelas controvertidas, impugnadas na
contestação, afasta o direito ao recebimento da multa, desde que se trate, é claro, de controvérsia
válida. Recurso a que se dá provimento. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Mário Sérgio Medeiros Pinheiro 0100423-22.2016.5.01.0044 - 5/10/2018.)
196. Multa do art. 467 da CLT. A controvérsia instaurada nos autos não autoriza a condenação da
reclamada ao pagamento da multa prevista no art. 467 da CLT. Apelo do reclamante não provido. (TRT1
- 3ª Turma- Rel. Antônio Cesar Coutinho Daiha - 0001366-33.2014.5.01.0551 - 24/10/2018.)
197. Multa do art. 467 da CLT. Não cabimento. Não há se falar em verbas rescisórias incontroversas,
quando a própria relação de emprego é controvertida. Salário "por fora". Valor. Ante a confissão real da
ré, dela o ônus de comprovar importe diverso daquele narrado na inicial. (TRT1 - 8ª Turma- Rel. Maria
Aparecida Coutinho Magalhães - 0101594-60.2016.5.01.0061 - 29/9/2018.)
198. O D. Juiz a quo, ao condenar o ora Recorrente ao pagamento da multa prevista no art. 467 da CLT
sobre "a totalidade das parcelas que seriam devidas ao obreiro por ocasião de sua demissão",
inobservou o princípio da adstrição ou congruência (artigos 141 e 492, CPC/15), incidindo em
julgamento extra petita, vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, impondo-se que tal obrigação seja
ceifada da condenação. (TRT1 - 9ª Turma- Rel. Antônio Carlos de Azevedo Rodrigues - 010200533.2016.5.01.0052 - 12/10/2018.)

2.8.5.3

Multa do Artigo 477 da CLT

199. Multa do art. 477, § 8º da CLT. Plausibilidade. Homologação rescisória. O depósito tempestivo das
verbas resilitórias devidas ao empregado afasta a incidência da multa do art. 477 da CLT. (TRT1 - 2ª
Turma- Rel. Valmir de Araujo Carvalho - 0000094-79.2011.5.01.0075 - 6/6/2018.)

2.9

RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREGADOR

200. Doença do trabalho. Ausência de responsabilidade do empregador. Não comprovados o nexo
causal e a culpa do empregador. Uma vez não evidenciados os pressupostos legais para a
responsabilização do empregador, mormente a atividade ilícita do empregador e o nexo causal entre a
doença e as atividades laborais, não há que se falar aqui em responsabilidade do empregador. (TRT1 - 9ª
Turma- Rel. Ivan da Costa Alemão Ferreira - 0000695-92.2013.5.01.0341 - 14/6/2018.)

201. Financiário. Nos termos do art. 17, da Lei nº 4.595/64, consideram-se instituições financeiras as
pessoas jurídicas públicas ou privadas, que tenham como atividade principal ou acessória a coleta,
intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou
estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de terceiros. Recurso obreiro parcialmente provido.
(TRT1 - 5ª Turma- Rel. Roberto Norris - 0002253-26.2014.5.01.0451 - 11/6/2018.)

2.9.1
2.9.1.1

Indenização por Dano Material
Acidente de Trabalho

202. Acidente de trabalho. Dano moral. Quantum indenizatório. Comprovados os elementos
caracterizadores da responsabilidade civil, consistentes na conduta culposa do empregador, nexo de
causalidade e dano sofrido pelo obreiro, devida a imposição de condenação ao pagamento de
indenização por danos morais. Devido, também, o pagamento das pensões relativas ao período de
afastamento do empregado, sem prejuízo do benefício previdenciário, ressalvado meu entendimento
pessoal. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Ana Maria Soares de Moraes - 0010030-90.2015.5.01.0204 - 5/2/2018.)
203. Acidente de trabalho. Estabilidade. Incontroverso o acidente durante a realização dos serviços em
prol da empregadora, cumpre ao empregado produzir prova da culpa da reclamada na produção do
infortúnio. A conduta que origina o dever de indenizar pode ser comissiva, consubstanciada numa ação
que se materializa no plano concreto, através de um facere, e omissiva, que se revela num non facere,
ou seja, numa conduta contraproducente que demonstre ser relevante para o ordenamento jurídico,
atingindo bem juridicamente tutelado. Sem comprovação da conduta dolosa ou negligente da exempregadora, não há nexo de causalidade a compor a base fática da responsabilidade de indenizar.
Recurso Ordinário da reclamante conhecido e não provido. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Márcia Leite Nery 0000395-20.2014.5.01.0431 - 9/8/2018.)
204. Acidente de trabalho. Indenização por dano moral. Comprovado o nexo de causalidade entre o
acidente no local de trabalho e a negligência da empregadora, cabível o pagamento da indenização por
dano moral (art. 7º, XXVIII, da CRFB/88 e art. 927, § único, do CCB). (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Gustavo
Tadeu Alkmim - 0100950-39.2017.5.01.0302 - 19/9/2018.)
205. Acidente de trabalho. Indenização por incapacidade decorrente de responsabilidade civil do
empregador. Pensionamento. Art. 950 do Código Civil. Incapacidade permanente para o exercício da
função antes desempenhada. Pensões devidas no importe de 100% dos ganhos mensais. Em relação à
indenização cabível pela incapacidade permanente do trabalhador acidentado, seja ela parcial ou total,
o legislador prevê o pagamento de pensão mensal ou paga de uma só vez, em valor proporcional à
redução da capacidade laboral da vítima ou à sua inabilitação profissional, conforme a regra do art. 950
do Código Civil. O art. 950 do Código Civil declina que: Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido
não possa exercer o seu ofício ou profissão (...) . Neste trecho, o legislador remete necessariamente à
atividade que o trabalhador exercia, circunstância que se apresenta neste processo. Portanto, a
jurisprudência do c. STJ tem apontado que o valor do pensionamento do acidentado, quando resultar de
indenização civil por acidente de trabalho que gera incapacidade total para sua profissão, será integral.
Registre-se que no caso do acidente ou da doença do trabalho ocorrer por culpa ou dolo do
empregador, o pagamento do seguro feito pelo órgão previdenciário não exclui o direito do empregado
receber do seu empregador uma indenização extra, a título de reparação de dano patrimonial ou moral,
conforme inciso XXVIII, do art. 7º da Constituição da República. Recurso da reclamante a que se dá
provimento, no particular. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. Paulo Marcelo de Miranda Serrano. Red. Desig. 0001808-58.2010.5.01.0221 - 8/3/2018.)

206. Acidente de trabalho. Nexo causal. O simples fato do Juízo Comum haver reconhecido à reclamante
o direito ao Auxílio Doença Acidentário (espécie 91), além de ter ocorrido a necessidade de reabilitação,
indica a existência de doença ocupacional. O art. 21-A, da Lei nº 8.213/91 estabelece que a perícia
médica do INSS considerará caracterizada a natureza acidentária da incapacidade quando constatar
ocorrência de nexo técnico epidemiológico entre o trabalho e o agravo. Este Nexo Técnico
Epidemiológico Previdenciário (NTEP) identifica quais doenças e acidentes estão relacionados com a
prática de uma determinada atividade profissional. Assim, o ônus da prova pela confirmação do nexo
causal entre a doença adquirida e a atividade profissional é invertido, devendo a empresa comprovar
que o exercício do trabalho não gerou a enfermidade. Recurso autoral provido em parte. (TRT1 - 7ª
Turma- Rel. Sayonara Grillo Coutinho Leonardo da Silva - 0001122-82.2010.5.01.0054 - 30/10/2018.)
207. Acidente de trabalho. Nexo causal. Prova pericial positiva. Auxílio doença acidentário sob o código
B91. Para que fique caracterizada a responsabilidade civil subjetiva do empregador por danos causados
ao empregado é necessário que fiquem evidenciados o dano ocorrido, o nexo causal com o trabalho e a
caracterização de sua culpa em qualquer grau. Recurso parcialmente provido. (TRT1 - 3ª Turma- Rel.
Antônio Cesar Coutinho Daiha - 0000007-21.2017.5.01.0041 - 8/8/2018.)
208. Acidente de trabalho. Responsabilidade patronal subjetiva e objetiva. Nexo de causalidade.
Configuração. É ônus do empregador ou daqueles que se aproveitam ou exploram a força de trabalho
do empregado garantir que a prestação da atividade laborativa desenvolva-se em um meio ambiente
seguro e saudável, sob pena de responsabilidade subjetiva e objetiva pelo infortúnio decorrente de sua
incúria. Aplicação da teoria da assunção dos riscos da atividade econômica (CLT, art. 2º) e do perigo da
atividade normalmente desenvolvida (CC, art. 927, parágrafo único). Na seara reparatória do contrato
de trabalho, o norte há que ser a dignidade da pessoa humana epicentro da Lei Maior art. 1º, III a
valorização do trabalho e a função social da propriedade empresarial CF, art. 170 dando azo à
indenização vindicada. Apelo patronal desprovido. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Rosana Salim Villela
Travesedo - 0000910-83.2010.5.01.0079 - 2/4/2018.)
209. Acidente do Trabalho equiparado. A reclamante apresentou documentos que indicam a existência
de acidente de trabalho, com emissão de CAT e reconhecimento previdenciário, com concessão do
benefício de auxílio-doença acidentário, recaindo, assim, sobre as reclamadas o ônus de comprovar a
insubsistência do narrado em tais documentos, não tendo dele se desincumbido. Comprovado o
acidente de trabalho, é devida a reintegração ou indenização do período estabilitário de que trata o art.
118 da Lei nº 8.213/91. Nego provimento ao apelo, no aspecto. Dano moral. Nexo de causalidade.
Teoria do dano direto e imediato. O dever de indenizar surge quando o evento danoso é efeito
necessário de determinada causa. Conforme vaticina a teoria do dano direto e imediato, tal expressão,
constante do art. 403 do CC, deve ser interpretada em conjunto com a subteoria da necessariedade da
causa. No caso concreto, restou evidenciado o nexo causal, pois a dispensa promovida se deu em
período estabilitário. Assim, é devida a indenização pelo abalo sofrido. Recurso das reclamadas a que se
nega provimento, no aspecto. Dano moral configurado. Majoração do quantum compensatório. A
indenização por dano moral deve considerar a gravidade do dano sofrido pelo ofendido, a capacidade
financeira das empresas reclamadas, que, no caso, são empresas de grande porte, o princípio da
razoabilidade e a necessidade de preservar-se o caráter pedagógico-punitivo da medida. Assim,
adequado o montante compensatório arbitrado na Origem. Recurso da reclamante a que se nega
provimento, no particular. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Enoque Ribeiro dos Santos - 000108580.2013.5.01.0432 - 16/3/2018.)
210. Acidente do trabalho. Danos. Responsabilidade. Incontroverso o acidente de trabalho e
comprovado o nexo causal e os danos decorrentes: lesão, definitiva, consolidada, com deformidade
aparente, pouco dano estético, e redução funcional, em grau médio, na mão direita, podendo exercer
outras funções que não necessitem de força na mão direita. Responde o empregador pelos danos.

Recurso não provido. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Bruno Losada Albuquerque Lopes - 000003696.2011.5.01.0036 - 8/6/2018.)
211. Acidente do trabalho. Indenização. Não compensação do benefício previdenciário. A indenização
decorrente de acidente de trabalho ou doença ocupacional, fixada por pensionamento ou arbitrada para
ser paga de uma só vez, não pode ser compensada com qualquer benefício pago pela Previdência Social
(Inteligência do Enunciado nº 48 da 1ª Jornada de Direito Material e Processual na Justiça do Trabalho TST, Brasília, 23/11/07). (TRT1 - 9ª Turma- Rel. Vólia Bomfim Cassar. Red. Desig. - 016650064.2009.5.01.0074 - 24/1/2018.)
212. Dano moral e material. Acidente de trabalho. Comprovado o acidente de trabalho, bem como o
período de afastamento do reclamante, com concessão de benefício acidentário pelo órgão
previdenciário, devidas as indenizações por dano moral (psicológico e físico) e material. (TRT1 - 9ª
Turma- Rel. Vólia Bomfim Cassar - 0001458-98.2013.5.01.0501 - 7/2/2018.)
213. Dano moral. Acidente de trabalho. Morte. Risco causado pelas atividades profissionais normais.
Resta caracterizado o dano moral quando a própria atividade profissional desenvolvida cria o risco para
o empregado, na medida em que o submete a contato permanente com máquinas que podem ofender
a integridade física de quem com elas lida. Cabe falar ainda em responsabilidade civil subjetiva do
empregador, quando evidenciados o dano ocorrido, o nexo causal com o trabalho, o ato ilícito praticado
pelo empregador e a caracterização de sua culpa ou dolo. (TRT1 - 8ª Turma- Rel. Dalva Amélia de
Oliveira. Red. Desig. - 0001337-85.2012.5.01.0281 - 7/11/2018.)
214. Dano moral. Acidente do trabalho. Culpa do empregador. Indenização devida. Restando
demonstrados o dano decorrente de acidente do trabalho, o nexo de causalidade com as atividades
profissionais e a culpa do empregador, procedem aos pedidos de indenização por danos morais e
estéticos e de pensão mensal vitalícia. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Rildo Albuquerque Mousinho de Brito 0010512-46.2013.5.01.0224 - 7/12/2018.)
215. Dano moral. Efeitos negativos impostos ao empregado pelo acidente de trabalho. Nexo causal.
Configuração. Heterogeneidade. Ofensa a direitos da personalidade. Especificidade fundamental.
Reparação devida. Necessária proteção e garantia de efetividade ao princípio constitucional
fundamental da dignidade da pessoa humana. Princípios da razoabilidade, uniformidade e
universalidade. O dano moral ou extrapatrimonial é uma espécie de dano que, diferentemente do
material, não pode ser ligado à ideia do restabelecimento de uma situação anterior, pelo fato de haver
heterogeneidade entre a reparação, que se converte em patrimonial apenas de forma indireta, e a
ofensa, que é de natureza puramente imaterial, ligada diretamente ao princípio da dignidade. A prova
suficiente de ofensa a direitos da personalidade, como no caso das graves sequelas decorrentes do
acidente de trabalho, impõe a reparação do dano moral, devendo ser conferida efetiva proteção aos
direitos que decorrem diretamente do princípio nuclear da dignidade da pessoa humana, observados os
parâmetros a razoabilidade, universalidade e uniformidade na fixação do quantum indenizatório. (TRT1 7ª Turma- Rel. Rogério Lucas Martins - 0000302-98.2012.5.01.0246 - 5/2/2018.)
216. Doença ocupacional. Acidente de trabalho. Responsabilidade civil. Teoria subjetiva. Culpa
presumida do empregador. Embora a responsabilidade civil do empregador por acidente de trabalho
esteja alicerçada na teoria subjetiva (art.7º, inciso XXVIII, CRFB/88), sua culpa é presumida e relativa
(juris tantum), competindo-lhe, todavia, o encargo probatório referente à ocorrência das causas
excludentes do dever de indenizar, como culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou
força maior. (TRT1 - 8ª Turma- Rel. Maria Aparecida Coutinho Magalhães - 0000562-21.2011.5.01.0341 5/7/2018.)

217. I - Acidente de trabalho. Reparação civil. O dever do empregador de indenizar o empregado pelos
danos morais e materiais sofridos em decorrência de patologia adquirida decorre da comprovação da
existência do nexo de causalidade com as atividades laborais e da culpa do empregador. II - Bancário.
Horas extras. Para ser enquadrado no § 2º do artigo 224 da CLT e estar sujeito à jornada de 08 (oito)
horas, o bancário deve exercer função de direção, gerência, fiscalização, chefia e equivalentes, além de
receber por tal aumento de responsabilidade gratificação superior a um terço do salário. (TRT1 - 9ª
Turma- Rel. Claudia de Souza Gomes Freire - 0001423-24.2011.5.01.0012 - 27/9/2018.)
218. Lesão decorrente de acidente de trabalho. Dano moral. Configuração. Havendo (1) o dano,
consistente no inegável sofrimento decorrente do infortúnio laboral; (2) o nexo causal entre a lesão e a
atividade profissional, conforme demonstrado na instrução probatória; e (3) a culpa do empregador,
porque expôs o autor a condições de trabalho desgastantes e prejudiciais à saúde, descurando de seu
dever de reduzir os riscos inerentes ao trabalho (CF, art. 7º, XXII). Considerando que no caso vertente, o
laudo pericial produzido foi conclusivo no sentido de que a doença do trabalho a que foi acometido o
autor foi causada no pleno exercício de sua atividade laborativa, impõe-se a condenação da parte ré ao
pagamento da reparação do dano moral sofrido pelo obreiro. Apelo patronal a que se nega provimento,
nesse aspecto. Dano moral. Nexo de causalidade. Teoria do dano direto e imediato. O dever de
indenizar surge quando o evento danoso é efeito necessário de determinada causa. Conforme vaticina a
teoria do dano direto e imediato, tal expressão, constante do art. 403 do CC, deve ser interpretada em
conjunto com a subteoria da necessariedade da causa. No caso concreto, restou evidenciado o nexo
causal, pois o dano moral sofrido pela reclamante foi efeito direto e imediato da conduta ilícita do
empregador ao deixar de implementar programas de prevenção de acidente de trabalho, sobretudo em
relação ao desempenho constante de atividades repetitivas e rotineiras. Assim, é devida a indenização
pela doença ocupacional adquirida. Pensionamento por redução parcial permanente da capacidade
laborativa. Forma de pagamento em parcela única. Redutor. Efeitos financeiros exógenos.
Compensação. A jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho se orienta no sentido de que, em vista
das circunstâncias fáticas de cada caso concreto específico, pode o julgador decidir pelo pagamento da
indenização em parcela única ou em parcelas mensais, mesmo que exista pedido expresso do
reclamante pelo pagamento em parcela única, devendo incidir um redutor sobre o montante total da
pensão, considerando a antecipação da renda que o trabalhador iria auferir somente no decorrer do
período de sobrevida. Ressalte-se que os efeitos financeiros exógenos incidentes sobre as parcelas do
pensionamento ao longo do tempo, quando confrontados entre si, tendem a se compensar, ou seja, o
efeito financeiro positivo resultante dos reajustes salariais da categoria profissional, cotejado com o
negativo, decorrente da aplicação de redutor apurado com base nos índices de remuneração da
caderneta de poupança tendem a se anular com o transcurso do tempo, pois sempre levam em conta
fatores exógenos (taxa de inflação interna e externa, taxa de câmbio e indicadores macroeconômicos)
que influenciam na formação da taxa de juros da economia. Nesse contexto, a aplicação do redutor de
10% (dez por cento) sobre o montante total da pensão, calculado de acordo com as informações
pessoais de expectativa de vida do obreiro fixadas na sentença, encontra-se em consonância com os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois não acarreta enriquecimento sem causa do
trabalhador e nem traduz valor ínfimo ao reclamado. Apelo do reclamante a que se dá parcial
provimento, no tema. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Enoque Ribeiro dos Santos - 0001869-81.2013.5.01.0521 31/7/2018.)
219. Lesão ligamentar de joelho esquerdo. Hipotonia e hipotrofia muscular com marcha claudicante.
Acidente de trabalho reconhecido por Juízo cível. Fato superveniente. Reparação moral devida. Quando
o acidente, que lesiona o empregado, guarda nexo causal com o trabalho desempenhado na empresa,
conforme r. sentença cível, apoiada em laudo técnico, revelando sinais de crepitação e marcha
claudicante, decorrente de lesão em joelho esquerdo, justifica-se a reparação moral Recurso Ordinário
do Autor, às fls. 686/691, em face da sentença de procedência parcial, de fls. 680/684, do Dr. Bruno

Andrade de Macêdo, Juiz do Trabalho Substituto na 3ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro. (TRT1 - 7ª
Turma- Rel. Theocrito Borges dos Santos Filho - 0001106-19.2012.5.01.0003 - 6/2/2018.)
220. Técnico de enfermagem. Elastecimento do intervalo intrajornada comprovado. Hora extra indevida.
O interregno, devidamente comprovado, de duas a três horas diárias para repouso, concedido pela
empregadora, uma sociedade médica hospitalar, aos técnicos de enfermagem cumpre a finalidade do §
4º, do artigo 71, da CLT, de forma irrepreensível, pois mitiga consideravelmente o risco sobre a
integridade física do trabalhador e evita trágicos acidentes de trabalho, decorrente da privação de sono,
em ambiente que se busca salvar vidas. Medida de proteção sugerida timidamente em lei estadual e
acatada louvavelmente por sociedade beneficente, que inibe o pagamento de horas extras, decorrente
de intervalo intrajornada, na forma postulada Recurso Ordinário do autor e Recurso Ordinário da SMH Sociedade Médico Hospitalar, em face da r. sentença (fls. 246/248, de procedência parcial da Dra.
Rosangela Kraus de Oliveira Moreli, Juíza Titular do Trabalho na 1ª Vara do Trabalho de Petrópolis,
integrada às fls.256/257. (TRT1 - 7ª Turma- Rel. Theocrito Borges dos Santos Filho - 000168305.2014.5.01.0301 - 16/10/2018.)

2.9.2

Indenização por Dano Moral

221. Acidente de trabalho. Atividade madeireira. Danos irreversíveis causados por serra elétrica nos
tendões da mão esquerda do trabalhador. Imobilidade. Responsabilidade objetiva. Indenizações por
danos moral, estético e material. Devidas. 1) Dispõe o Código Civil, nos artigos 927, 932, III, e 942, que
aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo, e que
haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou
quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para
os direitos de outrem, sendo responsáveis pela reparação civil o empregador ou comitente, por seus
empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele, e que
os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano
causado. 2) Incontroversa a existência do fato noticiado na inicial, segundo o qual o Autor sofreu
acidente de trabalho enquanto operava a serra elétrica, tendo sido devidamente comprovado o nexo
causal entre o evento ocorrido e as lesões que acometeram o Autor, sendo inegável, diante do que
prevê o ordenamento jurídico, a responsabilidade objetiva do empregador ou tomador de serviços pelas
violações cometidas aos direitos da pessoa do trabalhador em caso de acidente de trabalho decorrente
de atividade de risco, como é o caso da atividade madeireira, conforme se extrai da jurisprudência que
emana do colendo Tribunal Superior do Trabalho. (TRT1 - 7ª Turma- Rel. Rogério Lucas Martins 0134400-77.2009.5.01.0261 - 22/6/2018.)
222. Cobranças de metas. Dano moral. Inexistência. "A cobrança de metas está inserida no poder de
comando do empregador, não configurando assédio moral, desde que respeitada a dignidade do
trabalhador" (Súmula nº 42 do TRT 1ª Região). (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Edith Maria Correa Tourinho 0101779-54.2017.5.01.0226 - 22/11/2018.)
223. Concessão de auxílio doença no curso do aviso prévio. Efeitos da dispensa. Matéria sumulada.
Negociação coletiva da categoria bancária que assegura estabilidade provisória por 60 dias após alta
médica. A jurisprudência do c. TST é pacífica no sentido de que a projeção do aviso prévio tem efeitos
limitados às vantagens econômicas obtidas no período de pré-aviso, sendo que, "No caso de concessão
de auxílio-doença no curso do aviso prévio, todavia, só se concretizam os efeitos da dispensa depois de
expirado o benefício previdenciário" (Súmula nº 371/TST). O INSS concedeu ao autor auxílio doença,
espécie 31, atestando a sua incapacidade laborativa, no curso do período do aviso prévio (considerando
a Lei nº 12.506, de 2011). Dadas as circunstâncias do caso concreto, com a incidência da Súmula nº 371
do TST e da negociação coletiva da categoria, correta a sentença ao restabelecer o contrato de emprego
do acionante, com todos os benefícios. Multa por descumprimento de ordem judicial. Não se discute

nos autos indenização por danos materiais, mas multa por descumprimento de ordem judicial, institutos
que não se confundem. A multa visa a um comportamento determinado do jurisdicionado ou a uma
abstenção. A obrigação fixada pelo Juízo de origem não foi cumprida pelo réu a tempo e modo.
Penalidade mantida. Recurso empresarial não provido. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Marcelo Antero de
Carvalho - 0101090-72.2016.5.01.0055 - 29/9/2018.)
224. Dano coletivo. Muito embora o Juízo de origem não tenha vislumbrado qualquer dano moral
coletivo, porquanto a causa de pedir se refere aos autos de infração de obra não mais existente, na
verdade, houve descumprimento de normas trabalhistas e efetivo dano causado à coletividade dos
trabalhadores e, de forma reflexiva à sociedade. Tais circunstâncias justificam a reparação genérica, não
só pela transgressão ao ordenamento jurídico como também pelo seu caráter pedagógico. (TRT1 - 10ª
Turma- Rel. Célio Juaçaba Cavalcante - 0001391-67.2012.5.01.0017 - 25/7/2018.)
225. Dano moral individual. Efeitos negativos impostos à pessoa do trabalhador. Nexo causal.
Configuração. Heterogeneidade. Ofensa a direitos da personalidade. Especificidade fundamental. Lesões
decorrentes de acidente de trabalho. Reparação devida. Necessária proteção e garantia de efetividade
ao princípio constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana. Princípios da razoabilidade,
uniformidade e universalidade. O dano moral ou extrapatrimonial é uma espécie de dano que,
diferentemente do material, não pode ser ligado à ideia de restabelecimento de uma situação anterior,
pelo fato de haver heterogeneidade entre a reparação, que se converte em patrimonial apenas de
forma indireta, e a ofensa, que é de natureza puramente imaterial, ligada diretamente ao princípio da
dignidade. A prova suficiente de ofensa a direitos da personalidade impõe a reparação do dano moral,
como no caso do acidente de trabalho do qual resultam graves lesões ao trabalhador, devendo ser
conferida efetiva proteção aos direitos que decorrem diretamente do princípio nuclear da dignidade da
pessoa humana, observados os parâmetros a razoabilidade, universalidade e uniformidade na fixação do
quantum indenizatório. (TRT1 - 7ª Turma- Rel. Rogério Lucas Martins - 0001236-93.2010.5.01.0030 7/3/2018.)
226. Dano moral. Falta de pagamento de verbas rescisórias. O mero fato de dever não se consubstancia
em si em ato contra a honra do credor, mesmo que este credor seja trabalhista e nada se provou em
sentido contrário, não houve a demonstração de dano de ordem moral, indispensável para o
reconhecimento do direito deferido. Recurso parcialmente provido. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Bruno Losada
Albuquerque Lopes - 0004104-10.2014.5.01.0481 - 21/2/2018.)
227. Dano moral. Majoração indevida. A fixação do quantum indenizatório deve ser feita se utilizando
de prudente critério de razoabilidade (cujo fundamento ou sede constitucional reside no princípio do
devido processo legal) e proporcionalidade entre a lesão de ordem imaterial sofrida, seus efeitos
extrapatrimoniais porventura perceptíveis ou comprovados, o grau da culpa do agressor e, ainda, a
capacidade econômica do réu. Diante dessas premissas, não se identifica a presença de fatores aptos a
justificar a majoração da condenação ante o razoável valor arbitrado pelo Juízo a quo. Apelo do
reclamante não provido. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Antônio Cesar Coutinho Daiha - 000085282.2012.5.01.0282 - 5/3/2018.)
228. Dano moral. O dano moral configura-se por um sofrimento decorrente de lesão de direitos nãopatrimoniais caracterizado por excesso, abuso, tratamento humilhante sofrido pelo empregado que
provoque grave abalo à sua reputação. Assim, não há como se desvincular a figura do dano moral à
ocorrência de uma lesão de direito personalíssimo decorrente de ato comissivo ou omissivo ilícito
praticado pela empregadora, com a intenção de prejudicar, de forma a configurar a hipótese do artigo
927 do Código Civil. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Célio Juaçaba Cavalcante - 0000065-71.2013.5.01.0006 7/12/2018.)

229. Dano moral. O estabelecimento de metas e as mensagens de incentivo e cobrança são métodos
utilizados em todos os ramos da sociedade, de maneira a aumentar a produção e a produtividade, sem
que isto constitua assédio moral. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Cesar Marques Carvalho - 010000707.2018.5.01.0522 - 17/11/2018.)
230. Dano moral. Resta caracterizado o dano moral quando a própria atividade profissional
desenvolvida cria o risco para o empregado, na medida em que o submete a contato permanente com
máquinas que podem ofender a integridade física de quem com elas lida. Cabe falar ainda em
responsabilidade civil subjetiva do empregador, quando evidenciados o dano ocorrido, o nexo causal
com o trabalho, o ato ilícito praticado pelo empregador e a caracterização de sua culpa ou dolo. (TRT1 8ª Turma- Rel. Maria Helena Motta - 0277200-93.2007.5.01.0263 - 14/8/2018.)
231. Dano moral. Uso do banheiro condicionado à rendição. Demonstrado que a Autora se sujeitava a
longo período de espera aguardando a rendição para ir ao banheiro, resta configurado o dano moral e o
risco à sua integridade física, tendo em vista que trabalhava em ambiente desconfortável, sendo
necessário controlar suas necessidades fisiológicas sem poder precisar o tempo que levaria para
satisfazê-las. Recurso da Autora a que se dá provimento para deferir o pedido de indenização por danos
morais, no importe de R$5.000,00. (TRT1 - 7ª Turma- Rel. Giselle Bondim Lopes Ribeiro - 010035863.2018.5.01.0074 - 3/10/2018.)
232. Danos morais. A pretensão indenizatória por danos morais deve ter como fundamento um ato
ilícito, que causa dano a outrem, o qual não restou provado substancialmente na presente lide, tendo
em vista que o obreiro não logrou êxito em desvencilhar-se do ônus probatório que lhe competia. (TRT1
- 3ª Turma- Rel. Mônica Batista Vieira Puglia - 0000327-89.2014.5.01.0263 - 1º/3/2018.)
233. Doença ocupacional. Concausa. Agravamento da lesão. Danos morais. Fixação do valor da
indenização. A indenização a título de danos morais deve reparar o dano causado bem como servir de
medida educativa ao causador da lesão, porém, não pode significar enriquecimento sem causa. Por isso,
no tocante à fixação do quantum debeatur, é prudente observar a lógica do razoável, verificando-se a
gravidade do dano, o grau de culpabilidade do ofensor, a capacidade econômica da vítima e a
capacidade econômica do ofensor (já que não há determinação legal expressa de valores
correspondentes à indenização devida). Recurso não provido. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Antônio Cesar
Coutinho Daiha - 0199300-65.2009.5.01.0521 - 18/5/2018.)
234. Indenização por danos morais. A indenização por danos morais somente é cabível quando os fatos
imputados ao empregador atinjam a reputação e a honra do trabalhador, de forma incontestável,
perante aqueles que constituem a sua coletividade, o seu círculo social, causando-lhe um prejuízo moral
que deva ser devidamente reparado. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Mônica Batista Vieira Puglia - 009740053.2007.5.01.0054 - 26/10/2018.)
235. Indenização por danos morais. Doença profissional. Concausa. A fixação do valor indenizatório deve
levar em conta fatores como a existência de concausa, a extensão do dano, a possibilidade de
recuperação, a remuneração do reclamante e a duração do contrato de trabalho. Deve ser elevada o
suficiente para ressarcir o autor, mas não a ponto de caracterizar enriquecimento sem causa. (TRT1 10ª Turma- Rel. Flávio Ernesto Rodrigues Silva - 0001851-94.2012.5.01.0521 - 2/5/2018.)
236. Indenização por danos morais. Falsa imputação de crime. É evidente que a imputação de um crime
à Parte Autora, sem a devida comprovação nos autos, ofende a honra e a boa fama do Empregado,
motivo pelo qual é cabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. (TRT1 - 2ª
Turma- Rel. José Antonio Piton - 0001194-47.2010.5.01.0029 - 16/7/2018.)

237. Qualquer indenização por danos morais se destina, não só a reparar, no que possível, o prejuízo
sofrido pelo ofendido, mas, também, a evitar que o ofensor reincida na conduta de que resultara a lesão
ao direito do ofendido (mesmo que envolvendo outras pessoas). Valores irrisórios incutiriam na mente
do ofensor a ideia de que vale mais descumprir a lei do que adequar-se a ela. Valores exorbitantes, por
outro lado, implicariam enriquecimento sem causa do ofendido. (TRT1 - 8ª Turma- Rel. Roque Lucarelli
Dattoli - 0131400-63.2009.5.01.0263 - 30/4/2018.)
238. Qualquer indenização por danos morais se destina, não só a reparar, no que possível, o prejuízo
sofrido pelo ofendido, mas, também, a evitar que o ofensor reincida na conduta de que resultara a lesão
ao direito do ofendido. Valores irrisórios incutiriam na mente do ofensor a ideia de que vale mais
descumprir a lei do que adequar-se a ela. Valores exorbitantes, por outro lado, implicariam
enriquecimento sem causa. (TRT1 - 8ª Turma- Rel. Roque Lucarelli Dattoli - 0000262-74.2014.5.01.0302 18/10/2018.)
239. Valor da indenização por dano moral. A indenização por dano moral deve ser fixada levando-se em
conta não somente o ato praticado, mas também a capacidade econômica do empregador e da vítima, a
fim de não incentivar a prática da ilicitude por parte do empregador, e nem promover o enriquecimento
indevido do trabalhador. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. Cláudia Regina Vianna Marques Barrozo - 000068712.2013.5.01.0343 - 18/10/2018.)

2.9.2.1

Assédio Moral

240. Assédio moral e dano existencial. Controle de rotas. As medidas de controle e monitoramento das
empresas transportadoras de cargas não consubstanciam assédio moral. Pelo contrário, visam proteger
a própria integridade de seus trabalhadores e seu patrimônio, considerando os riscos existentes nas
rodovias. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. Marcos Cavalcante - 0000037-83.2014.5.01.0551 - 2/4/2018.)
241. Assédio moral não configurado. É incabível indenização quando não se comprova a alegada lesão
ao patrimônio imaterial. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Angela Fiorencio Soares da Cunha - 001016678.2015.5.01.0013 - 29/11/2018.)
242. Assédio moral. A pessoa assediada se sente fragilizada, ficando submetida a uma dor permanente
em sua consciência, o que, muitas vezes, gera doenças físicas e psicológicas, agredindo o íntimo e a alma
do trabalhador. Assim, desde que provado o fato alegado, devida será a indenização pelo dano sofrido,
o que ocorreu nos presentes autos. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Cesar Marques Carvalho - 001014812.2015.5.01.0028 - 18/5/2018.)
243. Assédio moral. Atitude abusiva do empregador. Ao exercer o empregador o seu poder diretivo, de
forma excessiva, mediante procedimentos não éticos e abusivos, que se repetem ao longo do tempo,
causando ao empregado humilhações e/ou constrangimentos, evidencia-se a prática de assédio moral e
comete ato ilícito, do qual decorre o dever de indenizar. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Carina Rodrigues Bicalho
- 0101803-58.2017.5.01.0040 - 12/10/2018.)
244. Assédio moral. Características. "Para que haja condenação por assédio moral mister se faz estarem
presentes os seguintes requisitos: a existência de ato praticado pelo empregador, por seus prepostos ou
demais empregados, e a comprovação de materialidade do ato; reflexos lesivos na esfera trabalhista e
profissional com prejuízo manifesto por parte do empregado; e nexo de causalidade entre o ato e o
prejuízo sofrido pelo trabalhador, o que não restou comprovado nos autos. Recurso ordinário
improcedente." (TRT1 - 2ª Turma- Rel. Valmir de Araujo Carvalho - 0100931-08.2016.5.01.0451 25/9/2018.)

245. Assédio moral. Conduta comprovada. Indenização devida. 1) Uma vez cabalmente comprovada a
conduta atribuída ao Gerente de Vendas da ré, consubstanciada em assédio de cunho sexual, correta a
r. sentença recorrida, que condenou a reclamada ao pagamento da indenização correspondente. 2)
Recurso ordinário da ré ao qual se nega provimento. (TRT1 - 9ª Turma- Rel. José da Fonseca Martins
Junior - 0101564-38.2017.5.01.0401 - 22/11/2018.)
246. Assédio moral. Configuração. O assédio moral fica configurado quando há atos reiterados e
abusivos, um processo de situações humilhantes e constrangedoras. o que restou comprovado nos
autos, por meio da prova testemunhal. Diante da lesão à honra do reclamante, impõe-se a indenização
por dano moral. Recurso da reclamante parcialmente provido. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Roberto Norris 0101230-53.2016.5.01.0202 - 11/10/2018.)
247. Assédio moral. Indenização. Atingida a esfera pessoal do trabalhador, pela conduta de seu superior
hierárquico, configura-se o assédio moral indenizável pecuniariamente, nos termos do artigo 5º, V e X,
da Constituição Federal e artigos 186 e 927 do Código Civil. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Tania da Silva Garcia 0101429-73.2017.5.01.0062 - 17/11/2018.)
248. Assédio moral. Não configuração. O assédio moral consiste em conduta abusiva de natureza
psicológica, que atenta contra a dignidade psíquica do indivíduo, de forma reiterada, tendo por efeito a
sensação de exclusão do ambiente de trabalho e do convívio social. Caracteriza-se, portanto, pela
frequência e intencionalidade da conduta, não se confundindo com as situações narradas na inicial.
(TRT1 - 6ª Turma- Rel. Leonardo da Silveira Pacheco - 0101000-45.2017.5.01.0050 - 12/10/2018.)
249. Assédio moral. O assédio moral se caracteriza pela humilhação repetitiva e de longa duração, que
interfere diretamente na vida do empregado, comprometendo sua identidade, dignidade e relações
sociais, ocasionando graves danos à saúde física e mental e não raro evoluindo para um quadro de
incapacidade laborativa, desemprego ou mesmo depressão, com graves consequências em todas as
áreas da vida do trabalhador. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Cesar Marques Carvalho - 010167883.2016.5.01.0571 - 7/9/2018.)
250. Assédio moral. Perseguição não configurada. Os fatos narrados na inicial não induzem ao
reconhecimento de um assédio moral e os elementos dos autos não evidenciam qualquer excesso de
rigor pelo preposto do réu e muito menos atos de perseguição direcionados a autora especificamente.
(TRT1 - 9ª Turma- Rel. Ivan da Costa Alemão Ferreira - 0101457-76.2016.5.01.0482 - 7/9/2018.)
251. Dano moral. Assédio moral. Ônus da prova. Não há prova efetiva do alegado tratamento aviltoso
pelo empregador, capaz de configurar assédio moral. Recurso improvido. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Ana
Maria Soares de Moraes - 0100482-84.2017.5.01.0008 - 23/11/2018.)
252. Dano moral. Assédio. Falta de prova. Pedido de indenização. Improcedência. Não restando
evidenciados os elementos caracterizadores do alegado assédio moral, impõe-se a manutenção da
sentença que indeferiu o correspondente pedido de indenização. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Rildo
Albuquerque Mousinho de Brito - 0103146-57.2017.5.01.0471 - 27/10/2018.)
253. Dano moral. Cobrança de metas. A cobrança de metas está inserida no poder de comando do
empregador, não configurando assédio moral, desde que respeitada a dignidade do trabalhador. Súmula
nº 42 do egrégio TRT/1ª Região. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Mônica Batista Vieira Puglia - 010128091.2016.5.01.0004 - 10/11/2018.)
254. Indenização por dano moral. Ofensas e humilhação causadas por superior hierárquico. Problemas
de saúde decorrentes. Nexo causal. Prova de pré-existência do sintoma. Não comprovado o fato que
serve de fundamento para o pedido de indenização por dano moral , ofensas e humilhações proferidas

por superior hierárquico, nem o nexo causal com o problema de saúde subsequente, não há que se falar
em dano ou assédio moral. (TRT1 - 8ª Turma- Rel. Maria Helena Motta - 0011188-78.2015.5.01.0044 15/11/2018.)
255. Indenização por danos morais. Assédio moral. Demonstrado pela prova oral que a autora sofreu
danos em sua integridade moral em virtude das condutas de preposto da ré, que se dirigia à autora com
palavras de baixo calão, há obrigação de indenizar. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. Marcos Pinto da Cruz 0101213-74.2017.5.01.0301 - 20/11/2018.)
256. Para que se configure o assédio moral é indispensável a reiteração da conduta abusiva em face de
um subordinado, de modo a tornar caracterizada a perseguição e exposição à situação humilhante
despendida por seu superior hierárquico, tal como, in casu, não se verifica. Recurso da reclamante a que
se nega provimento, no aspecto. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Luiz Alfredo Mafra Lino - 001025284.2015.5.01.0066 - 10/10/2018.)

2.10 RESPONSABILIDADE CIVIL EM OUTRAS RELAÇÕES DE TRABALHO
257. Acidente de trabalho. Inaplicabilidade de responsabilidade objetiva. Entendo que não se aplica o
art. 927 do Código Civil nas relações de trabalho, já a Constituição Federal (art. 7º, XXVIII) fixa a
responsabilidade subjetiva para os casos de acidente de trabalho em ações entre empregados e
empregadores. (TRT1 - 9ª Turma- Rel. Ivan da Costa Alemão Ferreira - 0001058-54.2013.5.01.0511 7/2/2018.)
258. Se o Reclamante foi admitido pela Reclamada, com a anotação da CTPS, depósitos do FGTS,
contribuições previdenciárias durante mais de cinco anos de vigência contratual, soa equivocada a
declaração da sentença recorrida de que não era empregado da reclamada e sim empregado doméstico
de um dos seus Diretores, em razão deste, em fraude à lei, ter determinado que o autor lhe prestasse
serviços pessoalmente. A fraude não pode beneficiar o infrator. Nem o auditur propriam turpitudinem
allegans. Recurso provido, em parte. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Luiz Alfredo Mafra Lino - 000120233.2014.5.01.0401 - 16/7/2018.)

2.11 RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA / SUBSIDIÁRIA
259. Contrato de gestão. Responsabilidade subsidiária. O contrato de gestão se assemelha à figura da
terceirização, diferindo desta quanto ao tipo de ajuste e ao objeto, já que a forma estudada permite a
contratação com entes privados para a realização de serviços de utilidade pública, no caso, a promoção
da saúde por meio de contrato de gestão, com normativa específica (Lei nº 9637/98) e dispensa de
licitação. Entretanto, eventual licitude da contratação não basta, por si só, para afastar a
responsabilidade da Administração Pública contratante nessa modalidade de transferência da atividade
para a qual está o Estado vocacionado saúde para entidades privadas, ainda que sem evidentes fins
lucrativos. Configurada a culpa in vigilando, então de responsabilidade subsidiária se trata (Súmula nº
331 do c. TST). (TRT1 - 2ª Turma- Rel. Valmir de Araujo Carvalho. Red. Desig. - 000259964.2013.5.01.0401 - 26/2/2018.)
260. Devedor subsidiário. Execução. Constatada a incapacidade financeira da responsável principal para
a satisfação do débito trabalhista, transfere-se a execução à responsável subsidiária pela satisfação do
débito trabalhista. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Mônica Batista Vieira Puglia - 0000899-05.2012.5.01.0202 18/5/2018.)
261. Execução. Responsabilidade subsidiária. Esgotamento dos meios executórios em face da devedora
principal. Possibilidade. Se existe decisão irrecorrível estabelecendo a responsabilidade subsidiária, é
ônus da devedora secundária comprovar a existência de bens em nome da devedora principal livres e

desembargados suficientes à satisfação do débito, sob pena de redirecionamento da execução. (TRT1 3ª Turma- Rel. Rildo Albuquerque Mousinho de Brito - 0003869-40.2014.5.01.0482 - 26/4/2018.)
262. Impossibilidade de satisfação do débito trabalhista pelo devedor principal. Execução imediata do
devedor subsidiário. Frustrada a execução em face do devedor principal, o juiz deve direcioná-la contra
o subsidiário, não havendo amparo jurídico para a pretensão de prévia execução dos sócios ou
administradores daquele (Súmula nº 12, do TRT da 1ª Região). (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Edith Maria
Correa Tourinho - 0032400-71.2009.5.01.0431 - 21/5/2018.)
263. Plano especial. Responsabilidade solidária. Prosseguimento da execução. A responsabilidade
solidária induz a possibilidade de cobrança da dívida a qualquer uma das condenadas solidariamente,
nos termos do art. 2º, § 2º da CLT c.c art. 275 do C.C. A existência de plano especial de execução, cuja
beneficiária é uma das devedoras solidárias, não impede o prosseguimento da execução em face dada
exequente provido. (TRT1 - 7ª Turma- Rel. José Luís Campos Xavier - 0000987-38.2012.5.01.0042 23/7/2018.)
264. Responsabilidade solidária do diretório nacional pelas obrigações trabalhistas contraídas pelos
diretórios regionais. Precipuamente em sede de execução trabalhista, resta configurada a solidariedade
entre os diretórios membros do Partido Político, por aplicação analógica do art. 2º, § 2º, da CLT. (TRT1 10ª Turma- Rel. Rosana Salim Villela Travesedo. Red. Desig. - 0000999-56.2013.5.01.0482 - 20/2/2018.)
265. Responsabilidade subsidiária. Contrato firmado entre as reclamadas. NEXTEL. Embora formalmente
denominado de "contrato de representação comercial", a análise do teor do contrato revela autêntico
contrato de prestação de serviços pactuado entre as reclamadas, e não de um contrato de
representação comercial. A tomadora dos serviços valeu-se de empresa interposta para entregar a
outrem procedimentos claramente enquadrados na dinâmica de sua atividade empresarial. Destarte,
comprovada a prestação de serviços e a ausência de fiscalização por parte da segunda reclamada, é de
ser mantida a declaração de responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços. Recurso não provido.
(TRT1 - 1ª Turma- Rel. Bruno Losada Albuquerque Lopes - 0100341-48.2016.5.01.0025 - 27/9/2018.)
266. Responsabilidade subsidiária. Culpa in vigilando. Fiscalização ineficaz. É dever da Administração
Pública fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais pela prestadora de serviços inclusive no que
concerne aos seus empregados. Na hipótese em exame, as provas dos autos evidenciam, porém que a
fiscalização não foi efetiva. (TRT1 - 7ª Turma- Rel. Giselle Bondim Lopes Ribeiro - 010145105.2017.5.01.0201 - 29/9/2018.)
267. Responsabilidade subsidiária. Ordem de execução. Infrutífera a tentativa de penhora de crédito da
devedora principal através do sistema BacenJud, não há óbice a que a execução seja direcionada em
face do devedor subsidiário, até a satisfação total do crédito trabalhista, assegurada ação regressiva
contra a principal responsável. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Tania da Silva Garcia - 0192800-40.2008.5.01.0481
- 7/3/2018.)

2.11.1 Grupo Econômico
268. A. Jornada. De ser preservada a sentença, no que tange ao pedido relativo às horas extraordinárias,
ante a inexistência das diferenças invocadas. Recurso improvido. B. Indenização por dano moral. A
ausência de pagamento das verbas rescisórias, por si só, não enseja a condenação ao pagamento da
indenização por dano moral, segundo entendimento já pacificado no âmbito deste Regional. Recurso
improvido. C. Retificação da CTPS. Improvada a alegação de exercício de atividade diversa daquela
registrada na CTPS, não há falar em sua retificação. Recurso improvido. D. Adicional de periculosidade.
Não configurada atividade ou operação perigosa, não há falar em pagamento de adicional. Recurso
improvido. E. Responsabilidade solidária. Comprovada a existência de grupo econômico em que inserida

a devedora, assim reconhecida pelo título executivo, respondem solidariamente pela satisfação do
crédito judicial as demais empresas integrantes do grupo. Recurso provido. Recurso ordinário a que se
dá parcial provimento. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Alexandre Teixeira de Bastos Cunha - 000027102.2013.5.01.0551 - 24/5/2018.)
269. Ainda que comunguemos do entendimento de que não houve efetiva alienação judicial, e, assim,
não haveria óbice para o reconhecimento de eventual responsabilidade da ora Agravante, certo é que
não cabe mais a esta Justiça Especial debruçar-se sobre a matéria, à vista da r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 5ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro e do entendimento sufragado pela mais alta Corte
de Justiça do país a respeito do tema, o que afasta, inclusive, qualquer pretensão de reconhecimento de
grupo econômico com vistas à responsabilização solidária da CVRJ S.A. (TRT1 - 9ª Turma- Rel. Antônio
Carlos de Azevedo Rodrigues - 0029100-64.2008.5.01.0002 - 26/4/2018.)
270. Casa e Vídeo Rio de Janeiro S.A. (CVRJ). Grupo econômico. Caracterização. Inexistindo alienação
judicial de uma unidade produtiva por outra empresa, mas, sim uma reestruturação societária e a
constituição de outras unidades produtivas dentro do mesmo grupo econômico, o explorador da
unidade produtiva é o responsável pelas obrigações trabalhistas da empresa recuperanda. (TRT1 - 10ª
Turma- Rel. Edith Maria Correa Tourinho - 0181100-11.2009.5.01.0262 - 25/7/2018.)
271. Consórcio. Responsabilidade solidária. Grupo econômico. Configurado o grupo econômico para fins
trabalhistas, nos termos do art. 2º, parágrafo 2º da CLT, deve ser declarada a solidariedade de seus
integrantes, inclusive do próprio Consórcio, real beneficiários da força de trabalho dos empregados.
(TRT1 - 6ª Turma- Rel. Jorge Orlando Sereno Ramos. Red. Desig. - 0010601-21.2013.5.01.0046 20/9/2018.)
272. Direito material. Fábrica de Tecidos Maria Cândida e RYAC Imobiliária. Responsabilidade na
execução. As evidências de interesse comum entre as empresas, participação societária de membros da
mesma família e a presença de pessoa física que controla a atividade empresarial das pessoas jurídicas
envolvidas denota a formação de grupo econômico. (TRT1 - 8ª Turma- Rel. Dalva Amélia de Oliveira 0077400-42.2009.5.01.0222 - 2/8/2018.)
273. Grupo econômico familiar. Impõe-se o reconhecimento da existência de grupo econômico familiar,
quando diversas empresas atuam em ramo comum, têm sócios da mesma família, que interagem
reciprocamente, com sobreposição de interesses empresariais, econômicos e administrativos. (TRT1 - 2ª
Turma- Rel. Maria das Graças Cabral Viegas Paranhos - 0164400-37.2009.5.01.0010 - 7/11/2018.)
274. Grupo econômico inexistente. Ausência de responsabilidade solidária. Sempre que uma ou mais
empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção,
controle, ou administração de outra, constituindo grupo econômico, serão, para os efeitos da relação de
emprego, solidariamente responsáveis. Inteligência do art. 2º, § 2º, da CLT. Faz-se necessária, portanto,
uma verdadeira integração interempresarial e relação de coordenação entre as empresas do grupo. Não
provimento ao agravo interposto. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Roberto Norris - 0000745-72.2010.5.01.0067 8/8/2018.)
275. Grupo econômico. Configuração. Imprescindibilidade de prova de direção, controle, administração
ou coordenação comuns. Nos termos do § 2º, do artigo 2º, da CLT, entende-se caracterizado o grupo
econômico quando uma ou mais empresas, cada uma com personalidade jurídica própria, mantiverem
entre si vínculo de direção, controle, administração ou coordenação para a consecução de suas
atividades. Assim, havendo inter-relação entre as diferentes pessoas jurídicas em nível administrativo ou
financeiro, caracterizando a existência de direção hierarquizada ou de coordenação entre as empresas,
fica caracterizado o grupo econômico, com a consequente responsabilização solidária entre as empresas

que o compõem. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Marcelo Augusto Souto de Oliveira - 000019142.2011.5.01.0055 - 14/5/2018.)
276. Grupo econômico. Execução direcionada ao devedor subsidiário. Não aplicação da responsabilidade
solidária de empresa integrante do grupo. A responsabilidade solidária, decorrente do grupo econômico,
não pode ser aplicada quando a execução se processa em face de empresa por força do seu
direcionamento na condição de devedor subsidiário. Não se trata, portanto, de execução em face do
devedor principal, incidindo, por analogia, a ratio contida na O.J. nº 411, da SDI-I do c. TST. Agravo de
Petição a que se dá provimento. (TRT1 - 8ª Turma- Rel. Maria Aparecida Coutinho Magalhães - 001076332.2015.5.01.0018 - 27/11/2018.)
277. Grupo econômico. Identidade societária. Responsabilidade solidária. A identidade societária entre
empresas se afigura suficiente à caracterização de grupo econômico para fins trabalhistas, nos termos
do art. 2º, § 2º da CLT, e importa a condenação das empresas integrantes do grupo econômico a
responderem solidariamente pelos créditos do autor deferidos na reclamação trabalhista. (TRT1 - 4ª
Turma- Rel. Tania da Silva Garcia - 0167600-46.2006.5.01.0046 - 17/7/2018.)
278. Grupo econômico. Inclusão de empresa no polo passivo na fase de execução. Possibilidade legal.
Após a revogação da Súmula nº 205 do TST, uma vez caracterizada a formação de grupo econômico, não
há impedimento legal ou jurisprudencial à verificação do grupo econômico e inclusão dos integrantes na
fase executória, face à figura do empregador único. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Gustavo Tadeu Alkmim 0001047-84.2011.5.01.0029 - 2/8/2018.)
279. Grupo econômico. Matéria estranha à decisão atacada. Ausência de embargos à execução.
Descabimento do agravo de petição. Os fundamentos do agravo de petição devem guardar
compatibilidade com a decisão agravada. A decisão agravada manteve o bloqueio incidente sobre ativos
financeiros de integrante do grupo econômico, não atingido por decisão prolatada em mandado de
segurança, e a recorrente, outra empresa do grupo, agrava de petição para tratar de matéria
absolutamente diversa da decisão atacada, a amparar o não-conhecimento do apelo, eis que não
precedido de embargos à execução, instrumento próprio para discussão acerca da existência, ou não, de
grupo econômico. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Célio Juaçaba Cavalcante - 0000540-30.2012.5.01.0081 3/8/2018.)
280. Grupo econômico. Reconhecimento inviável. No caso, o agravante procura demonstrar que a
executada faz parte de um grupo econômico, se utilizando como prova fotos e propaganda na internet.
Em resumo, procura demonstrar que no local da sede da executada se encontra em atividade outra
empresa do mesmo grupo econômico. (TRT1 - 9ª Turma- Rel. Ivan da Costa Alemão Ferreira - 000131413.2012.5.01.0032 - 19/7/2018.)
281. Grupo econômico. Recuperação judicial. Casa e Vídeo. Responsabilidade subsidiária. A empresa
Mobilitá ingressou no quadro societário da Casa e Vídeo Rio de Janeiro. Daí concluir-se que houve a
formação de grupo econômico, nos moldes da legislação trabalhista (art. 2º § 2º, da CLT), e não na
particular forma do Direito Empresarial. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. Marcos Pinto da Cruz - 000120387.2010.5.01.0003 - 16/2/2018.)
282. Grupo econômico. Responsabilidade solidária. Até a edição da Lei nº 13.467/17, a prova da
identidade de sócios e da administração conjunta evidencia a existência de grupo econômico, a justificar
a condenação solidária pretendida. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Flávio Ernesto Rodrigues Silva - 000133432.2012.5.01.0055 - 12/11/2018.)
283. Grupo econômico. Responsabilidade solidária. Configurado o grupo econômico conforme requisitos
do § 2º do artigo 2º da CLT, todas as empresas demandadas respondem solidariamente pelos débitos

trabalhistas devidos. (TRT1 - 7ª Turma- Rel. José Luís Campos Xavier - 0010335-65.2014.5.01.0283 17/11/2018.)
284. Grupo econômico. Responsabilidade solidária. Fase de execução. A impossibilidade de constrição
patrimonial da 1ª Ré justifica a inclusão da empresa do mesmo grupo econômico, no polo passivo, em
fase de execução, nos termos do § 2º do artigo 2º da CLT e dos princípios da celeridade e efetividade na
prestação da tutela jurisdicional, a fortiori por se tratar de crédito com natureza alimentar, Agravo de
Petição em face da decisão de indeferimento da inclusão de empresas no polo passivo (fl. 1374/1412)
da Dra. Kátia Emílio Louzada, Juíza Titular da 54ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro. (TRT1 - 7ª TurmaRel. Theocrito Borges dos Santos Filho - 0051600-22.1995.5.01.0054 - 30/11/2018.)
285. Grupo econômico. Responsabilidade solidária. Respondem solidariamente pelas obrigações
trabalhistas as demandadas que integram o mesmo grupo econômico, nos termos do artigo 2º, § 2º, da
CLT. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. Marcos Cavalcante - 0244200-54.2009.5.01.0224 - 25/7/2018.)
286. 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 0031300-79.1992.5.01.0010 - 20/7/2018.)
287. Processo de execução. Responsabilidade solidária. Falência do devedor originário. Prosseguimento
da execução em face das demais empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico. Em razão da
existência de empresas no polo passivo que não se encontram em processo de falência, não há como
impor exequente que a execução seja processada por meio de habilitação de crédito junto à massa
falida quando, repita-se, existem devedores solidários não alcançados pela decisão que decretou a
falência. Recurso provido. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Bruno Losada Albuquerque Lopes - 000063680.2012.5.01.0037 - 1º/8/2018.)
288. Responsabilidade solidária. Grupo econômico. Configurado o grupo econômico, dá-se a
responsabilidade solidária das empresas integrantes do conglomerado. Inteligência do artigo 2º, § 2º, da
CLT, observando-se que nada obsta à inclusão do devedor solidário no polo passivo durante a fase de
execução, consoante entendimento consubstanciado na Súmula nº 46 deste Regional. (TRT1 - 2ª TurmaRel. Glaucia Zuccari Fernandes Braga - 0000566-50.2012.5.01.0203 - 10/7/2018.)
289. Responsabilidade solidária. Grupo econômico. O Grupo Galileo é mantenedor da Sociedade
Universitária Gama Filho e da Univercidade - ASSESPA, não havendo como negar sua ingerência sobre
essas sociedades, sendo o suficiente para caracterizar o grupo econômico, na forma do § 2º do artigo 2º
da CLT. Agravo improvido. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Jorge Fernando Gonçalves da Fonte - 013320005.2008.5.01.0056 - 17/7/2018.)
290. Solidariedade. Evidencia-se a solidariedade entre empresas quando constatada a afinidade de
interesses na execução do contrato e relação de coordenação interempresarial e os termos contidos no
contrato de constituição de consórcio noticiam a responsabilidade das consorciadas. (TRT1 - 3ª TurmaRel. Angelo Galvão Zamorano - 0149900-61.2009.5.01.0043 - 8/3/2018.)
291. Solidariedade. Grupo econômico. Há grupo econômico por coordenação e, assim, a solidariedade se
impõe, quando as empresas, apesar de não exercerem controle umas sobre as outras, possuem o
mesmo objetivo social, além de terem uma autoridade única, pois são administradas por pessoas em
comum. Agravo de Petição em face da decisão de fl. 249, da Dra. Letícia Bevilacqua Zahar, Juíza
Substituta da 36ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, que não reconheceu a existência do grupo
econômico entre as empresas. (TRT1 - 8ª Turma- Rel. Maria Helena Motta - 0166200-71.1999.5.01.0036
- 29/5/2018.)

292. Solidariedade. Grupo econômico. O grupo econômico para fins jus trabalhistas não necessita
revestir-se das modalidades jurídicas típicas do Direito Econômico ou Direito Comercial (holdings,
consórcios, pools etc.). Não se exige, sequer, a prova de sua formal institucionalização cartorial: pode-se
acolher a existência do grupo desde que surjam evidências probatórias de que estão presentes os
elementos de integração inter-empresarial (abrangência subjetiva e nexo relacional) de que fala a CLT
(art. 2º, § 2º). (TRT1 - 8ª Turma- Rel. Maria Helena Motta - 0000947-78.2012.5.01.0067 - 25/4/2018.)

2.11.2 Sócio / Acionista
293. Companhia Siderúrgica Nacional. Participação nos lucros e resultados dos exercícios de 1997, 1998
e 1999. Diferenças. Ao reservar parte do lucro líquido para futura distribuição aos acionistas, a
recorrente nada mais fez do que dar aplicação à Lei nº 6.404/76, art. 196, que estabelece ter a
Assembleia da Sociedade por Ações o poder de decidir o destino do lucro líquido do exercício, seja pela
distribuição, seja pela retenção de parcela do lucro líquido, foi devidamente quitada. E tendo sido
distribuídos os lucros do exercício do ano de 2001 aos acionistas da recorrente de maneira correta, não
há que se considerar a existência de diferenças de PRL aos recorridos, nos anos de 1997 a 1999. Recurso
das rés provido. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. Glaucia Zuccari Fernandes Braga. Red. Desig. - 013530016.2006.5.01.0342 - 8/8/2018.)
294. Do conhecimento. Da preliminar de não conhecimento do Agravo de Petição, por ausência de
limitação das matérias e valores, suscitada em contraminuta. Do mérito. Da ilegitimidade do executado
agravante. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Ana Maria Soares de Moraes - 0001265-09.2010.5.01.0010 1º/8/2018.)
295. Embargos de Terceiros. Sócio da empresa executada. Ilegitimidade da parte. Aquele que, mediante
citação válida, vem a integrar o polo passivo da demanda, em sede de execução, ainda que não figure
como parte na fase cognitiva, não tem legitimidade ativa para ajuizar embargos de terceiro. (Súmula nº
44 do e. TRT - 1ª Região). (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Edith Maria Correa Tourinho - 000000802.2016.5.01.0571 - 27/4/2018.)
296. Execução. Sócio retirante. Desconsideração da pessoa jurídica. Responsabilidade. É pacífica a
jurisprudência no tocante à responsabilidade pelos débitos da sociedade não só da empresa, mas
também de seus sócios, aqui incluídos os sócios retirantes, desde que a sua participação no quadro
societário seja concomitante com a vigência do pacto laboral (artigo 50 CC, artigo 795 CPC e artigo 28 da
Lei nº 8.078/90). Inaplicável a limitação temporal prevista nos artigos 1003, parágrafo único, e 1032,
ambos do Código Civil, porque a retirada da sócia foi anterior à sua vigência (janeiro de 2003), sendo
inviável sua incidência sobre relações já consumadas, cuja inclusão deverá observar o procedimento do
incidente de despersonalização da pessoa jurídica previsto no CPC/15, diretriz determinada na
Resolução nº 39/16 do c. TST. Decisão que merece reforma. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Célio Juaçaba
Cavalcante - 0281600-21.2004.5.01.0243 - 17/10/2018.)
297. Execução. Sócio retirante. Responsabilidades. Limites. Nos termos do artigo 10-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, o sócio retirante responde subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas da
sociedade, relativas ao período em que figurou como sócio, desde que a ação tenha sido proposta
contra este em até dois anos da averbação da modificação contratual. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Cesar
Marques Carvalho - 0100339-14.2018.5.01.0056 - 26/10/2018.)
298. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica invertida. É cabível a desconsideração da
personalidade jurídica denominada inversa para alcançar bens de sócio que se valeu da pessoa jurídica
para ocultar ou desviar bens pessoais, com prejuízo a terceiros. (TRT1 - 8ª Turma- Rel. Dalva Amélia de
Oliveira - 0097100-66.2008.5.01.0051 - 15/2/2018.)

299. Redirecionamento da execução. Responsabilidade de ex-sócio. Tendo a agravante atuado como
cotista durante parte do período de vigência da relação de emprego entre o exequente e a executada
primária, sociedade por cota de responsabilidade limitada, por óbvio que ela se beneficiou da força de
trabalho disponibilizada pelo ex-empregado. Ocorre que, no caso em apreço, houve desconsideração da
personalidade jurídica da empresa incluindo-se no polo passivo a sócia retirante, sem que tenham sido
citados e executados os sócios atuais. Assim, considerando o benefício de ordem cabível no presente
caso, com a desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora, a execução deve
prosseguir, inicialmente, contra os sócios atuais e somente se frustrada a execução devem ser incluídos
os sócios retirantes que se beneficiaram da mão de obra do autor. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Leonardo
Dias Borges - 0001071-40.2010.5.01.0032 - 13/7/2018.)
300. Restando comprovada a identidade societária e administração comum entre as rés, é evidente que
fazem parte de um mesmo grupo econômico, impondo-se manter a decisão de origem, que reconheceu
a responsabilidade solidária entre elas, na forma do art. 2º, § 2º, da CLT. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Luiz
Alfredo Mafra Lino - 0001432-14.2010.5.01.0014 - 18/5/2018.)
301. Sócio diretor. Sociedade anônima fechada. Execução. Possibilidade. Não constitui violação ao
princípio constitucional do devido processo legal o direcionamento da execução ao patrimônio do sócio
que atuou como diretor de sociedade anônima fechada à época da constituição do crédito exequendo,
quando frustradas todas as tentativas de satisfação contra a devedora principal. Bem de família.
Propriedade versus moradia. Limites da proteção. Consoante interpretação dos artigos 1º e 5º da Lei nº
8.009/90, não comprovado que o imóvel é o único pertencente ao executado, e que dele se vale como
moradia permanente, o bem não merece proteção como bem de família.de Petição interposto pelo
executado conhecido e não provido. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Márcia Leite Nery - 010640004.2008.5.01.0067 - 25/10/2018.)

2.11.3 Sucessão de Empregadores
302. CENTRAL. Plano de cargos. Sucessão de empregadores. Administração Pública. Não viola os artigos
10 e 448 da CLT a não aplicabilidade do plano de cargos de empresa sucedida, quando a empresa
sucessora pertence a outra esfera da Administração Pública. (TRT1 - 9ª Turma- Rel. Claudia de Souza
Gomes Freire - 0000387-88.2010.5.01.0041 - 21/2/2018.)
303. Responsabilidade solidária. Grupo econômico. VARIG Logística S.A. (em recuperação judicial), S.A.
Viação Aérea Riograndense (massa falida de), VRG Linhas Aéreas S.A., Gol Linhas Aéreas Inteligentes
S.A., TAP Manutenção e Engenharia Brasil S/A. A responsabilidade solidária pelos créditos trabalhistas se
impõe quando constatada a existência de grupo econômico, nos termos do § 2º do art. 2º da CLT. Não
se confunde com a sucessão, cuja análise se tornou irrelevante à vista da decisão proferida pelo STF
acerca da constitucionalidade dos dispositivos da Lei nº 11.101/05, que vedam o reconhecimento de
sucessão entre empregadores em casos de alienação no curso da recuperação judicial. No caso dos
autos, percebe-se que as empresas integrantes do grupo passaram por diversas alterações societárias,
mas sempre mantendo um elo de ligação entre si, seja em decorrência de participação no capital, ou de
controle acionário. No entanto, no julgamento do Incidente de Recurso de Revista Repetitivo nº
0069700-28.2008.5.04.0008, o c. TST, por maioria, fixou tese no sentido de que nos termos dos artigos
60, parágrafo único, e 141, II, da Lei nº 11.101/05, a TAP Manutenção e Engenharia Brasil S/A. não
poderá ser responsabilizada por obrigações de natureza trabalhista da VARIG S.A., motivo pelo qual
deve ser excluída do polo passivo da demanda. (TRT1 - 7ª Turma- Rel. Sayonara Grillo Coutinho
Leonardo da Silva - 0058300-93.2008.5.01.0042 - 27/7/2018.)
304. Sucessão de empregadores e alienação de empresa integrante de grupo econômico da VARIG no
processo de recuperação judicial. Fato novo não configurado. Eficácia preclusiva da coisa julgada.

Transitada em julgado a decisão que condenou a reclamada ao pagamento de direitos ínsitos à relação
empregatícia, sem que as questões atinentes à sucessão de empregadores e alienação judicial de
empresa integrante do plano de recuperação judicial da VARIG e competência do Juízo Falimentar
tenham sido apresentadas, discutidas e julgadas na fase de conhecimento, fatos já concretizados à
época do ajuizamento da ação trabalhista, torna-se inviável a discussão na fase de execução, por
provocar a alteração do título executivo, implicando em flagrante ofensa à coisa julgada. Decisão que
não merece reforma. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Célio Juaçaba Cavalcante - 0069900-53.2008.5.01.0029 15/6/2018.)
305. Sucessão trabalhista. Na esfera trabalhista, o conceito de sucessão de empregadores (artigos 10 e
448, da CLT) visa a resguardar a intangibilidade dos contratos de trabalho existentes no conjunto da
organização empresarial, quando há transferência ou na parcela transferida dessa organização. Resta
evidenciado a inexistência de sucessão trabalhista entre a empresa Casa dos Cereais Prisma Ltda e o
Supermercado Princesa Auto Serviço de Comestíveis Ltda., nos termos dos artigos 10 e 448 ambos da
CLT. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. Maria das Graças Cabral Viegas Paranhos - 0207500-77.1999.5.01.0241 7/3/2018.)
306. Sucessão trabalhista. Na esfera trabalhista, o conceito de sucessão de empregadores (artigos 10 e
448, da CLT) visa a resguardar a intangibilidade dos contratos de trabalho existentes no conjunto da
organização empresarial, quando há transferência ou na parcela transferida dessa organização. Resta
evidenciado a sucessão trabalhista entre as reclamadas A Paim Cabeleireiros LTDA. e Manicera
Cabeleireiros LTDA e o Salão Novo Amanhecer Cabeleireiros LTDA. - ME, nos termos dos artigos 10 e 448
ambos da CLT. Recurso ao qual se dá provimento. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. Maria das Graças Cabral Viegas
Paranhos - 0119700-45.1998.5.01.0241 - 11/7/2018.)
307. Sucessão trabalhista. Não configurada. Cumpre destacar que a sucessão é um instituto previsto nos
artigos 10 e 448 da CLT, e visa a proteger o trabalhador para que não sofra as consequências financeiras
das alterações nas estruturas jurídicas das empresas ou alteração de sua titularidade. Entretanto, para
que ocorra a sucessão, exige-se a transferência da unidade econômico jurídica ou de parte significativa
da empresa, continuando o sucessor a desenvolver a atividade anteriormente explorada pela sucedida,
o que não ocorreu no caso dos autos. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Alvaro Luiz Carvalho Moreira - 010027497.2018.5.01.0321 - 20/9/2018.)
308. Sucessão trabalhista. Resta caracterizada a sucessão trabalhista, na forma prevista nos artigos 10 e
448, da CLT, uma vez que todos os serviços da CENTRAL relativos ao transporte ferroviário foram
transferidos para a SUPERVIA. (TRT1 - 8ª Turma- Rel. José Antonio Teixeira da Silva - 011060039.2005.5.01.0009 - 20/7/2018.)
309. Sucessão trabalhista. São elementos definidores da sucessão, a continuidade da atividade
empresarial e a passagem de uma unidade produtiva para mãos diversas daquelas que, até então, a
controlavam. Restando demonstrado que a ora agravante continuou com as atividades desenvolvidas
por sua antecessora e, anteriormente, pela primeira ré, mediante a aquisição de seus ativos,
equipamentos e marca dos produtos, tem-se como caracterizada a ocorrência de sucessão trabalhista,
nos termos dos artigos 10 e 448 da CLT e a sua responsabilidade pelos créditos deferidos ao autor.
Agravo de petição da executada a que se nega provimento. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. Eduardo Henrique
Von Adamovich - 0326000-63.2004.5.01.0262 - 4/7/2018.)
310. Sucessão. Administração Pública Direta. Exigência de lei específica. A sucessão de um ente da
federação só é possível por meio de lei específica. Não vejo como presumir sucessão em tal caso, com
norma que se aplica às empresas. (TRT1 - 9ª Turma- Rel. Ivan da Costa Alemão Ferreira - 017170059.2001.5.01.0033 - 7/12/2018.)

311. Sucessão. Ocupação do mesmo imóvel. Solução de continuidade. O fato de uma empresa passar a
ocupar imóvel outrora ocupado pela ré, anos depois de cessada a exploração da atividade econômica,
não caracteriza, por si, a sucessão, que depende da transferência da unidade econômico-produtiva e da
manutenção do empreendimento sem solução de continuidade. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Flávio Ernesto
Rodrigues Silva - 0016800-22.2008.5.01.0018 - 7/12/2018.)

2.11.4 Tomador de Serviços / Terceirização
312. Aplicar a responsabilidade subsidiária ao "tomador dos serviços" não se restringe às
intermediações fraudulentas. Ao contrário, estas são sancionadas com o reconhecimento do vínculo de
emprego diretamente com a tomadora do serviço (responsabilidade direta, primária), conforme
previsto no item I, da Súmula nº 331, do colendo Tribunal Superior do Trabalho, o que não é a hipótese.
As intermediações legais, estas, sim, conduzem à responsabilidade subsidiária, como no caso dos autos
(item IV, da Súmula nº 331). Não há que falar, outrossim, em violação ao princípio constitucional da
reserva legal, porque há lei expressa que autoriza a condenação subsidiária, não fossem suficientes os
princípios gerais de direito e a Súmula nº 331, IV, do colendo TST. (TRT1 - 8ª Turma- Rel. Roque Lucarelli
Dattoli - 0010473-39.2015.5.01.0043 - 8/12/2018.)
313. CONTAX e ITAUCARD. Terceirização de atividade-fim do empreendimento. Contratação de
trabalhadores por empresa interposta. Reconhecimento de vínculo direto com o tomador. Verificando-se
que a exploração de serviços terceirizados se insere em atividades precípuas para a instrumentalidade
do processo econômico da tomadora dos serviços, ilegal a contratação, na esteira do entendimento
consolidado o inciso I da Súmula nº 331 do c. TST, impondo-se o reconhecimento do vínculo direto de
emprego com a tomadora. (TRT1 - 8ª Turma- Rel. Jorge Orlando Sereno Ramos - 015630077.2008.5.01.0059 - 5/2/2018.)
314. Direito do trabalho. Terceirização de atividade bancária. Existência de relação de emprego
diretamente com o banco tomador dos serviços. Sendo as atividades do empregado terceirizado
diretamente ligadas ao core business do Banco tomador dos serviços, o vínculo de emprego se forma
diretamente com este, não havendo como afastar o enquadramento do trabalhador como bancário.
(TRT1 - 8ª Turma- Rel. Dalva Amélia de Oliveira - 0000708-36.2012.5.01.0015 - 31/7/2018.)
315. Fisioterapeuta. Fraude. Vínculo de emprego. Configurado. Na hipótese de utilização fraudulenta da
mão de obra do fisioterapeuta, cabível o reconhecimento do vínculo empregatício com a empresa
tomadora de serviços. Incidência dos arts. 3º e 9º, da CLT. (TRT1 - 7ª Turma- Rel. Rogério Lucas Martins 0000147-74.2010.5.01.0017 - 24/1/2018.)
316. PETROBRAS. Responsabilidade subsidiária. Inaplicabilidade da Lei nº 8.666/93. Procedimento
licitatório simplificado. Ante a existência de disciplina própria da Lei nº 9.478/97 e do Decreto nº
2.745/98, prevendo a incidência das normas de direito privado e do princípio da autonomia da vontade
aos contratos da PETROBRAS e suas subsidiárias, resta afastada a aplicação do artigo 71, § 1º, da Lei nº
8.666/93, bem como o inciso V da Súmula nº 331, do TST. Sendo assim, sua responsabilidade subsidiária
deverá ser analisada à luz do entendimento consolidado no item IV da Súmula nº 331 do c. TST.
Petroleiros. Reflexo das horas extras nas folgas (escalas de 14X14) Este e. Regional, em decisão proferida
no Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 0000921-48.2016.5.01.0000, reconheceu indevidas
as repercussões das horas extraordinárias nos repousos previstos na Lei nº 5.811/72, ainda que
repetidos ou ampliados em normas coletivas. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Gustavo Tadeu Alkmim - 000361825.2014.5.01.0481 - 13/3/2018.)
317. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Por comprovado que o ente da
Administração teve ciência da reiterada violação de deveres trabalhistas e, ainda assim, não adotou

medida que impedisse a precarização do trabalhador, cabível é a condenação subsidiária pelos créditos
reconhecidos. Recurso não provido. Verbas deferidas. A Súmula nº 331, do c. TST, que trata da
terceirização e responsabilidade subsidiária do tomador de serviços, não faz qualquer distinção sobre o
tipo de obrigação trabalhista inadimplida ou sobre o grau de participação do tomador de serviços,
responsável subsidiário, assim, este responderá por todas as verbas deferidas. Recurso não provido.
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 nº 9.494/97. OJ nº 382, TST. Recurso não provido. (TRT1 1ª Turma- Rel. Mário Sérgio Medeiros Pinheiro - 0001906-80.2013.5.01.0401 - 2/3/2018.)
318. Responsabilidade subsidiária. Administração Pública. 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, 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." No
caso, o 2º reclamado não comprovou ter mantido fiscalização regular e efetiva sobre a contratada,
dando causa para o seu inadimplemento com os trabalhadores. (TRT1 - 9ª Turma- Rel. Vólia Bomfim
Cassar - 0110100-63.1999.5.01.0047 - 9/4/2018.)
319. Responsabilidade subsidiária. Súmula nº 331, Itens IV e VI, do c. TST. Nas hipóteses de
inadimplemento do empregador, o tomador de serviços é responsável subsidiariamente pelas verbas
devidas ao trabalhador, consoante o entendimento cristalizado na Súmula nº 331, itens IV e VI do c. TST.
Confissão ficta. Súmula nº 74 do c. TST. A confissão ficta não é absoluta e deve ser confrontada com os
demais elementos de prova existentes nos autos. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. Marcos Cavalcante - 000070709.2013.5.01.0244 - 7/3/2018.)
320. Terceirização. Responsabilidade subsidiária de Órgão público. Art.71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.
Questão constitucional já enfrentada pelo STF na ADC nº 16. Efeito vinculante (Art. 102, § 2º, da
Constituição Federal). Reafirmação da Jurisprudência no RE nº 760.931. Ao julgar a Ação Declaratória de
Constitucionalidade nº 16, o Supremo Tribunal Federal proclamou, em decisão com efeito vinculante, a
validade do art. 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 ou falha de fiscalização por este último quanto ao
cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da empresa prestadora de serviços. Essa
jurisprudência restou reafirmada pelo Pretório Excelso no julgamento do RE nº 760.931, em que se fixou
a tese jurídica em repercussão geral de que essa responsabilidade não se transfere automaticamente.
(TRT1 - 3ª Turma- Rel. Rildo Albuquerque Mousinho de Brito - 0001854-85.2014.5.01.0551 - 23/2/2018.)
321. Tomadora dos serviços. Responsabilidade subsidiária. Tratando-se de ente público pertencente à
Administração Pública, não há que se falar em responsabilidade subsidiária nos termos da Súmula nº
331, IV, do c. TST, haja vista o óbice legal previsto no art. 71, parágrafo primeiro, da Lei nº 8.666/93.
(TRT1 - 9ª Turma- Rel. Claudia de Souza Gomes Freire. Red. Desig. - 0000063-89.2011.5.01.0065 18/6/2018.)
322. Vínculo de emprego com o tomador dos serviços. Fraude na intermediação de mão de obra. O
reexame do acervo probatório confirma a existência da relação jurídica subordinada entre a reclamante
e o banco, no exercício das atividades bancárias, inclusive se apresentando ao público como empregada
e com uso de uniforme do banco. Recurso não provido. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Bruno Losada
Albuquerque Lopes - 0000508-68.2014.5.01.0432 - 19/10/2018.)

2.11.4.1 Empreitada / Dono da Obra
323. Dono da obra. Responsabilidade. Diante da inexistência de previsão legal, o contrato de empreitada
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 (OJ nº 191, SDI-I, TST). Sentença de primeiro grau reformada neste
particular. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Jorge Fernando Gonçalves da Fonte - 0001348-55.2011.5.01.0021 13/3/2018.)

2.11.4.2 Ente Público
324. 1) Doença ocupacional. Inocorrência. Improvada a suposta moléstia ocupacional e,
consequentemente, o nexo de causalidade com o trabalho desenvolvido na reclamada, indevida
qualquer reparação a título de danos morais. Nega-se provimento, na espécie. 2) Terceirização.
Responsabilidade subsidiária de Ente público. O ente público, tomador dos serviços, responde, de forma
subsidiária, 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 provido, no particular. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Alexandre Teixeira de Bastos Cunha - 000011092.2012.5.01.0432 - 1º/3/2018.)
325. Administração Pública. Responsabilidade subsidiária. Tese de repercussão geral fixada pelo STF. RE
760931. A constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, foi declarada pelo STF na ADC nº
16/DF e reiterada no julgamento do RE nº 760931/DF, restando expresso que não se pode transferir
para a Administração Pública, automaticamente, por mera presunção de culpa, a responsabilidade pelo
pagamento dos encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários devidos ao empregado de empresa
terceirizada. Sendo assim, cumpre perquirir, no processo trabalhista, primeiramente, se o ente público
foi diligente na contratação, afastando a sua culpa in elegendo. Superada esta questão, impõe observar
se o administrador público adotou as medidas assecuratórias e fiscalizatórias previstas na Lei de
Licitações e no próprio contrato de prestação de serviços e se há prova do nexo causal entre dano e
conduta, omissiva ou comissiva, reiterada da Administração Pública. Comprovada a ausência de efetiva
fiscalização, ou fiscalização precária e insuficiente, ônus que cabe ao ente público reclamado, responde
ele de forma subsidiária, tendo em vista os danos que sua omissão causou ao trabalhador terceirizado.
(TRT1 - 1ª Turma- Rel. Gustavo Tadeu Alkmim - 0000873-21.2014.5.01.0401 - 27/7/2018.)
326. Contrato de gestão. Responsabilidade subsidiária do Ente público. Possibilidade. Embora possua
regime legal próprio, o contrato de gestão é modalidade contratual que se assemelha, em muitos
aspectos, à clássica terceirização de mão de obra, tão conhecida por esta Especializada. Sendo assim,
restando evidente a falha no dever de fiscalização da entidade contratada, reforçado, inclusive, pela Lei
nº 9.637/98 que rege este tipo de contratação, aplica-se, por analogia, a responsabilidade subsidiária do
Ente público, da forma preconizada pela Súmula nº 331, IV e V, do c. TST. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. Cláudia
Regina Vianna Marques Barrozo - 0101215-44.2017.5.01.0204 - 28/9/2018.)
327. Ente Público. Responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços. Descaso no dever de
fiscalização. Reexame dos fatos e provas. ADC nº 16 do e. STF. Recurso Extraordinário nº 760.931/DF.
Tese de repercussão geral. A comprovada ausência de fiscalização adequada do poder público, tomador
de serviços, em relação ao contrato de prestação de serviços se a empresa contratada é ou não idônea,
se paga ou não encargos decorrentes da relação de emprego gera responsabilidade, subsidiária. Recurso
não provido. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Mery Bucker Caminha - 0000172-76.2013.5.01.0019 - 26/4/2018.)
328. Estado do Rio de Janeiro. Condenação subsidiária. A responsabilidade subsidiária dos entes da
Administração Pública não decorre do mero inadimplemento das obrigações trabalhistas,

previdenciárias e fiscais pela empresa contratada, devendo estar evidenciada sua culpa, especialmente
na fiscalização do cumprimento das obrigações assumidas pela prestadora de serviços. (TRT1 - 8ª
Turma- Rel. Maria Helena Motta - 0011507-10.2015.5.01.0541 - 15/9/2018.)
329. Responsabilidade subsidiária da administração Pública. ADC nº 16/DF. Súmula nº 331, V, do c. TST.
Teoria da culpa. Tese de repercussão geral fixada pelo STF no julgamento do RE nº 760931. O c. STF
reconheceu a constitucionalidade do artigo 71 da Lei nº 8.666/93, mediante tese explicitada na ADC nº
16/DF e reiterada no julgamento do RE nº 760931/DF, deixando claro que não se pode transferir para a
Administração Pública, automaticamente, por mera presunção de culpa, a responsabilidade pelo
pagamento dos encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários devidos ao empregado de empresa
terceirizada. Nesse passo, cumpre a esta Justiça especializada apurar se, no caso concreto, houve falha
na contratação ou na fiscalização da terceirização (culpa in eligendo ou in vigilando) para fins de
responsabilizá-la de forma subsidiária pelas parcelas trabalhistas devidas pela empresa contratada
inadimplente. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Raquel de Oliveira Maciel - 0000692-87.2011.5.01.0057 28/2/2018.)
330. Responsabilidade subsidiária de ente público. Inaplicabilidade do que dispõe o art. 1º-F da Lei nº
9.494/97. Não se aplica o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 10/09/97, quando o ente público
figurar no título executivo judicial na condição de devedor subsidiário. Entendimento consubstanciado
na Súmula nº 24 deste e. TRT. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Angela Fiorencio Soares da Cunha - 007300050.2004.5.01.0063 - 2/8/2018.)
331. Responsabilidade subsidiária. Culpa in vigilando. Ausência de fiscalização efetiva. É dever da
Administração Pública fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais pela prestadora de serviços
inclusive no que concerne aos seus empregados. Na hipótese em exame, as provas dos autos deixam
evidenciada a não fiscalização efetiva. (TRT1 - 7ª Turma- Rel. Giselle Bondim Lopes Ribeiro - 010121498.2016.5.01.0461 - 24/1/2018.)
332. Responsabilidade subsidiária. Ente público. Falha no dever de fiscalização contratual. Art. 71, § 1º,
da Lei nº 8.666/93. Entendimento consolidado do STF. ADC 16 e RE nº 790.931. O ente público deve ser
responsabilizado subsidiariamente pelas parcelas trabalhistas devidas pela contratada quando se omitir
no dever de fiscalizar o contrato de prestação de serviços. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Ana Maria Soares de
Moraes. Red. Desig - 0011936-24.2015.5.01.0008 - 5/6/2018.)
333. Terceirização. Administração Pública. Constitucionalidade do art.71, § 1º da Lei nº 8.666/93.
Enunciado nº 331/TST: Nova redação. Culpa in vigilando, in diligendo e in contrahendo em sentido lato.
Responsabilidade subsidiária. Responsabilidade in solidum. Cabimento. No julgamento da ADC nº 16/DF,
em 24/11/10, o e. STF declarou a constitucionalidade do § 1º do art. 71 da Lei nº 8.666/93 e consignou
que o mero inadimplemento dos encargos trabalhistas pelo prestador do serviço não basta para obrigar
a Administração Pública a arcar com a mora do empregador direto, o que não implica afirmar que o ente
público não possa ser corresponsabilizado por esse passivo em caso de culpa, em sentido lato. A culpa
administrativa configura-se quando a Administração não licita o serviço público, ou licita mal, ou licita
bem mas, não fiscaliza com a devida exação o cumprimento do contrato, e isso impõe, obviamente, o
dever acessório de verificar se, além da correta execução do serviço contratado, o prestador dos
serviços públicos respeita normas de segurança e higiene do trabalho, paga corretamente e a tempo os
salários e distribui a seus empregados os benefícios conquistados por toda a categoria profissional. Se a
Administração Pública limita-se a levar a cabo o certame licitatório, mas, no segundo momento, se
descuida da fiscalização do contrato de prestação de serviços, deve ser responsabilizada
subsidiariamente pelo passivo deixado pelo prestador do serviço porque é seu dever constitucional zelar
e fazer zelar pelo cumprimento da legislação federal do trabalho por parte daqueles a quem entrega
uma fatia do serviço público que não quer ou não pode executar diretamente. Nos casos em que a

responsabilidade subsidiária é possível, a Administração Pública responde por toda a dívida do
prestador, e não somente por aqueles que, em tese, poderiam ser exigidas diretamente. (TRT1 - 8ª
Turma- Rel. José Geraldo da Fonseca - 0000166-87-2013-5-01-0401 - 8/2/2018.)

2.11.4.3 Licitude / Ilicitude da Terceirização
334. Licitude da terceirização. Relação de trabalho encerrada antes da entrada em vigor da Lei nº
13.467, de 2017. Categoria de financiário. Enquadramento. O empregado que desempenha funções
próprias do sistema financeiro deve ser enquadrado como financiário, com todos os direitos e benefícios
assegurados à categoria, conforme os instrumentos normativos em vigor no curso do pacto laboral.
Incidência da Súmula nº 27 deste e. TRT. A prova produzida confirmou que a parte autora estava
inserida no núcleo da atividade empresarial do então BIC - Banco Industrial e Comercial (ora China
Construction Bank, recorrente), com quem, de fato, mantinha vínculo de emprego, sendo desnecessário
que o empregado receba ordens diretas do tomador/contratante para a caracterização do vínculo, se se
constata a subordinação estrutural. É pacífico na jurisprudência o posicionamento de que não se admite
o trabalho terceirizado para a execução de atividade-fim do tomador de serviços, salvo quanto ao
trabalho temporário, na forma do entendimento consubstanciado na Súmula nº 331, I, do c. TST.
Recurso não provido. Relator: Marcelo Antero de Carvalho. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Marcelo Antero de
Carvalho - 0001177-20.2012.5.01.0068 - 2/8/2018.)
335. Ninguém nega a "licitude" da "terceirização" praticada pelo segundo reclamado, inclusive pela
natureza das funções exercidas pelo reclamante. Mas a "licitude" da "terceirização" não impede que se
atribua, ao "contratante" (o "tomador dos serviços"), responsabilidade subsidiária pelo pagamento do
que seja devido aos empregados do "contratado" (o "prestador dos serviços"). Fosse ilícita a
"terceirização", e o segundo reclamado responderia solidariamente à primeira ré pelo pagamento do
que devido ao reclamante (art. 942 do Código Civil em vigor). (TRT1 - 8ª Turma- Rel. Roque Lucarelli
Dattoli - 0001236-95.2012.5.01.0039 - 6/2/2018.)
336. Terceirização ilícita. Vínculo empregatício com a tomadora de serviços. Inserindo-se o trabalho
desenvolvido pela autora, de modo indissociável, na atividade preponderante da financeira integrante
do mesmo grupo econômico da "promotora de vendas", cabível o reconhecimento do vínculo
empregatício com a tomadora de serviços. Recurso da parte autora provido em parte. (TRT1 - 3ª TurmaRel. Jorge Fernando Gonçalves da Fonte - 0010450-23.2015.5.01.0034 - 3/10/2018.)
337. Terceirização. Fraude. Vínculo de emprego com o tomador de serviços. Quando se vislumbra que
sob a forma de terceirização há camuflada verdadeira atividade de locação de mão-de-obra, que ocorre
com a busca constante de baixar os custos de produção de determinados tomadores de serviços, deve
ser desconsiderada a situação do terceirizado, que presta serviços com subordinação jurídica ao
tomador destes, observando-se o princípio da primazia da realidade constante nos artigos 9º e 3º,
ambos da CLT. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Mery Bucker Caminha - 0000895-03.2011.5.01.0040 - 26/6/2018.)

2.11.4.3.1 Telemarketing
338. Empregado em serviço de teleatendimento. Art. 72 da CLT. Pausas regulamentares previstas na NR17. Súmula nº 29 deste Tribunal. I - A Norma Regulamentadora nº 17, de acordo com a Súmula nº 29
deste egrégio Tribunal, aplica-se aos trabalhadores em serviços de teleatendimento (telemarketing),
pelo que lhes devem ser concedidas duas pausas remuneradas no curso da jornada laboral. O art. 72 da
CLT, no entanto, destina-se apenas aos trabalhadores em atividade permanente de digitação, o que não
se coaduna com o caso dos operadores de telemarketing, pelo que não lhes é devido o repouso de dez
minutos a cada noventa laborados. II - No caso dos autos, trata-se a parte autora de uma empregada em
serviço de teleatendimento, não tendo sido comprovado que sua função pressupunha o exercício

exclusivo e permanente da atividade de digitação, único caso que legitimaria os intervalos pretendidos
aqueles do citado art. 72. III - Recurso da parte autora conhecido e não provido no particular. (TRT1 - 5ª
Turma- Rel. Evandro Pereira Valadão Lopes - 0001104-72.2012.5.01.0060 - 25/4/2018.)

3

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO

3.1

ATOS PROCESSUAIS

339. Intimação do executado para ciência do ato de constrição. Ao indeferir a intimação do executado
da penhora efetivada via BacenJud, obstou o Juízo a quo o direito da parte de se insurgir quanto ao
valor da execução, em afronta aos direitos da ampla defesa e do contraditório, insculpidos no art. 5º,
inciso LV da CRFB. Demais disso, a decisão que desconsiderou a personalidade jurídica da empresa
executada não observou os ditames dos arts. 133 a 137 do CPC/15, recepcionados pela CLT por meio da
Lei nº 13.467/17 em seu art. 790-A, os quais tratam do incidente de desconsideração da personalidade
jurídica. Decisão que se reforma. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. Maria das Graças Cabral Viegas Paranhos 0011351-20.2015.5.01.0283 - 7/12/2018.)
340. Preclusão lógica. Juros. Opera-se a preclusão lógica quando a parte pretende impugnar parâmetros
de atualização com os quais anteriormente concordou. Agravo de petição a que se nega provimento.
(TRT1 - 1ª Turma- Rel. Alexandre Teixeira de Bastos Cunha - 0127500-78.2004.5.01.0059 - 14/6/2018.)

3.1.1

Citação

341. Ação rescisória. Ausência de violação literal de lei. Vício de citação não comprovado. Tem-se que
não viola literal disposição de lei e não se fundamenta em erro de fato a sentença que declara a
confissão e revelia do autor, então reclamado, por considerar válida e regular a notificação entregue na
sede da empresa, a qual não restou comprovada a devolução ou mesmo a alegada mudança de
endereço, uma vez que a parte, por ocasião da notificação para ciência da revelia que lhe foi imposta,
remetida para o mesmo endereço, apresentou o recurso competente. Ação rescisória que se julga
improcedente. (TRT1 - SEDI- Rel. Mery Bucker Caminha - 5508000-97.1997.5.01.0000 - 31/7/2018.)
342. Ação rescisória. Tese de nulidade de citação por edital em ação de cobrança movida pelo exempregador. Indicação de violação dos artigos 5º, LIV e LV da CRFB/1988; 841, § 1º da CLT; 214, 231, II,
232, I a V e § 1º e 2º do CPC/73. Não há provas de dolo da parte vencedora ou má-fé na Ata de
Audiência em que a ora ré confirmou o endereço para a realização da citação. O Juízo da RTOrd (ação de
cobrança) determinou a citação por oficial de justiça e a consulta aos convênios disponíveis, o que
afasta a tese de que a citação por edital foi prematura. Conforme a prova dos autos, presume-se que ao
menos até 31/08/15 a ora autora, de fato, poderia ser encontrada no endereço indicado pela ré na
inicial da ação de cobrança, sendo que a decisão rescindenda transitou em julgado na data de 03/04/14.
Pedido improcedente. (TRT1 - SEDI-1- Rel. Marcelo Antero de Carvalho - 0100329-12.2016.5.01.0000 6/3/2018.)
343. É ineficaz a citação procedida em estabelecimento diverso do Agravante, o que contamina o
processo ab ovo. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Luiz Alfredo Mafra Lino - 0000511-05.2014.5.01.0341 6/2/2018.)
344. Nulidade de citação. A citação pessoal é ato processual indispensável para a validade do processo e
o aperfeiçoamento da relação jurídica processual, uma vez que através dela a parte ré toma
conhecimento da ação judicial que lhe é movida. Restando evidenciado o vício, impõe-se a decretação
da nulidade e a consequente remessa dos autos à Vara de origem a fim de que seja resguardado o
direito à ampla defesa e ao contraditório, com o regular prosseguimento do feito. Relatora: Carina

Rodrigues Bicalho. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Carina Rodrigues Bicalho - 0000005-66.2017.5.01.0521 15/2/2018.)
345. Nulidade de citação. Não configurada. In casu, conforme se verifica no Comprovante de Entrega CE (fl.146), a notificação para comparecimento à audiência realizada em 18/05/15 foi enviada e
recebida, em 06/02/15, no endereço informado na petição inicial (Estrada de São Pedro, 555 - Pacheco São Gonçalo), pela senhora Débora Alves da S. Gomes, que apôs sua assinatura no documento. Insta
salientar que, no processo do trabalho, a citação não é pessoal, consoante preconizam os artigos 841, §
1º, 852 e 886, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho. As notificações devem ser feitas mediante
registro postal, única forma de se possibilitar o controle de seu recebimento pelo destinatário,
entendendo-se válida aquela recebida no endereço da ré, nos termos da Súmula nº 16 do c. TST.
Ressalto que tratando-se de notificação para audiência inaugural, a intimação do patrono da empresa
não se revela imprescindível. Assim, eventual equívoco da MM Vara de origem, em decorrência da
inobservância do requerimento da ré de que as intimações pertinentes ao feito fossem realizadas em
nome do advogado Arnaldo Pipek, inscrito na OAB/SP 113.878, não tem o condão de ensejar a nulidade
do processo por vício de citação. Comprovado que a ré teve conhecimento da audiência pela notificação
postal encaminhada ao seu endereço (fl.146), não há falar em violação ao princípio do contraditório e à
ampla defesa. (TRT1 - 7ª Turma- Rel. Evandro Pereira Valadão Lopes - 0002221-43.2013.5.01.0261 24/1/2018.)

3.1.2

Nulidade

346. Ausência de citação. Nulidade processual. A ausência de citação importa em grave ofensa aos
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a citação válida constitui
pressuposto legal indispensável para o regular desenvolvimento da relação jurídica processual,
conforme art. 238 do CPC, sem a qual sequer existe processo. (TRT1 - 7ª Turma- Rel. Rogério Lucas
Martins - 0001629-30.2014.5.01.0401 - 31/10/2018.)
347. Não comparecimento de advogado à audiência. Ausência de justificativa. Cerceamento de defesa.
Impossibilidade. Na hipótese de o patrono da parte não comparecer à audiência e tampouco apresentar
justificativa, não há que se falar em cerceio de defesa ou ao contraditório que justifique a nulidade da
decisão de primeiro grau. Relatora: Desembargadora Carina Rodrigues Bicalho. (TRT1 - 3ª Turma- Rel.
Carina Rodrigues Bicalho - 0000559-06.2014.5.01.0521 - 8/6/2018.)
348. Notificação enviada para o endereço da petição inicial. Ausência de nulidade. No que se refere a
nulidade alegada, observa-se que a notificação de id 53b92e9 foi encaminhada para o endereço
informado na petição inicial. Se o autor alterou o seu endereço e deixou de comunicar nos autos não lhe
cabe arguir a nulidade. (TRT1 - 9ª Turma- Rel. Ivan da Costa Alemão Ferreira - 001041177.2015.5.01.0017 - 19/10/2018.)
349. Nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional. Descabida a arguição de preliminar
de nulidade da sentença, com remessa dos autos ao juízo de origem, eis que, desde a entrada em vigor
do CPC/15, eventual matéria não apreciada pelo magistrado de primeira instância será imediatamente
apreciada pelo Tribunal, quando do julgamento do mérito recursal. Coisa julgada. Limitação à data base.
Somente ocorre ofensa à coisa julgada quando a sentença transitada em julgado expressamente afastar
a limitação à data base, o que não se deu na hipótese dos autos. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. Vólia Bomfim
Cassar - 0166000-05.1990.5.01.0481 - 4/5/2018.)
350. Nulidade de sentença. Negativa de prestação jurisdicional. Inexistência. Não se vislumbra os vícios
alegados pelo agravante que macularam a prestação jurisdicional, tendo em vista a manifestação
expressa sobre o tema pelo Juízo de 1º grau na decisão de fl. 865. Da suspensão da execução.

Parcelamento da dívida. Incabível. O parcelamento dos valores referentes à contribuição previdenciária
implica apenas na suspensão da execução até que seja extinta a dívida. In casu, apesar da clara intenção
de parcelamento pelo executado, até o presente momento este não lhe foi deferido, pelo que não há o
que falar em suspensão da execução. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. Marcos Pinto da Cruz - 007010061.2006.5.01.0019 - 18/7/2018.)
351. Nulidade. Falecimento do exequente. Validade dos atos processuais. Não tendo o patrono dos
exequentes praticado nenhum ato processual que pudesse justificar uma nulidade por ausência de
mandato, considero válidos o leilão e a homologação da arrematação pelo Juízo da execução, eis que
traduzem atos praticados pelo próprio Magistrado de primeira instância em obediência ao princípio do
impulso oficial do processo trabalhista insculpido nos arts. 765 e 878 da CLT. Preliminar de nulidade
rejeitada. Nulidade. Cerceamento de defesa. Produção de provas tendentes a anular o leilão e a
arrematação. A alegação de que não houve a primeira praça não encontra eco nos autos, já que o
leiloeiro público confirmou tal diligência. A declaração firmada por estagiário não tem eficácia para
evidenciar a alegada irregularidade, mormente diante da confirmação de auxiliar do juiz (leiloeiro)
dotado de fé pública. Pagamento ao exequente. Preferência. A penhora e a alienação judicial do bem
constrito foram diligências realizadas neste processo, sendo esse fato suficiente para ter o crédito do
exequente como prioritário no pagamento. A sobra, se houver, é que deverá ser distribuída entre os
demais credores. Agravo de petição do exequente provido. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Jorge Fernando
Gonçalves da Fonte. Red. Desig. - 0081000-67.1973.5.01.0017 - 14/6/2018.)

3.2

FORMAÇÃO, SUSPENSÃO E EXTINÇÃO DO PROCESSO

352. Cálculos de liquidação. Extinção do processo. Não se afigura possível e razoável extinguir o feito,
nos termos do artigo 485, inciso III do CPC, tão somente pela inércia da parte autora em apresentar os
cálculos que entendia devidos. O parágrafo 1º-B e parágrafo 3º, ambos do art. 879 da CLT autorizam a
apresentação dos cálculos de liquidação não só pela parte autora, mas também pela reclamada ou pelos
órgãos auxiliares do Juízo. Agravo a que se dá provimento. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Marcelo Augusto
Souto de Oliveira - 0244700-55.2008.5.01.0451 - 24/4/2018.)
353. Certidão de crédito trabalhista. Ausência de bens dos devedores. Paradeiro desconhecido do autor.
Exauridos os meios de prosseguimento da execução e considerando que o patrono do autor não logrou
êxito em comprovar o seu paradeiro, afigura-se plenamente justificada a expedição da Certidão de
Crédito Trabalhista e o consequente arquivamento, sem baixa, dos autos, nos termos estabelecidos no
artigo 1º do Ato nº 001/12 da CGJT. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. Cláudia Regina Vianna Marques Barrozo 0175900-53.1988.5.01.0005 - 4/6/2018.)

3.2.1

Extinção do Processo sem Resolução de Mérito

354. Extinção do feito. Artigo 267, III, do CPC/73 (vigente à época da prolação da sentença, atual artigo
485, III, do CPC/15). Necessidade de prévia intimação pessoal do autor. Nos termos do artigo 267,
parágrafo 1º, do CPC/73, vigente à época da sentença, atual artigo 485, III, do CPC/15, a extinção do
processo com fulcro nos incisos II e III do mesmo artigo só pode ocorrer se o autor tiver sido intimado
pessoalmente para tomar as providências cabíveis, sob pena de extinção do processo. Na falta dessa
intimação prévia, afigura-se inviável a extinção do feito. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Flávio Ernesto Rodrigues
Silva - 0000826-05.2013.5.01.0491 - 10/8/2018.)

3.3

JURISDIÇÃO E COMPETÊNCIA

355. Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística. Central. Prerrogativas da Fazenda
Pública. Inaplicabilidade. As prerrogativas inerentes à Fazenda Pública abrangem, apenas, a União, os
Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações, não incluindo a

empresa pública, integrante da Administração Pública Indireta, eis que se encontra submetida ao
regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto às obrigações trabalhistas, nos termos
do art. 173, § 1º, II, da CRFB/88. Agravo de Petição a que se nega provimento. (TRT1 - 6ª Turma- Rel.
Leonardo da Silveira Pacheco - 0084100-92.2003.5.01.0012 - 20/6/2018.)
356. Retenções fiscais. Competência. A competência da Justiça do Trabalho está restrita a incidência ou
não do Tributo, conforme a natureza jurídica da parcela, conforme entendimento consubstanciado na
Súmula nº 368 do c. TST. A discussão acerca da concessão de isenção do imposto de renda deve ser
dirimida junto à Receita Federal. Recurso não provido. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Bruno Losada Albuquerque
Lopes - 0151000-32.2002.5.01.0064 - 20/7/2018.)

3.3.1

Competência

357. Ação civil pública. Antecipação de tutela. Plano de recuperação fiscal estadual. Manifesto interesse
púbico sub examen. Competência da Justiça do Trabalho. Cassação do provimento que se revela correta.
Apelo improvido. 1) Tendo o Estado do Rio de Janeiro alegado na exordial que a controvérsia contida na
Ação Civil Pública nº 0101519-96.2017.5.01.0057 versa sobre manifesto interesse público e que a
manutenção da tutela antecipada deferida naqueles autos acarretará grave lesão à ordem, à saúde, à
segurança e à economia públicas, tem-se por fixada a competência desta Justiça Especializada para
examinar e decidir sobre a suspensão da tutela de urgência deferida naqueles autos. 2) Sendo pública e
notória a grave crise econômico-financeira pela qual passa o Estado do Rio de Janeiro, refletindo em sua
capacidade de pagar os salários dos servidores estaduais, tentou dirimir essa gravíssima situação
mediante a assinatura de Termo de Compromisso com a União, comprometendo-se a implementar
Plano de Recuperação Fiscal, com possibilidade de alienação da integralidade das ações da CEDAE,
resultando manifesto o interesse público nos questionamentos relativos à regularidade ou não de todo
o procedimento de privatização da referida empresa. 3) Agravo Regimental ao qual se nega provimento.
(TRT1 - Órgão Especial- Rel. José da Fonseca Martins Junior - 0101964-91.2017.5.01.0000 - 29/1/2018.)
358. Conflito de competência. Ação individual de execução de sentença proferida em ação coletiva. Com
base nos artigos 98 e 101 do Código de Defesa do Consumidor, aplicado supletivamente no processo
trabalhista, pode o trabalhador optar entre o foro de seu domicílio ou o foro do Juízo da ação coletiva,
em livre distribuição, para ajuizar ação de execução de sentença, nos termos do entendimento já
consolidado no âmbito do Órgão Especial deste TRT. Precedente 32. (TRT1 - Órgão Especial- Rel. Ana
Maria Soares de Moraes. Red. Desig - 0101595-34.2016.5.01.0000 - 10/5/2018.)
359. Conflito de competência. Suspeição declarada após a contestação. Redistribuição. Não cabimento.
A suspeição superveniente de Juiz Titular, verificada após a contestação da ação e fixada a lide, não
importa em redistribuição do feito, mas sim, em encaminhamento do processo ao seu substituto legal,
conforme o disposto no Precedente Normativo nº 12 deste e. Órgão Especial. Conflito de Competência a
que se julga procedente. (TRT1 - Órgão Especial- Rel. Mário Sérgio Medeiros Pinheiro - 010216231.2017.5.01.0000 - 30/5/2018.)
360. Conflito negativo de competência que se julga procedente, para declarar que compete ao suscitado
processar e julgar a causa. (TRT1 - Órgão Especial- Rel. Roque Lucarelli Dattoli - 010137451.2016.5.01.0000 - 23/1/2018.)
361. Conflito negativo de competência. Conexão. Reclamação Trabalhista e Cautelar de exibição
antecipada de provas ainda não transitada em julgado. Faz-se presente a conexão entre as ações, o que
justificava a necessidade de distribuição da reclamação trabalhista ao mesmo Juízo perante o qual ainda
tramitava a cautelar, em conformidade com o art. 286, I, c/c art. 55, ambos do CPC. A ação cautelar de
exibição de documentos somente transitou em julgado após já distribuído o processo por dependência,

razão porque na época do referido ato fazia-se presente a conexão entre as ações, diante da identidade
na causa de pedir remota, qual seja, o alegado acidente de trabalho, sendo correta, nesse caso, a fixação
da competência naquele órgão originário. Conflito Negativo de Competência julgado procedente e
fixada a competência do Juízo suscitado para apreciar a ação. (TRT1 - Órgão Especial- Rel. Sayonara
Grillo Coutinho Leonardo da Silva - 0101375-02.2017.5.01.0000 - 30/5/2018.)
362. Os incidentes do processo são resolvidos pelo próprio Juízo ou Tribunal, admitindo-se a apreciação
do merecimento das decisões interlocutórias somente em recurso da decisão definitiva Agravo de
petição em face da decisão de improcedência da exceção de pré-executividade, fls. 229,do Dr. André
Luiz Amorim Franco, Juiz Titular da 17ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro. (TRT1 - 7ª Turma- Rel.
Theocrito Borges dos Santos Filho - 0136900-43.2007.5.01.0017 - 7/6/2018.)

3.4

LIQUIDAÇÃO / CUMPRIMENTO / EXECUÇÃO

363. Centralização da execução. Suspensão dos atos executórios. Possibilidade. Tendo sido determinada
a centralização da execução pelo juízo de origem, em razão da disponibilidade de créditos pela devedora
principal e em atenção ao princípio da continuidade do funcionamento da empresa, deve ser mantida a
decisão que determinou a suspensão dos atos executórios no presente feito, a fim de aguardar a
disponibilização dos créditos naquele processo. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Rildo Albuquerque Mousinho de
Brito - 0002219-92.2013.5.01.0481 - 14/6/2018.)
364. Coisa julgada. Limites objetivos a serem observados na liquidação. Preclusão. 1) Dispondo o § 1º do
artigo 879 da CLT, que na liquidação é vedada a discussão de matéria pertinente à causa principal ou a
inovação da sentença liquidanda, incorreta se revela a pretensão de qualquer das partes, quando
pretende subverter tais parâmetros, sob pena de se admitir ofensa à coisa julgada. Inteligência dos
artigos 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, 879, § 1º, da CLT e 507 do novo CPC. 2) Agravo de
petição da exequente ao qual se concede provimento. (TRT1 - 9ª Turma- Rel. José da Fonseca Martins
Junior - 0109600-80.2007.5.01.0058 - 26/7/2018.)
365. Desconsideração da personalidade jurídica. Sociedade anônima. Diretor. A execução é promovida
em conformidade com os interesses do credor, notadamente quando este possui créditos do gênero
alimentar, inclusive com preferência reconhecida pelo ordenamento pátrio, nos moldes do art. 797, do
CPC/15. Ao Processo do Trabalho, no entanto, se aplica a teoria menor, prevista no art. 28, do Código de
Defesa do Consumidor, que permite a desconsideração da personalidade jurídica quando houver
falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má
administração, sem que haja qualquer limitação no texto legal quanto ao tipo societário da empresa.
Diferentemente da sociedade anônima aberta, na qual as ações são livremente negociadas no mercado
financeiro, na sociedade anônima fechada há limitação e identificação integral dos sócios, motivo pelo
qual na própria Lei nº 6.404/76, que dispõe sobre as Sociedades por Ações, é permitida a
responsabilização dos sócios administradores, assim como aos conselheiros e diretores, por atos
praticados com abuso de poder. Agravo de petição do executado conhecido e não provido. (TRT1 - 7ª
Turma- Rel. Sayonara Grillo Coutinho Leonardo da Silva - 0135400-95.2009.5.01.0008 - 26/4/2018.)
366. Desconsideração inversa da pessoa jurídica. Embora o instituto da desconsideração inversa da
pessoa jurídica seja aplicável ao processo do trabalho, faz-se necessária a comprovação de que o
executado participa de outra empresa, como sócio, de forma atual, ônus do qual o reclamante não se
desincumbiu. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Alvaro Luiz Carvalho Moreira. Red. Desig. - 004510065.2003.5.01.0342 - 7/3/2018.)
367. Empresa em recuperação judicial. Execução. Crédito. Certidão para habilitação. Suspensão da
execução. Provimento nº 01/2012 CGJT. Quando a empresa-executada encontra-se em recuperação

judicial a orientação contida no Provimento nº 01/2012, do CGJT (publicado em 04/05/12) é,
resumidamente, pela emissão de certidão para habilitação do crédito (art. 1º) e concomitante
suspensão do feito (art. 2º). Deverão os autos permanecer nas Varas do Trabalho até o encerramento
do processo de recuperação judicial (art. 82, da Consolidação de Provimento da CGJT - 2016). (TRT1 - 8ª
Turma- Rel. Maria Aparecida Coutinho Magalhães - 0000341-77.2012.5.01.0058 - 1º/6/2018.)
368. Exaurimento de meios de prosseguimento da execução. Expedição de certidão de crédito.
Possibilidade. Encontra-se correta a decisão que, após exauridos todos os meios de execução,
determinou a expedição de certidão de crédito à autora, em consonância com as diretrizes elencadas no
Ato nº 001/12 da Corregedoria de Justiça do Trabalho. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Marcelo Augusto Souto de
Oliveira - 0245000-08.1998.5.01.0341 - 8/10/2018.)
369. Execução fiscal. Pagamento. REDARF. Ausência de comprovação quanto a um dos débitos inscritos
em dívida ativa. 1. Deve ser mantida a extinção da execução fiscal quantos aos processos
administrativos 46215046244/2005-37 (CDA 70 5 11 007797-62) e 46215039758/2005-36 (CDA 70 5 11
008287-20), em razão do comprovado pagamento do débito pelo executado e da retificação da DARF
(REDARF - CDA 70 5 11 007797-62), devendo a União proceder as baixas correlatas nas inscrições da
dívida ativa. 2. O agravado, todavia, tão logo retornem os autos à Vara do Trabalho, deverá comprovar
que cumpriu o procedimento fiscal relativo à REDARF da dívida ativa CDA 70 5 11 008287-20, atinente
ao processo administrativo nº 46215039758/2005-36, nos termos do despacho exarado pela auditoria
fiscal do trabalho, para que seja extinta a execução de tal débito e dada a correspondente baixa de sua
inscrição. Recurso provido em parte. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Alexandre Teixeira de Bastos Cunha 0000046-28.2012.5.01.0062 - 22/11/2018.)
370. Execução. Coisa julgada. Princípios da Fidelidade ao Título Executivo. O módulo processual de
execução deve cumprir fielmente o comando contido na coisa julgada. (TRT1 - 7ª Turma- Rel. Rogério
Lucas Martins - 0001598-26.2011.5.01.0074 - 2/4/2018.)
371. Execução. Competência do Juízo da recuperação judicial. Uma vez deferida a recuperação judicial, a
competência da Justiça do trabalho limita-se às ações de natureza trabalhista que demandem quantias
ilíquidas, somente até a apuração do respectivo crédito, após o qual será inscrito no quadro-geral de
credores pelo valor determinado em sentença. Nos termos dos artigos 6º e 82 da Lei nº 11.101/05, após
apurados os créditos da ação trabalhista, a execução ocorrerá no Juízo no qual tramita a recuperação
judicial. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Mônica Batista Vieira Puglia - 0145700-84.1998.5.01.0014 - 25/04/2018.)
372. Execução. Condenação subsidiária. Preferência. Celeridade. Economia processual e efetividade da
prestação jurisdicional. A insuficiência de patrimônio ou mesmo sua indisponibilidade pelo devedor
principal, não pode servir de obstáculo à célere quitação da dívida, devendo a execução ser
redirecionada ao responsável subsidiário, considerando que também se beneficiou da força de trabalho
do empregado, cujo entendimento contrário implicaria em desrespeito aos princípios constitucionais da
celeridade, economia processual e efetividade da prestação jurisdicional. Exegese da Súmula nº 12
deste e. Regional. Decisão que não merece reforma. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Célio Juaçaba Cavalcante 0000038-76.2013.5.01.0010 - 18/5/2018.)
373. Execução. Diferenças de FGTS. O Judiciário deve zelar pelo pleno/completo, cumprimento de suas
determinações. Desvelo pela função jurisdicional (poder-dever do Estado). (TRT1 - 8ª Turma- Rel. Maria
Aparecida Coutinho Magalhães - 0123400-57.2000.5.01.0015 - 21/2/2018.)
374. Execução. Não há como se deferir o incidente de desconsideração inversa da personalidade
jurídica, para penhora de possíveis bens da esposa do sócio executado, por total falta de amparo legal.
(TRT1 - 4ª Turma- Rel. Cesar Marques Carvalho - 0000147-81.2013.5.01.0013 - 3/8/2018.)

375. Liquidação de sentença. Inobservância à coisa julgada. I - A liquidação da sentença deverá ser
processada com estrita observância aos limites objetivos da coisa julgada, sendo vedada qualquer
alteração e/ou inovação que os infrinja. A sentença, por sua vez, sob pena de configurar julgamento
extra, ultra ou infra petita, não pode extrapolar o que está posto na litiscontestatio, que se delimita
pelas alegações da petição inicial e da contestação, trata-se do princípio da adstrição. II - No caso
vertente, a sentença transitada em julgado estipula a dedução do imposto de renda devido pelo
exequente, mas os cálculos homologados o isentam do tributo, razão pelo qual têm de ser refeitas as
contas. III - Agravo provido. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Evandro Pereira Valadão Lopes - 006680087.2007.5.01.0009 - 22/10/2018.)
376. Liquidação. Na liquidação, não se poderá modificar, ou inovar, a sentença liquidanda nem discutir
matéria pertinente à causa principal. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Mônica Batista Vieira Puglia - 000124207.2011.5.01.0082 - 14/12/2018.)
377. Mandado de segurança. Execução. Empresa em recuperação judicial. Plano de recuperação judicial
homologado. A probabilidade de êxito da pretensão mandamental, infere-se, em Juízo de cognição
sumária, que não pesa qualquer controvérsia, jurisprudencial ou doutrinária, em derredor da
impossibilidade de se praticar atos expropriatórios ou de satisfação ou garantia do crédito laboral após a
decretação da falência ou da recuperação judicial, isto é, os atos devem se limitar à fase de cognição e
liquidação. (TRT1 - SEDI-2- Rel. Marcos Pinto da Cruz - 0101327-09.2018.5.01.0000 - 7/12/2018.)

3.4.1

Ato Atentatório à Dignidade da Justiça

378. Ato atentatório à dignidade da justiça. A indicação aleatória, apenas em sede de agravo de petição,
dos meses em que teria havido o gozo de férias, não submetida ao Juízo da execução e sem respaldo
nos elementos dos autos, configura oposição maliciosa e resistência injustificada à execução, em ato
atentatório à dignidade da justiça. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Tania da Silva Garcia - 009710069.2007.5.01.0029 - 30/4/2018.)

3.4.2

Benefício de Ordem

379. Benefício de ordem. Súmula nº 12 e. TRT da 1ª Região. Não há previsão legal quanto à invocada
obrigatoriedade de exaurimento da execução em face do devedor principal para, posteriormente, se
praticarem os atos de execução em relação ao devedor subsidiário. Entendimento consagrado na
Súmula nº 12: deste e. TRT. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. Marcos Pinto da Cruz - 0006076-12.2014.5.01.0482 14/8/2018.)
380. Execução. Responsabilidade subsidiária. Benefício de ordem. Para prosseguimento da execução em
face do devedor subsidiário, não é exigível prova cabal da insolvência do devedor principal, bastando
para tanto que os bens do mesmo sejam insuficientes para garantir a execução, ou até mesmo a simples
ausência de quitação das obrigações trabalhistas. Nesse sentido é a Súmula nº 12 do e. TRT da 1ª
Região. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Ana Maria Soares de Moraes - 0239300-25.2009.5.01.0225 - 14/3/2018.)
381. Execução. Responsabilidade subsidiária. Benefício de ordem. Súmula nº 12 do e. TRT. Parágrafo
Único do art. 827, do Código Civil. 1) Conforme dispõe a Súmula nº 12, deste e. TRT, 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. 2) Ao
responsável subsidiário cabe o benefício de ordem se nomear bens livres e desembaraçados, sitos no
mesmo município, quanto bastem para solver o débito do trabalhador. Inteligência do parágrafo único
do art. 827 do Código Civil, aplicável supletivamente ao Direito do Trabalho, nos termos do parágrafo
único do art. 8º, da CLT. Execução. Fazenda Pública. Condição de devedora subsidiária no Processo
Trabalhista. Prevalência da Lei nº 8.177/91. Inteligência da OJ nº 382, da SDI-1. Os juros decorrentes de

condenação do ente público, na condição de devedor subsidiário, pela Justiça do Trabalho, são os de
1%, tal como estabelece a Lei nº 8.177/91, nos termos da OJ nº 382 da SDI-1. (TRT1 - 7ª Turma- Rel.
Rogério Lucas Martins - 0001289-46.2011.5.01.0222 - 17/5/2018.)
382. Recuperação judicial. Execução do devedor subsidiário. Benefício de ordem. Verificada a
inexistência de bens da primeira reclamada suficientes à garantia da execução, e encontrando-se a
mesma em recuperação judicial, fato que presume seu estado de insolvência, correto o
redirecionamento da execução em face da segunda reclamada, devedora subsidiária. (TRT1 - 6ª TurmaRel. Leonardo da Silveira Pacheco - 0001839-95.2011.5.01.0204 - 25/4/2018.)
383. Responsabilidade subsidiária. Benefício de ordem violado. Há violação ao benefício de ordem,
quando, embora não exauridos os meios executórios em face da devedora principal, há o
direcionamento da execução em face do responsável subsidiário. Agravo parcialmente provido. (TRT1 5ª Turma- Rel. Roberto Norris - 0003272-71.2014.5.01.0482 - 13/11/2018.)
384. Responsabilidade subsidiária. Benefício de ordem. Se a execução contra a empregadora e
prestadora de serviços mostra-se frustrada por qualquer motivo, pode-se executar imediatamente a
tomadora de serviços, pois estando ambas no polo passivo da execução e no título executivo, não há
benefício de ordem, sendo ambas executadas de primeira ordem. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. Angelo Galvão
Zamorano - 0000666-41.2011.5.01.0461 - 18/5/2018.)
385. Responsabilidade subsidiária. Benefício de ordem. Se a execução contra a empregadora e
prestadora de serviços mostra-se frustrada por qualquer motivo, pode-se executar imediatamente a
tomadora de serviços, pois estando ambas no polo passivo da execução e no título executivo, não há
benefício de ordem, sendo ambas executadas de primeira ordem. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. Angelo Galvão
Zamorano - 0000594-15.2012.5.01.0204 - 9/4/2018.)
386. Responsabilidade subsidiária. Execução em face do devedor secundário. Benefício de ordem.
Descabimento. O redirecionamento da execução contra o devedor secundário não depende do
esgotamento de medidas extremas contra o devedor principal, como a desconsideração da sua
personalidade jurídica para se alcançar a pessoa física do sócio. Inteligência da Súmula nº 12 do TRT/RJ.
(TRT1 - 3ª Turma- Rel. Rildo Albuquerque Mousinho de Brito - 0206300-51.2006.5.01.0221 16/11/2018.)

3.4.3

Causas Supervenientes à Sentença

387. Sentença líquida. Coisa julgada. Não há como prosperar o Agravo de Petição que se insurge contra
os valores indicados em sentença líquida com trânsito em julgado. (TRT1 - 8ª Turma- Rel. José Antonio
Teixeira da Silva - 0076700-73.2009.5.01.0058 - 15/6/2018.)

3.4.4

Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens

388. A multa do art. 475-J é inaplicável ao processo do trabalho (CLT art. 769). (TRT1 - 4ª Turma- Rel.
Luiz Alfredo Mafra Lino - 0196500-25.2009.5.01.0243 - 29/1/2018.)
389. Arrematação. Aquisição originária de propriedade. Aplicação do art.130, parágrafo único, do CTN.
A arrematação de bem em hasta pública configura aquisição originária, se de outra forma não dispuser
do edital de leilão. Consoante o art. 130, parágrafo único, do CTN, a que expressamente faz menção o
edital de leilão, os débitos anteriores encontram-se sub-rogados no preço da hasta. Relatora:
Desembargadora Carina Rodrigues Bicalho. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Carina Rodrigues Bicalho - 009370012.1992.5.01.0243 - 14/9/2018.)

390. Art. 833 do CPC/15. Penhorabilidade de proventos para pagamento de crédito alimentar.
Possibilidade que deve ser analisada à luz do caso concreto. Ponderação de interesses. Princípio da
Proporcionalidade. Ainda que o parágrafo 2º do art. 833 do CPC/15 autorize a penhora de proventos de
aposentadoria para fins de pagamento de prestação alimentícia de qualquer origem, o comando não
encerra regra de natureza absoluta. Com efeito, o Juízo, ao apreciar a questão, deve analisar o caso em
concreto, ponderando os bens e valores constitucionais em conflito. Constatando-se que não há
proporcionalidade no pleito, em virtude de grave risco de dano à saúde ou à vida do Executado, impõese seja reconhecida a impenhorabilidade de proventos. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. José Antonio Piton 0170500-35.1991.5.01.0302 - 5/12/2018.)
391. Bem de família. Comprovada a natureza de bem de família do imóvel, assegura-se sua
impenhorabilidade, a teor dos artigos 1.º e 5.º, da Lei nº 8.009/90. Agravo de petição a que se dá
provimento. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Alexandre Teixeira de Bastos Cunha - 0000002-24.2017.5.01.0065 4/7/2018.)
392. Bem de família. Impenhorabilidade. Não comprovado que o imóvel penhorado sirva de residência à
agravante, a alegação de bem de família não calha à hipótese dos autos, nos termos do art. 1º da Lei nº
8.009/90. A agravante não demonstrou que reside no imóvel penhorado, servindo este de moradia
apenas a seus familiares. Agravo desprovido. (TRT1 - 7ª Turma- Rel. José Luís Campos Xavier - 020070019.2002.5.01.0244 - 4/6/2018.)
393. Coisa julgada. Observância. Na liquidação, é vedado às partes rediscutir a coisa julgada. Assim é
que, em observância à determinação contida na res judicata, os cálculos homologados devem ser
mantidos. Entendimento diverso representaria afronta direta e literal ao art. 5º, XXXVI, da CRFB, que
prevê o princípio inafastável da coisa julgada material. Operada a coisa julgada, o título executivo deve
ser cumprido. Relembre-se a máxima do Direito Romano: res judicata pro veritatem habetur (a coisa
julgada é havida como verdade), brocardo que explicita a qualidade intransponível da coisa julgada.
Cominação do artigo 475-J do CPC. 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 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 475-J do Digesto Processual
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 - 0000454-46.2010.5.01.0205 - 13/3/2018.)
394. Condenação em quantia certa. Depósito. Descumprimento. Cominação. Impossibilidade. Incidente
de Recurso de Revista Repetitivo. Tese. A multa coercitiva do art. 523, § 1º, do CPC de 2015 (art. 475-J do
CPC de 1973) não é compatível com as normas vigentes da CLT por que se rege o Processo do Trabalho,
ao qual não se aplica. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Rosana Salim Villela Travesedo - 005660043.2006.5.01.0401 - 14/3/2018.)
395. Execução. Excesso de penhora. A dificuldade enfrentada pela parte agravante não podem constituir
argumento jurídico para desconstituição da penhora, pois teve todas as oportunidades para cumprir a
obrigação, devendo ser levado em conta é o fato de o exequente ser portador de um título executivo
judicial e que o adimplemento da obrigação é assunto relacionado não apenas ao interesse do credor,
mas à própria respeitabilidade e eficácia dos pronunciamentos jurisdicionais, não havendo qualquer tipo
de violação legal e observados os princípios norteadores da execução. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Ana Maria
Soares de Moraes - 0010176-76.2014.5.01.0266 - 26/10/2018.)

396. Execução. Penhora. Salário. Inadmissibilidade. Aplicação do artigo 833, IV do Código de Processo
Civil. Tratando-se de conta corrente destinada para depósito de créditos em pagamento de salário ou
provento de aposentadoria, incide a regra da impenhorabilidade, nos termos do artigo 833, IV, do
Código de Processo Civil, devendo tal condição ser induvidosamente demonstrada nos autos. (TRT1 - 8ª
Turma- Rel. Dalva Amélia de Oliveira - 0001178-77.2011.5.01.0411 - 12/6/2018.)
397. Impenhorabilidade de salários e proventos de aposentadoria. Relativização. O Poder Constituinte
Derivado, ao promulgar a Emenda Constitucional nº 62/09 e acrescentar ao art. 100, da Lex Legun, o §
1º, expressamente fez menção àqueles créditos decorrentes do pagamento de salários (lato sensu) e,
separadamente, às indenizações devidas por morte ou invalidez, fundadas na responsabilidade civil. A
expressão: independentemente de sua origem, extraída do art. 833, § 2º, do novo CPC, deve ser
interpretada em sentido amplo, para abarcar todos os créditos alimentícios, v.g., os decorrentes de
pensão, inter vivos ou post mortem, baseados na responsabilidade civil e, sobretudo, naqueles oriundos
de salários e demais verbas contratuais e resilitórias, porque não só o empregado depende dele para a
sua subsistência própria, como também a sua entidade familiar. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Marcelo Augusto
Souto de Oliveira - 0000468-27.2010.5.01.0012 - 4/6/2018.)
398. Impenhorabilidade do bem de família. Quando o bem do executado for caracterizado como bem de
família, conforme prevê o artigo 1º, da Lei nº 8.009/90, não poderá sofrer qualquer constrição, ante a
sua impenhorabilidade, o que ocorreu nos presentes autos, uma vez que a agravante comprovou que o
imóvel se destinava a sua residência. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Alvaro Luiz Carvalho Moreira. Red. Desig. 0000005-50.2017.5.01.0009 - 17/1/2018.)
399. Mandado de segurança. Penhora de verba de terceiro (ente público) de que cabe recurso previsto
em lei. A despeito da questão de estabelecer lesão de direito líquido e certo não amparado por habeas
corpus ou habeas data, de se traduzir em ato ilegal ou abusivo tratado no art. 1º, da Lei nº 12.016, o ato
dito coator é passível de recurso previsto em lei, o que significa dizer que a questão deve remeter-se ao
exame mais amplo de mérito, esgotando-se a fase processual, em que se praticou o ato questionado.
(TRT1 - SEDI-2- Rel. Glaucia Zuccari Fernandes Braga. Red. Desig. - 0101115-85.2018.5.01.0000 15/12/2018.)
400. Nomeação de bens à penhora. Não há como se admitir válida a indicação dos bens, ainda mais
quando viola a ordem preferencial legalmente prevista. (TRT1 - 9ª Turma- Rel. Claudia de Souza Gomes
Freire. Red. Desig. - 0155600-52.2008.5.01.0043 - 1º/10/2018.)
401. Penhora de conta salário. Relativização da regra de impenhorabilidade. Possibilidade. Restrição a
30%. Crédito de natureza alimentar. A teor do disposto no art. 833, IV do CPC deve ser aplicada de
forma relativizada, observada a exceção do parágrafo 2º do referido dispositivo legal. Agravo de petição
parcialmente provido. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Marcelo Antero de Carvalho - 0146500-24.2007.5.01.0006
- 6/12/2018.)
402. Penhora de salários e proventos de aposentadoria. Nos termos do artigo 833, IV, do CPC/15, os
salários e proventos de aposentadoria são impenhoráveis, não comportando tal dispositivo a
relativização da regra para abranger parte dele, sendo neste sentido o entendimento já consolidado na
Orientação Jurisprudencial nº 153 da SDI-2 do Colendo Tribunal Superior do Trabalho. Todavia, não
restou demonstrado que os valores constritos se referem exclusivamente aos proventos recebidos.
(TRT1 - 6ª Turma- Rel. Leonardo da Silveira Pacheco - 0206600-36.1995.5.01.0047 - 26/7/2018.)
403. Penhora de valores depositados em caderneta de poupança. Art. 883, X , do CPC/15 c/c arts. 769 da
CLT e 15 do CPC/15. De conformidade com o disposto no inciso X do artigo 883 do CPC/15, de aplicação
subsidiária e supletiva ao processo do trabalho, por expressa autorização legal (artigos 769 da CLT e 15
do CPC/15), é absolutamente impenhorável, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, a quantia

depositada em caderneta de poupança. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. Maria das Graças Cabral Viegas Paranhos
- 0000151-72.2011.5.01.0245 - 11/4/2018.)
404. Penhora on line de salários e proventos de aposentadoria. Nos termos do art. 833, IV, do CPC/15, os
proventos de aposentadoria são impenhoráveis, não comportando tal dispositivo a relativização da
regra para abranger parte dele, sendo neste sentido o entendimento já consolidado na Orientação
Jurisprudencial nº 153 da SDI-2 do Colendo Tribunal Superior do Trabalho. (TRT1 - 6ª Turma- Rel.
Leonardo da Silveira Pacheco. Red. Desig. - 0101000-13.2009.5.01.0022 - 23/1/2018.)
405. Penhora sobre o imóvel ao sócio e a esposa. Impossibilidade. Em respeito ao princípio da execução
menos gravosa ao devedor e para não constituir condomínio a bem de terceiro, estranho ao processo,
correta a decisão que indeferiu a penhora de imóvel pertencente a sócio e esposa e determinou a
indicação de novos meios à execução. Nego provimento. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. Glaucia Zuccari
Fernandes Braga - 0147100-43.1999.5.01.0065 - 5/4/2018.)

3.4.5

Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução

406. Intimação para impugnar cálculos. Inércia. Preclusão. Se a Devedora não contestou os cálculos de
liquidação no momento em que foi intimada para esse fim, não pode revolver esta fase processual em
sede de Embargos à Execução, porquanto sua inércia teve o condão de atrair a preclusão do ato
impugnativo. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. José Antonio Piton - 0000688-16.2011.5.01.0521 - 6/3/2018.)

3.4.6

Execução Previdenciária

407. Contribuição previdenciária. Observância do teto máximo. Comprovado que os cálculos
homologados não observaram o teto máximo de contribuição do INSS, impõe-se o acolhimento do
agravo de petição interposto pela exequente para limitar o valor a ser recolhido a título de cota
previdenciária. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Gustavo Tadeu Alkmim - 0000083-26.2012.5.01.0201 - 3/5/2018.)
408. Contribuições previdenciárias. Cota empregado. Observância do teto. Com efeito, o item III, da
Súmula nº 368, do c. TST, determina a observância do teto máximo de contribuição sobre a cota do
empregado. Assim, uma vez constatado que o autor já contribuía pelo teto, correta a exclusão da
alíquota relativa ao segurado. (TRT1 - 8ª Turma- Rel. José Antonio Teixeira da Silva - 007330072.2004.5.01.0431 - 9/4/2018.)
409. Cota previdenciária e recolhimento do IR. Obrigações que decorrem de Lei. Extinção prematura da
execução. A dedução da contribuição previdenciária devida pelo empregado é obrigação que decorre de
lei, não se tratando de inovação à coisa julgada. Ainda que não tenha constado do comando exequendo,
esta questão pode ser avaliada por ocasião da execução. (TRT1 - 9ª Turma- Rel. Eduardo Henrique Von
Adamovich - 0168400-96.1991.5.01.0241 - 26/1/2018.)

3.4.7

Extinção da Execução

410. Ação rescisória. Extinção de execução. Ação rescisória ajuizada em face de pessoa estranha à
relação processual executiva. Ilegitimidade passiva ad causam. Pessoa estranha à relação processual
executiva é parte ilegítima para figurar como ré em ação rescisória ajuizada para desconstituir decisão
que põe fim ao processo de execução. (TRT1 - SEDI- Rel. Dalva Amélia de Oliveira - 010174515.2016.5.01.0000 - 12/12/2018.)
411. Extinção da execução. Execução individual. Prescrição. No caso, não há falar em prescrição do
direito de executar individualmente aquilo que restou avençado na ação coletiva. Vale lembrar que, nos
termos do artigo 879, § § 1º-B e 3º da CLT, os cálculos de liquidação poderão ser apresentados pelas

partes ou pelos órgãos auxiliares da Justiça do Trabalho, não sendo atribuição exclusiva do reclamante.
Portanto, o próprio juiz da execução pode dar impulso à execução, independentemente da prática dos
interessados. Vinha ressalvando meu entendimento, em razão de a d. maioria ter-se posicionado no
sentido contrário, todavia, no julgamento desta sessão, apontou-se a revisão da posição majoritária,
entendendo-se não consumada a prescrição. Logo, volto à posição sempre manifestada, desta vez sem
necessidade de ressalvar, para dizer que não há prescrição. Agravo de petição provido. (TRT1 - 1ª
Turma- Rel. Bruno Losada Albuquerque Lopes - 0101833-91.2017.5.01.0073 - 23/11/2018.)
412. Extinção da execução. Renúncia. Inocorrência. Inexistindo renúncia expressa ao crédito autoral, não
há como manter a decisão de origem que declarou extinta a execução. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Rildo
Albuquerque Mousinho de Brito - 0021800-64.1993.5.01.0491 - 14/8/2018.)

3.4.8

Fraude à Execução

413. Ausência dos requisitos do artigo nº 792 do NCPC. Fraude à execução. Não configuração.
Considerando-se que o bem imóvel foi alienado antes da inclusão do sócio no polo passivo da execução,
bem como que inexiste nos autos comprovação de registro de penhora no ofício imobiliário, tampouco
prova de má fé do terceiro adquirente e a comprovação de insolvência do devedor, tem-se como não
preenchidos os requisitos previstos no artigo nº 792 do NCPC para a configuração de fraude à execução.
Agravo de petição do exequente a que se nega provimento. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. Paulo Marcelo de
Miranda Serrano. Red. Desig. - 0193500-32.2000.5.01.0243 - 30/1/018.)
414. Cooperativa. Fraude. Terceirização ilegal. Vínculo de emprego direto com o tomador de serviços.
Evidenciando os autos que a reclamante foi contratada por intermédio de cooperativa para a execução
de serviços ligados à atividade-fim da empresa tomadora, resta descaracterizado o trabalho cooperado,
encontrando-se desvirtuada a finalidade da cooperativa, razão pela qual se reconhece o vínculo
empregatício diretamente com o tomador de serviços. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Ana Maria Soares de
Moraes - 0101002-65.2016.5.01.0077 - 7/12/2018.)
415. Cooperativa. Fraude. Vínculo de emprego. Responsabilidade subsidiária da administração pública.
Quando arregimenta, de forma fraudulenta, associados para prestar serviços a terceiros, a cooperativa
distancia-se de seu escopo, transmutando a relação jurídica mantida com o pseudocooperado em
autêntico contrato de emprego, implicando a responsabilidade subsidiária da Administração Pública,
beneficiária direta pela prestação laboral do trabalhador, ainda que a contratação haja ocorrido com
base na Lei de Licitações. (Súmula nº 1 do e. TRT da 1ª Região) (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Luiz Alfredo Mafra
Lino - 0100236-13.2017.5.01.0227 - 15/12/2018.)
416. Direito material. Agravo de petição. Doação de bens aos filhos antes da citação. Fraude à execução.
Inocorrência. Não há fraude à execução quando a doação do bem é anterior à citação pessoal do sócio
da empresa executada para satisfazer o crédito do exequente em sede de desconsideração da
personalidade jurídica do empregador. (TRT1 - 8ª Turma- Rel. Dalva Amélia de Oliveira - 010120086.2007.5.01.0055 - 23/1/2018.)
417. Execução de bens alienados por ex-sócios. Inexistência de fraude à execução. Se, ao tempo da
alienação do bem, os ex-sócios da executada original sequer haviam sido citados, não há como se
caracterizar fraude à execução. (TRT1 - 9ª Turma- Rel. Claudia de Souza Gomes Freire. Red. Desig. 0094300-50.1999.5.01.0061 - 23/1/2018.)
418. Fraude a direitos trabalhistas. Reconhecimento do vínculo empregatício. Restou evidenciada nos
autos a chamada "pejotização", fenômeno em que a contratação de pessoas jurídicas é fomentada pelo
tomador de serviços a fim de evitar os encargos trabalhistas. Prevalece o princípio da irrenunciabilidade,
mediante o qual não é permitido às partes, ainda que por vontade própria, renunciar aos direitos

trabalhistas inerentes à relação de emprego existente. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. Leonardo da Silveira
Pacheco - 0101896-88.2016.5.01.0029 - 1º/12/2018.)
419. Fraude à execução. Ante o disposto no inciso IV, do artigo 792, do Código de Processo Civil, a
fraude à execução é reconhecida quando, ao tempo da alienação ou oneração, corria contra a devedora
demanda capaz de reduzi-la à insolvência. Resta configurada a fraude se, após a formação da relação
processual, são promovidas alterações contratuais ou patrimoniais, desoneradoras de responsabilidade
do executado. Agravo de Petição do exequente conhecido e provido. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Márcia Leite
Nery - 0164600-18.2000.5.01.0056 - 28/2/2018.)
420. Fraude à execução. Consoante a Súmula nº 375, do c. STJ, o reconhecimento da fraude à execução
depende da configuração de uma entre duas hipóteses, a saber: por um lado, do registro da penhora do
bem alienado ou, por outro, da prova de má-fé do terceiro adquirente. No caso dos autos, nenhuma
delas ocorreu. Agravo de petição a que se nega provimento. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Alexandre Teixeira
de Bastos Cunha - 0209100-37.1993.5.01.0050 - 27/9/2018.)
421. Fraude à execução. Doação de bem de sócio da reclamada antes da sua inclusão no polo passivo.
Inexistência de fraude à execução. Não caracteriza fraude à execução a alienação de bens de executado,
ainda que a título gratuito, que passou a integrar a relação jurídica processual após a alteração da
titularidade do imóvel. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. Angelo Galvão Zamorano - 0004700-12.1999.5.01.0063 25/10/2018.)
422. Fraude à execução. Não caracterização. Não há como se conceber em fraude à execução a
alienação de bem de sócia da empresa executada realizada antes do redirecionamento da execução e de
sua citação pessoal. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Rildo Albuquerque Mousinho de Brito - 000002050.2016.5.01.0301 - 24/1/2018.)
423. Fraude à execução. Veículo automotor. 1. Não havendo registro de penhora quando da alienação
do veículo automotor, não se pode cogitar má-fé do terceiro adquirente, tampouco fraude à execução,
conforme entendimento consubstanciado na Súmula nº 375, do c. STJ. 2. Eventual omissão de
transferência administrativa junto ao Departamento Nacional de Trânsito não invalida a venda de bem
móvel, cujo aperfeiçoamento se dá com a tradição, nos termos do art. 1.226, do Código Civil. Agravo de
petição a que se nega provimento. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Alexandre Teixeira de Bastos Cunha 0000010-66.2015.5.01.0066 - 13/8/2018.)
424. Rejeitada alegação de fraude à execução. Decisão de conteúdo terminativo. Recorribilidade. A
decisão que indefere o pedido de declaração de fraude à execução tem nítido conteúdo terminativo.
Portanto, nos termos do art. 893, § 1º, da CLT, é recorrível a decisão assim proferida. (TRT1 - 8ª TurmaRel. Maria Aparecida Coutinho Magalhães - 0000002-32.2018.5.01.0342 - 3/12/2018.)

3.4.9

Multa de 10

425. Multa do artigo 523, § 1º, CPC/15 (artigo 475-J, CPC/73). Incompatibilidade com o Processo do
Trabalho. Adequação do Julgado à tese firmada pelo Tribunal Superior do Trabalho em Sede de Recurso
de Revista Repetitivo. Por ocasião do julgamento do Incidente de Recurso de Revista Repetitivo 178624.2015.5.04.0000 o Tribunal Superior do Trabalho firmou tese no sentido de que a multa coercitiva do
art. 523, § 1º, do CPC de 2015 (art. 475-J do CPC de 1973) não é compatível com as normas vigentes da
CLT por que se rege o Processo do Trabalho, ao qual não se aplica. Por tudo quanto posto e
considerando a força vinculante da decisão proferida nos autos do indigitado Incidente (art. 985, I, do
CPC c/c art. 1º da Instrução Normativa nº 39/15 do TST), resta, apenas, aplicar o posicionamento do
Colegiado superior e dar provimento ao apelo patronal, afastando a incidência, na hipótese, da aludida

cominação. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Rosana Salim Villela Travesedo. Red. Desig. - 000096437.2012.5.01.0028 - 8/8/2018.)

3.4.10 Obrigação de Fazer / Não Fazer
426. Execução. Multa por descumprimento da obrigação de fazer. Limitação. Segundo o art. 537, § 1º, I
e II, do CPC, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa
vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado
demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.
Assim, verificado pelo Juízo da execução a disparidade entre o montante apurado pelo exequente
relativo a multa por descumprimento da obrigação de fazer, arbitrada em sentença, e o valor do
principal devido, acertada a decisão que aplicou o princípio da razoabilidade com o objetivo de evitar o
enriquecimento sem causa por parte do exequente. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Ana Maria Soares de Moraes
- 0000445-64.2011.5.01.0071 - 1º/7/2018.)
427. Obrigação de fazer estabelecida na sentença transitada em julgado. Cumprimento pela executada.
Não incidência da multa diária. Em relação à condenação da ré à obrigação de fazer, consta na r.
sentença transitada em julgado que, "reconhecido labor em condições perigosas entre 01/10/91 e
01/01/06 julgo procedente o pedido de condenação da Reclamada na obrigação de fazer,
consubstanciada na entrega dos fomulários SB-40, DISES-BE 5235, DSS-8030 e DIRBEN 8030, além do
PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário, com a indicação dos agentes registrados no ambiente de
trabalho do obreiro, nos termos do pedido item c da exordial". Ressalte-se que a i. Magistrada a quo
salientou com propriedade na r. decisão agravada que, "de acordo com o art. 258 da IN 45/10, os
formulários SB-40, DISES-BE 5235, DSS-8030 e DIRBEN 8030 perderam valor a partir de 01/01/04,
quando passou a ser exigida a apresentação do PPP. Após tal data, é indispensável a apresentação do
PPP. (...) O Perfil Profissiográfico Previdenciário PPP tem a sua elaboração obrigatória a partir de
01/01/04 (data fixada pela IN/DC 96/03) e fora criado para substituir os antigos formulários
supracitados". Conforme preceitua o art. 258 da Instrução Normativa INSS/PRES nº 45/10, "consideramse formulários legalmente previstos para reconhecimento de períodos alegados como especiais para fins
de aposentadoria, os antigos formulários em suas diversas denominações, segundo seus períodos de
vigência, observando-se, para tanto, a data de emissão do documento, sendo que, a partir de 1º de
janeiro de 2004, o formulário a que se refere o § 1º do art. 58 da Lei nº 8.213, de 1991 passou a ser o
PPP", dispondo o seu parágrafo único que, "para as atividades exercidas até 31 de dezembro de 2003,
serão aceitos os antigos formulários, desde que emitidos até essa data, observando as normas de
regência vigentes nas respectivas datas de emissão". Dessa forma, fica mantida por seus próprios
fundamentos o r. decisum agravado, que com extrema correção considerou "suficiente a entrega do PPP
pela reclamada, eis que contemplou todas as informações, inclusive para períodos anteriores a
01/01/04, sendo documento suficiente para comprovação de tempo especial junto ao INSS", bem como
satisfeita a obrigação de fazer no prazo fixado por este Juízo, não havendo multa a ser executada em
desfavor da reclamada. Agravo de petição do exequente conhecido e não provido. (TRT1 - 7ª TurmaRel. Evandro Pereira Valadão Lopes - 0117600-56.2008.5.01.0342 - 7/3/2018.)
428. Obrigação de fazer. Legislação da época. Ente público. De acordo com o disposto nos artigos 632 e
633 do Código de Processo Civil de 1973, a obrigação de cumprimento da obrigação de fazer, sob pena
de multa. Em se tratando de Município, a intimação para cumprimento da obrigação se dá na forma de
sua Lei Orgânica. No caso dos autos, a Procuradora-Geral esta autorizada a representar o Município do
Rio de Janeiro. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Cesar Marques Carvalho - 0003100-18.2004.5.01.0018 16/2/2018.)

3.4.11 Precatório
3.4.11.1 Juros de Mora
429. Aplicação do IPCA-E. Precatório. Considerando que a hipótese dos presentes autos é de liquidação
de crédito a ser cobrado por precatório, prevalece o que dispõe parágrafo único do Ato nº 104, de 3 de
novembro de 2015, da Presidência. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Cesar Marques Carvalho - 010460053.1989.5.01.0342 - 27/4/2018.)
430. CENTRAL. Desconsideração da personalidade jurídica. Juros. Limitação. Indevida. O Estado é apenas
responsável patrimonial pelo cumprimento da obrigações da CENTRAL, da qual é sócio, respondendo
pela dívida em seus exatos termos, tendo em vista que a CENTRAL, por ser empresa pública, não se
beneficia do disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97. (TRT1 - 9ª Turma- Rel. Vólia Bomfim Cassar 0164000-86.2001.5.01.0015 - 8/6/2018.)
431. Prerrogativas da Fazenda Pública. Juros de mora. Art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 e art. 100, CRFB/88.
Central logística. Empresa pública. A empresa pública, dotada de personalidade jurídica de direito
privado, não é beneficiada das prerrogativas inerentes à Fazenda Pública, tais como, a taxa de juros
diferenciada prevista na Lei nº 9.494/97, e as condições específicas previstas no art. 100 da Constituição
Federal. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Edith Maria Correa Tourinho - 0011600-88.2005.5.01.0034 - 9/3/2018.)

3.4.12 Requisição de Pequeno Valor – RPV
432. Requisição de Pequeno Valor. Lei municipal. A Emenda Constitucional nº 62/09, modificando a
redação do art. 100 da CF/88, determinou que fosse observado o prazo de 180 dias a partir da
publicação da Emenda Constitucional para a regulamentação da RPV. Agravo não provido. (TRT1 - 5ª
Turma- Rel. Roberto Norris - 0002312-59.2012.5.01.0491 - 21/2/2018.)
433. Requisição de Pequeno Valor. Limite para pagamento. Com a edição da Emenda Constitucional nº
62/09, a conceituação de pequeno valor, para fins do artigo 100, parágrafos 3º e 4º, da CRFB/88, passou
a ser permitida pela adoção de leis próprias, segundo as diferentes capacidades econômicas dos entes
federativos, respeitando-se o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral da previdência
social. A referida Emenda Constitucional nº 62/09, acrescentou o artigo 97 ao ADCT, que previu no seu
parágrafo 12 que, se a lei a que se refere o parágrafo 4º do artigo 100 da CRFB/88 não estiver publicada
em até 180 dias, contados da data da publicação da referida emenda, será considerado o ente público
devedor e omisso na regulamentação. No julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs
4357 e 4425, o Supremo Tribunal Federal, deu sobrevida ao regime de pagamento estabelecido pela EC
nº 62/09 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016, ao passo que o
parágrafo 12 do artigo 97 do ADCT foi declarado inconstitucional sem modulação de efeitos. Assim, com
base no que ficou decidido em referidas ADIs, é permitido ao ente público, mediante lei, limitar o
pagamento de requisição de pequeno valor ao maior benefício do regime geral de previdência social,
não havendo que se falar em incidência do prazo de 180 (cento e oitenta) dias previsto na parte inicial
do parágrafo 12 do artigo 97 do ADCT, cuja inconstitucionalidade foi declarada com efeitos ex tunc.
(TRT1 - 10ª Turma- Rel. Flávio Ernesto Rodrigues Silva - 0261300-42.2009.5.01.0282 - 26/10/2018.)
434. Requisição de Pequeno Valor. RPV. Limite. Lei Municipal. Para que produza plenos efeitos, a lei
municipal que fixa limite para a requisição de pequeno valor deve ser publicada no prazo de até 180
(cento e oitenta) dias contados da data da publicação da Emenda Constitucional nº 62/09.
Desrespeitado esse prazo, prevalece o limite de 30 (trinta) salários mínimos estabelecido como regra
quanto aos municípios, no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Tania
da Silva Garcia - 0012700-71.2009.5.01.0282 - 29/5/2018.)

3.4.13 Sucessão
435. Recuperação judicial. Unidade produtiva isolada. Aquisição. Inexistência de sucessão trabalhista.
Comprovada a compra de unidade produtiva isolada no âmbito de plano de recuperação judicial, não há
que se falar em sucessão trabalhista, ante a norma expressa do art. 60, parágrafo único, da Lei nº
11.101/01. Note-se que a compatibilidade desse dispositivo com as normas protetivas do trabalhador já
foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade (ADI nº
3934/DF). (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Jorge Orlando Sereno Ramos - 0000258-34.2013.5.01.0282 20/6/2018.)
436. Sucessão. Recuperação judicial. Nos termos do art. 60 e parágrafo único, da Lei nº 11.101/05, a
alienação aprovada em plano de recuperação judicial encontra-se livre de quaisquer ônus, inexistindo
sucessão pelo arrematante e, em conformidade com a decisão do Supremo Tribunal Federal, que
interpretou o referido dispositivo legal, no sentido de que a alienação de empresa em processo de
recuperação judicial não acarreta a sucessão dos créditos trabalhistas pela arrematante, resta afastada a
responsabilidade solidária da 5ª reclamada. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Alvaro Luiz Carvalho Moreira. Red.
Desig. - 0157800-90.2008.5.01.0056 - 1º/2/2018.)

3.4.14 Valor da Execução / Cálculo / Atualização
437. Cálculos de liquidação. Coisa julgada. Os cálculos de liquidação devem ser elaborados em total
consonância com os parâmetros determinados pela coisa julgada. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. Marcos
Cavalcante - 0101500-58.2004.5.01.0021 - 1º/8/2018.)
438. Da impugnação aos cálculos de liquidação de sentença. Da preclusão e da ofensa à coisa julgada. A
coisa julgada é soberana e deve ser respeitada, só podendo ser desconstituída nos casos previstos no
artigo 966 do NCPC, aplicável por força do artigo 769 da CLT. Assim, constatado que os cálculos
homologados pelo MM. Juízo da execução se encontram afinados com os termos da sentença
exequenda, impõe-se a manutenção da decisão agravada. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. Cláudia Regina Vianna
Marques Barrozo - 0070900-09.2007.5.01.0002 - 29/5/2018.)
439. Da impugnação aos cálculos de liquidação. Prescrição quinquenal reconhecida. Assiste razão ao
Agravante quando afirma que o acórdão que julgou o recurso ordinário interposto pelo réu reconheceu
a prescrição quinquenal a ser aplicada. Verifica-se também que o Banco do Brasil arguiu, em defesa, a
prescrição quinquenal, portanto, não há falar em preclusão da matéria, pois além de suscitada na fase
de conhecimento, houve pronunciamento expresso no referido acórdão. Ajuizada a presente ação em
14/04/09 o termo inicial para o cálculo da pensão deverá ser 14/04/04 (e não 04/01/01), devendo ser
refeitos os cálculos, no particular. Agravo a que se dá parcial provimento. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Mário
Sérgio Medeiros Pinheiro - 0045700-45.2009.5.01.0029 - 13/12/2018.)
440. Execução de sentença. Dedução das horas extras pagas. Cabível. A dedução do valor das horas
extras pagas ao Exequente deve ser autorizada na liquidação do julgado, a fim de que seja evitado o
enriquecimento ilícito, não havendo que se falar, neste caso, em violação da coisa julgada, que não
assegurou o bis in idem. (TRT1 - 7ª Turma- Rel. Rogério Lucas Martins - 0055900-19.2007.5.01.0341 25/7/2018.)
441. 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 Turma- Rel. Rogério
Lucas Martins - 0016900-80.2005.5.01.0341 - 8/8/2018.)
442. Índice de atualização. IPCA-E. O TST determinou a incidência da variação do Índice de Preços ao
Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) como fator de atualização a ser utilizado na tabela de atualização

monetária dos débitos trabalhistas na Justiça do Trabalho, a partir do dia 25/03/15. (TRT1 - 6ª TurmaRel. Eduardo Henrique Von Adamovich - 0011718-97.2014.5.01.0018 - 23/11/2018.)
443. IPCA-E. Não aplicável. Decisão do STF. O STF, nos autos da Medida Cautelar na Reclamação nº
22.012RS, determinou a suspensão dos efeitos da decisão proferida pelo Pleno do TST, assim, o índice
aplicável para correção monetária do crédito trabalhista é a TR e não o IPCA-E. Dou Provimento. Cota
previdenciária. Metodologia previdenciária. Metodologia de dedução. JURISCALC. Não há prejuízo na
forma utilizada pelo sistema, visto que deduz o valor atualizado do INSS do valor bruto atualizado, para,
somente após, fazer incidir os juros de mora. Nego Provimento. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. Glaucia Zuccari
Fernandes Braga - 0005000-62.2008.5.01.0061 - 9/3/2018.)
444. Liquidação da sentença. Atualização monetária. Índice. TR "versus" IPCA. Para o momento, mostrase mais adequada a atualização monetária do crédito obreiro pela TR. Observância da Tabela Única, do
Ato nº 104/15, deste Regional, e do disposto no § 7º, do art. 879, da CLT (introduzido pela Lei nº
13.467/17 - Reforma Trabalhista). (TRT1 - 8ª Turma- Rel. Maria Aparecida Coutinho Magalhães 0000969-05.2014.5.01.0282 - 12/3/2018.)
445. Liquidação da sentença. Coisa julgada. Observância. A conta de liquidação deve seguir os exatos
termos da decisão condenatória transitada em julgado. (art. 879, § 1º, da CLT). Respeito à res judicata
(art. 5º, XXXVI, da CRFB/88). (TRT1 - 8ª Turma- Rel. Maria Aparecida Coutinho Magalhães - 017310063.2005.5.01.0035 - 30/5/2018.)

3.4.14.1 Correção Monetária
446. Correção monetária. Alicação do IPCA-E. A decisão que impõe a aplicação do IPCA-E, em
substituição à TR, decorre de um método sistemático de interpretação do Direito, a partir do qual as
normas jurídicas são integradas ao conjunto normativo mais amplo a que pertençam. Portanto, a
regulamentação das relações entre empregados e empregadores, positivada na CLT, deve ser
interpretada de forma vinculada e em harmonia com um universo jurídico mais amplo e garantidor de
direitos indisponíveis. À luz dessas considerações, impõe-se a adoção do IPCA-E para a atualização dos
créditos trabalhistas, observando-se a modulação estabelecida em decisão do c.TST, no sentido de que
tal índice seja aplicado sobre os créditos trabalhistas objetos de execuções judiciais a partir de 25/03/15.
Recurso da autora provido no particular. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Antônio Cesar Coutinho Daiha 0101485-57.2017.5.01.0046 - 28/9/2018.)
447. Correção monetária. Aplicação do IPCA-E. Conforme julgamento recente, o STF confirmou a decisão
do TST no sentido de aplicar o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). (TRT1 - 9ª
Turma- Rel. Ivan da Costa Alemão Ferreira - 0000492-55.2011.5.01.0033 - 4/5/2018.)
448. Correção monetária. IPCA-E. Resolvida a questão da inconstitucionalidade por arrastamento da
expressão "equivalentes à TRD", contida no caput do artigo 39 da Lei nº 8.177/91, prevalece a definição
da forma de atualização dos créditos trabalhistas apontada pelo plenário do c. TST, inclusive com a
modulação lá prevista (a partir de 25 de março de 2015), isto é, "a variação do Índice de Preços ao
Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) como fator de atualização a ser utilizado na tabela de atualização
monetária dos débitos trabalhistas na Justiça do Trabalho". Recurso do reclamante provido no
particular. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Jorge Fernando Gonçalves da Fonte - 0101913-61.2016.5.01.0244 28/9/2018.)
449. Índice de atualização monetária. Embora o agravante seja executado, a sua responsabilidade é de
cunho subsidiário, ou seja, todo o regramento a ser aplicado ao crédito, a título de juros de mora e
correção monetária, será o vinculado à primeira reclamada e não ao agravante. Nesse sentido é a OJ nº

392, da SDI-I, do TST. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Alvaro Luiz Carvalho Moreira - 0052000-17.2005.5.01.0044 26/6/2018.)
450. Se entre a data da apresentação dos cálculos de liquidação e a data da expedição do alvará
decorreram oito meses, imperiosa a sua atualização, pois os juros e a atualização monetária são
contados até a data da efetiva liquidação do julgado. Agravo provido. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Luiz Alfredo
Mafra Lino - 0001664-90.2012.5.01.0067 - 27/9/2018.)

3.4.14.2 Juros
451. Agravo contra decisão unipessoal. Agravo de petição. Juros de mora. Administração Pública. O
artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação que lhe deu a Medida Provisória nº 2.180-35, de
24/08/01, garante à Fazenda Pública a aplicação dos índices oficiais de remuneração básica e juros
aplicados à caderneta de poupança, a partir de 29 de junho de 2009 (data da Lei nº 11.960/09, que
alterou o artigo em questão). A aplicação do referido dispositivo restringe-se às hipóteses em que a
Administração Pública responde, na qualidade de devedora, pelas verbas devidas aos servidores e
empregados públicos, como devedor original. À Administração Pública, condenada subsidiariamente à
satisfação dos créditos deferidos em sentença, em decorrência da desconsideração da personalidade
jurídica da primeira reclamada, é aplicada a regra geral contida no art. 39, caput e § 1º da Lei nº
8.177/91, qual seja, juros de mora a razão de 12% (doze por cento) ao ano. (TRT1 - 5ª Turma- Rel.
Marcelo Augusto Souto de Oliveira - 0169200-84.2000.5.01.0023 - 5/2/2018.)
452. Cálculos da liquidação. Parâmetros. Para a elaboração da conta das parcelas vencidas, os juros de
mora são calculados a partir da data do ajuizamento da ação (Lei nº 8.177/91, art. 883/CLT e Súmula nº
200/TST). Contudo, em se tratando de parcelas vincendas, cujo vencimento é posterior ao ajuizamento,
os juros obviamente não podem coincidir com a data do ajuizamento. Portanto, cada parcela vencida
após o ajuizamento tem como época própria para cálculo de juros de mora a data em que se tornou
exigível, aplicando-se juros decrescentes. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. Valmir de Araujo Carvalho - 014000081.2008.5.01.0401 - 16/4/2018.)
453. CENTRAL. Estado do Rio de Janeiro. Juros de mora. Artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97. Inaplicabilidade.
Como sócio da devedora principal, a condenação do Estado do Rio de Janeiro para responder aos
termos da presente execução ocorre por derivação, da desconsideração da personalidade jurídica da
devedora principal. Por conseguinte, a execução deve ser processada nos mesmos moldes da execução
em face da Central, devedora principal, que não se beneficia do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97. (TRT1 - 2ª
Turma- Rel. José Antonio Piton - 0101600-66.2009.5.01.0076 - 11/10/2018.)
454. Concordância com metodologia de cálculos em manifestação sobre embargos à execução. Novas
razões sobre juros e atualização tecidas em sede de agravo de petição. Preclusão. A concordância do
exequente, ao se manifestar sobre embargos à execução, sobre a metodologia dos cálculos produzidos
pela parte contrária não permite que em grau de agravo de petição, traga à baila novas razões sobre
juros e atualização, tendo em vista sua aceitação anterior. (TRT1 - 8ª Turma- Rel. Maria Helena Motta.
Red. Desig. - 0217200-84.2007.5.01.0342 - 9/7/2018.)
455. Juros de mora. O pagamento da dívida ao credor em sua integralidade, sem oposição de embargos
de devedor, propiciando o imediato levantamento do montante devido, faz cessar a contagem de juros
de mora. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Tania da Silva Garcia - 0069700-40.2007.5.01.0010 - 8/8/2018.)
456. Massa falida. Juros e atualização monetária. A contagem dos juros cessa com a decretação de
falência, tendo em vista os termos do inciso II do artigo 9º da Lei nº 11.101/05. Por outro lado, a
atualização monetária prossegue até o efetivo pagamento. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Flávio Ernesto
Rodrigues Silva - 0100800-55.2008.5.01.0017 - 1º/7/2018.)

457. Tratando-se de obrigação pecuniária a ser cumprida pela executada, impõe-se a incidência de juros
de mora sobre o respectivo valor da multa. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Luiz Alfredo Mafra Lino - 000130015.2010.5.01.0027 - 26/4/2018.)

3.5

MINISTÉRIO PÚBLICO

458. Legitimidade ativa do Ministério Público do Trabalho. Empregados sem anotação da CTPS. Origem
comum. Direitos homogêneos. Há legitimidade do Ministério Público do Trabalho para propor ação civil
pública que visa tutelar direitos dos empregados da reclamada que laborem sem anotação na CTPS, uma
vez que se tratam de direitos homogêneos e ostentam, indubitavelmente, origem comum. Acolhimento
da tese acerca da legitimidade ativa do MPT. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Roberto Norris - 000132329.2012.5.01.001 - 25/4/2018.)

3.6

ÓRGÃOS JUDICIÁRIOS E AUXILIARES DA JUSTIÇA

3.6.1
3.6.1.1

Do Juiz
Suspeição

459. Arguição de Suspeição. Improcedência. Parcialidade do magistrado deve ser caracterizada
mediante prova robusta e não se revela quando este atua nos limites do poder de liberdade que lhe é
conferido pelo art. 765 da CLT. (TRT1 - Órgão Especial- Rel. Fernando Antonio Zorzenon da Silva 0100456-47.2016.5.01.0000 - 8/3/2018.)
460. Exceção de suspeição. Agravo regimental. Manutenção da decisão monocrática que indeferiu a
ação. Malgrado os argumentos lançados pela agravante, entendo que o quadro fático-jurídico
emoldurado na decisão que indeferiu a petição inicial não sofreu qualquer alteração, razão porque
mantenho a decisão proferida, em seus próprios termos e fundamentos. (TRT1 - Órgão Especial- Rel.
Sayonara Grillo Coutinho Leonardo da Silva. Red. Desig. - 0101151-64.2017.5.01.0000 - 8/3/2018.)
461. Exceção de suspeição. Decisões do magistrado. Princípio do convencimento motivado. O juiz tem
liberdade intelectual para decidir nos autos e sentenciar, motivadamente, de acordo com suas
convicções, a Constituição e legislação pertinente ao caso que lhe é apresentado, observando o devido
processo legal. O fato de o magistrado ter conduzido o feito em desacordo com os interesses da
excipiente não configura qualquer das hipóteses elencadas no art. 145 do NCPC. Exceção de suspeição
rejeitada. (TRT1 - Órgão Especial- Rel. Enoque Ribeiro dos Santos - 0101784-75.2017.5.01.0000 8/2/2018.)
462. Exceção de suspeição. Não conhecimento. No caso concreto, não há como conhecer da exceção de
suspeição porque as alegações que a sustentam não se coadunam com o incidente apresentado, já que
denotam inimizade do advogado em relação ao juiz e não deste último relativamente ao consórcio
Excipiente. Exceção de suspeição não conhecida. (TRT1 - Órgão Especial- Rel. Enoque Ribeiro dos Santos
- 0101127-36.2017.5.01.0000 - 24/1/2018.)
463. Exceção de suspeição. Os casos de suspeição encontram-se enumerados na Lei, não cabendo
interpretações extensivas. Não restou demonstrado que o MM. Juiz tenha se conduzido no sentido de
atrair qualquer das hipóteses previstas no art. 145, do CPC/15. Não caracterizada a parcialidade, é de se
rejeitar a exceção de suspeição. (TRT1 - Órgão Especial- Rel. Maria das Graças Cabral Viegas Paranhos 0101400-15.2017.5.01.0000 - 24/1/2018.)
464. Nulidade do termo de audiência. Suspeição do juiz. Não ocorrência. Não se vislumbrando no caso
vertente as hipóteses contidas no art. 145 do CPC, não há que se falar em nulidade do termo de

audiência e restituição dos efeitos da r. sentença declarada nula. (TRT1 - 9ª Turma- Rel. José da Fonseca
Martins Junior - 0011174-84.2015.5.01.0015 - 7/12/2018.)

3.7

PARTES E PROCURADORES

465. A ausência injustificada da Autora à audiência trabalhista implica em confissão ficta quanto a
matéria de fato, estando submetida a sanção do artigo 385, § 1º, do CPC, tendo em vista que
impossibilitou à Ré de comprovar a contratação regular através da cooperativa A pena de confissão
importa na aceitação, pela Autora, como verdadeiros, dos fatos alegados pela 2ª Ré (art. 389, do CPC),
não estando, portanto, preenchidos os requisitos necessários para a relação empregatícia. Recurso
Ordinário em face da sentença de improcedência, de fls. 116, complementada pela decisão de Embargos
de Declaração de fls. 126, da Drª. Adriana Maria dos Remédios Branco de Moraes Cardenas Tarazona,
Juíza Titular de 1ª Vara do Trabalho de Barra Mansa. (TRT1 - 7ª Turma- Rel. Theocrito Borges dos Santos
Filho - 0000352-14.2014.5.01.0551 - 7/12/2018.)

3.7.1

Assistência Judiciária Gratuita

466. Decisão do Tribunal Superior do Trabalho concedendo gratuidade de Justiça após trânsito em
julgado do Agravo de Instrumento julgado por esta Corte. Ausência de Juízo de Retratação.
Impossibilidade. Tratando-se de hipótese em que não ocorreu juízo de retratação antes do trânsito em
julgado do agravo de instrumento, não há que se falar em admissão tardia do recurso ordinário pelo
MM. Juiz a quo sob pena de importar em ruptura da segurança jurídica-processual. (TRT1 - 9ª TurmaRel. Claudia de Souza Gomes Freire - 0171700-29.2006.5.01.0342 - 27/4/2018.)
467. Deserção. Gratuidade de Justiça. A jurisprudência majoritária trabalhista, inclusive no c. Tribunal
Superior do Trabalho, entende que a disposição contida no artigo 99 do CPC/15 é plenamente aplicável
ao Processo do Trabalho, bastando para o deferimento da gratuidade de justiça a declaração de
hipossuficiência da parte. O § 3º, do artigo 790 da CLT, em vigor à época dos fatos, também autorizava a
concessão fundada na referida declaração. Acontece que o Código de Processo Civil de 2015 passou a
exigir poderes específicos para a declaração firmada pelo advogado da parte, conforme dicção do artigo
105 do aludido diploma legal. Uma vez que não foi atendido tal pressuposto, e não sendo juntada
declaração de hipossuficiência assinada pelo próprio reclamante, o mesmo não faz jus à gratuidade de
justiça. Não comprovado o recolhimento das custas processuais, acolhe-se a preliminar de deserção
suscitada em contrarrazões. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Jorge Fernando Gonçalves da Fonte - 010000343.2016.5.01.0003 - 14/12/2018.)
468. Execução. Despesa relativa a expedição de certidão pelo RGI. Gratuidade de justiça. A gratuidade
judicial deferida ao empregado hipossuficiente isenta a parte beneficiária da necessidade de
recolhimento de todas as despesas processuais e alcança inclusive o recolhimento de custas cartorárias
relacionadas à expedição de certidões de imóveis perante o RGI. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. Cláudia Regina
Vianna Marques Barrozo - 0000002-78.2017.5.01.0241 - 22/2/2018.)
469. Gratuidade de justiça. A gratuidade da prestação jurisdicional se justifica nas hipóteses em que
demonstrada a condição de miserabilidade jurídica do postulante, que lhe impede, sobretudo, de arcar
com as despesas processuais, bastando para tanto a simples afirmação de pobreza, para autoriza-la
ressaltando-se, ainda, que a concessão de tal benefício pode ser efetuada em qualquer fase processual.
Súmula nº 463 da SDI-1 do TST. Atendido o item I da súmula nº 463 da SDI-1 do TST supramencionada,
que determina que "para a concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa natural, basta a
declaração de hipossuficiência econômica firmada pela parte", há que se dar provimento ao agravo de
instrumento para dispensar o reclamante do pagamento das custas judiciais. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Ana
Maria Soares de Moraes - 0011265-80.2015.5.01.0014 - 12/9/2018.)

470. Gratuidade de Justiça. Declaração de miserabilidade firmada pelo advogado. Nos termos do
entendimento cristalizado na Súmula nº 463, do c. TST, para a concessão da assistência judiciária
gratuita à pessoa natural, basta a declaração de hipossuficiência econômica firmada pela parte ou por
seu advogado, desde que munido de procuração com poderes específicos para esse fim. (TRT1 - 2ª
Turma- Rel. José Antonio Piton - 0001616-54.2012.5.01.0222 - 18/5/2018.)
471. Gratuidade de justiça. É já consolidada a jurisprudência do c. TST quanto a ser bastante à concessão
da gratuidade de justiça que a parte declare, diretamente ou por seu advogado, seu estado de
miserabilidade econômica, consoante a Orientação Jurisprudencial nº 304 da SBDI-I do c. TST. (TRT1 - 1ª
Turma- Rel. Mário Sérgio Medeiros Pinheiro - 0000009-69.2017.5.01.0015 - 4/7/2018.)
472. Gratuidade de justiça. Empresa em recuperação judicial. O art. 899, § 10º, da CLT somente isenta a
empresa em recuperação judicial do pagamento do depósito recursal, não havendo como estender o
benefício às custas judiciais. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. José Antonio Piton - 0101290-03.2016.5.01.0048 25/9/2018.)
473. Gratuidade de justiça. O art. 99 do atual CPC reza que a parte gozará da assistência judiciária
mediante simples afirmação na peça inicial (ou no curso da lide v. § 1º) de que não tem condições de
pagar as custas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. Recurso ordinário
destrancado. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Jorge Fernando Gonçalves da Fonte - 0100602-04.2017.5.01.0049 23/1/2018.)
474. Gratuidade de justiça. Pessoa jurídica. Necessidade de prova cabal e inequívoca da dificuldade
financeira que inviabilize o recolhimento das custas e a realização do depósito recursal. Com o advento
do Código de Processo Civil de 2015, não restam dúvidas de que a pessoa jurídica, brasileira ou
estrangeira, que comprove a insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e
honorários advocatícios tem direito à gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98, caput e § 1º, VIII, do
NCPC, o que, inclusive, já vinha sendo adotado pela orientação majoritária dos tribunais, a teor da
Súmula nº 481 do c. STJ. Entretanto, o elastecimento da norma processual em favor das pessoas
jurídicas somente é admitido pelo Poder Judiciário quando há prova cabal e inequívoca de que a
empresa se encontra em dificuldade financeira que inviabilize o recolhimento das custas processuais e a
realização do depósito recursal. Neste sentido, a simples afirmação, desacompanhada de qualquer
elemento de prova, não se presta a aferir a condição de insuficiência econômica exigida por lei. (TRT1 8ª Turma- Rel. Eduardo Henrique Von Adamovich - 0101565-35.2017.5.01.0009 - 6/12/2018.)
475. Gratuidade. Deserção. O agravante declarou a sua hipossuficiência, nos termos do § 3º do art. 790
da CLT e, requereu na exordial a Gratuidade de Justiça. É de se reformar a r. decisão a quo, para deferir
os benefícios da gratuidade de justiça e afastar a deserção, determinando-se o regular processamento
do recurso ordinário, uma vez que a gratuidade de justiça pode ser concebida em qualquer instância, a
teor do art. 790, § 3º, da CLT. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. Maria das Graças Cabral Viegas Paranhos 0101851-97.2017.5.01.0078 - 2/10/2018.)

3.7.2

Honorários Periciais

476. Gratuidade de Justiça. Produção da prova pericial. Antecipação de honorários do perito. Com a
modificação da legislação, deveria o autor ter reiterado o requerimento, ainda que em audiência,
realizada em 06/12/17, mas nada falou, limitando-se declarar que não tinha mais provas a produzir, a
operando-se a preclusão. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Cesar Marques Carvalho - 0001046-71.2011.5.01.0006 23/7/2018.)
477. Honorários periciais. Acordo. Sucumbência quanto ao objeto da perícia. A responsabilidade pelo
pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, que é o réu,

na hipótese dos autos, vez que nada de diferente foi previsto no acordo que colocou termo ao processo.
Segurança concedida para determinar que seja suspensa a execução dos honorários periciais em face da
impetrante. (TRT1 - SEDI- 2- Rel. Carina Rodrigues Bicalho - 0101164-29.2018.5.01.0000 - 8/12/2018.)
478. Honorários periciais. Gratuidade de justiça. O artigo 790-B da CLT, com a redação então vigente por
ocasião da determinação da perícia (anterior à Lei nº 13.467/17), dispensa o beneficiário da gratuidade
de justiça do pagamento de honorários periciais (espécie do gênero despesas processuais). (TRT1 - 8ª
Turma- Rel. Maria Aparecida Coutinho Magalhães - 0000292-81.2011.5.01.0022 - 13/8/2018.)
479. Mandado de Segurança. Perícia. Obrigação de antecipar salários do perito. Determinação pelo juiz
de que a empresa o faça. Falta de base legal. Abusividade do ato. Distribui-se o ônus da prova segundo a
qualidade de quem alega o fato a quem a prova desse fato interessa. Antes de se decidir a quem toca
provar este ou aquele fato, importa definir quem tinha o ônus de alegar, e o que efetivamente alegou.
Se o fato alegado por uma parte somente pode ser provado por meio de prova pericial, cabe a essa
parte o ônus dessa prova e o encargo de supri-la por todos os meios no processo. Impor à parte contra
quem determinado fato foi alegado e somente pode ser provado por meio de perícia o ônus de
antecipar os honorários do perito é o mesmo que obrigar a parte a fazer prova contra si mesma, o que
subverte a lógica da distribuição do ônus da prova no processo. É claro que a parte que alega o fato tem
o direito constitucional de acesso aos meios de prova, mas tem, também, o encargo de produzi-la. São
coisas distintas. O juiz não pode, a pretexto de assegurar o direito à prova, a quem pede, exigir que a
parte contra quem a prova é exigida antecipe os custos da sua realização porque isso implica obrigar
que uma parte suporte os custos de uma prova cujo encargo cabia à outra. Se a prova do fato é
indispensável à solução do ponto litigioso, a parte a quem essa prova é necessária deve suportá-la, ou o
juiz, supondo que a parte não a custeará, deve decretar a sua perda e julgar o caso segundo as regras de
partição de encargos. (TRT1 - SEDI-2- Rel. José Geraldo da Fonseca - 0100129-68.2017.5.01.0000 23/1/2018.)
480. Mandado de segurança. Prova pericial. Antecipação de honorários. Violação a direito líquido e
certo. A cobrança antecipada dos honorários periciais viola direito líquido e certo da parte, consoante
art. 790-B da CLT e OJ nº 98, SDI-2, do e. TST. (TRT1 - SEDI-2- Rel. Giselle Bondim Lopes Ribeiro 0101226-69.2018.5.01.0000 - 12/12/2018.)

3.7.3

Litisconsórcio e Assistência

481. Ausência de indicação do terceiro interessado na petição inicial. A lei que regulamenta o
processamento do Mandado de Segurança não exige que o Impetrante inclua o terceiro interessado na
petição inicial. Ademais, ainda que se entenda tratar-se o terceiro interessado de litisconsorte
necessário, antes que se decida pela extinção do processo sem julgamento do mérito, é necessária a
intimação da parte para regularizar o pólo passivo conforme preconizam expressamente o parágrafo
único do art. 115, NCPC e os enunciados das Súmulas nº 145, TFR e 631, STF. (TRT1 - SEDI-2- Rel. Ivan da
Costa Alemão Ferreira - 0101847-03.2017.5.01.0000 - 23/1/2018.)

3.7.4

Representação em Juízo

482. Irregularidade de representação. Não se conhece do recurso que apresenta irregularidade de
representação processual. (TRT1 - 7ª Turma- Rel. José Luís Campos Xavier - 0043200-14.1993.5.01.0531
- 1º/7/2018.)
483. Município de Itaperuna. Representação processual. Assistente adjunto. Embora não ostente o título
de Procurador do Município, o ocupante de cargo efetivo de Assistente Adjunto, nomeado por concurso
público de provas e títulos, por expressa previsão legal possui as prerrogativas e atribuições inerentes à
Procuradoria e, por conseguinte, atua como se Procurador fosse, podendo, inclusive, representar a

Municipalidade em Juízo. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. José Antonio Piton - 0026500-84.2009.5.01.0471 21/2/2018.)

3.7.5

Substituição Processual

484. Processo de execução. Ação coletiva. Sindicato. Substituto processual. Extinção. Art. 924, II, do CPC.
Inadequação ao caso vertente. A liquidação de sentença proferida ou acordo firmado nos autos de ação
coletiva não se dá por mera apresentação de cálculos, visto que o comando passado em julgado
necessariamente será genérico, nos termos do art. 95 do CDC. Portanto, não se entende cabível a
extinção da execução com fundamento no art. 924, II, do CPC, que trata da satisfação da obrigação,
quando não foi concedido à parte, na qualidade de substituto processual, a abertura de instrução para a
comprovação da qualidade de titular do direito e do quantum debeatur, em procedimento de liquidação
por artigos (procedimento comum, no dizer do novo CPC), ou até mesmo por arbitramento, quando
demonstrada a necessidade de prova pericial. Ademais, não se mostra razoável presumir que, por
descuido da executada (extravio dos documentos), os créditos trabalhistas dos titulares do direito
(substituídos) já se encontram satisfeitos, quando nem mesmo a executada alegou isso. Dá-se
provimento. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. Marcos Pinto da Cruz - 0001358-73.2010.5.01.0041 - 12/1/2018.)

3.7.6

Sucumbência

485. Honorários de sucumbência. Art. 791-a-CLT. A sistemática encartada no art. 791-a-CLT é aplicável
nos processos cuja reclamação tenha sido ajuizada a partir da data de vigência da denominada "reforma
trabalhista", como bem sinalizado pelo c. TST na sua IN nº 41/18. (TRT1 - 9ª Turma- Rel. Claudia de
Souza Gomes Freire - 0011027-92.2015.5.01.0521 - 24/11/2018.)
486. Honorários sucumbenciais. Competência material. Alteração. EC nº 45/04. Os honorários
advocatícios na Justiça do Trabalho somente são devidos com base na mera sucumbência quando se
tratar de relação jurídica trabalhista, advinda da nova competência da Justiça do Trabalho, ou seja,
quando a ação foi ajuizada na Justiça Comum, e, após, encaminhada para esta Justiça Especializada.
Inteligência da OJ nº 421 da SDI 1 do c. TST. Recurso ordinário parcialmente provido. (TRT1 - 2ª TurmaRel. Valmir de Araujo Carvalho - 0126300-89.2006.5.01.0342 - 8/3/2018.)
487. Honorários sucumbenciais. I.N. 41 do c. TST. Na hipótese de reclamação trabalhista ajuizada
anteriormente à vigência da Lei nº 13.467, de 2017, não cabe a aplicação do artigo 791-A da CLT, e sim
os ditames do art. 14 da Lei nº 5.584/70 e das Súmulas nº 219 e 329 do TST. Recurso parcialmente
provido. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Marcelo Antero de Carvalho - 0101698-51.2017.5.01.0341 1º/11/2018.)

3.8

PENALIDADES PROCESSUAIS

488. Confissão ficta. A ausência da parte à audiência em que deveria prestar depoimento pessoal
importa na confissão quanto à matéria fática, desde que não infirmados por outros elementos de prova
constantes dos autos ou quando tratar-se de matéria exclusivamente de direito. (TRT1 - 4ª Turma- Rel.
Tania da Silva Garcia - 0002600-74.2009.5.01.0341 - 5/6/2018.)
489. Multa normativa. Cláusula penal. Limitação. Considerando que a multa normativa refere-se à
cláusula penal, decorrente de inadimplemento de obrigação contratual, e considerando, ainda, que o
artigo 412 do Código Civil prevê que o valor da cominação imposta não pode exceder o da obrigação
principal, correto o Juízo ao determinar a sua limitação, não havendo que se falar em ofensa à coisa
julgada. A multa em questão não deve sofrer a incidência dos juros moratórios. Todavia, deve ser
calculada sobre o valor da obrigação principal atualizada, englobando, portanto, o valor principal

devidamente corrigido e acrescido de juros. Agravo de petição que se dá parcial provimento. (TRT1 - 10ª
Turma- Rel. Marcelo Antero de Carvalho - 0000447-76.2011.5.01.0057 - 30/5/2018.)
490. Processo iniciado antes da Lei nº 13.467/17. Confissão ficta. Ausência de preposto em audiência de
prosseguimento. Jornada inverossímil. A ausência do preposto da reclamada à audiência de instrução
implica confissão quanto à matéria fática. Por outro lado, jornada inverossímil é aquela que não parece
ser verdadeira, difícil de acreditar, o que não ocorre quando a inicial alega a jornada de 8h às 22h, em
cargo de gerência de farmácia. Jornada exaustiva ou extensa não se confunde com jornada inverossímil.
Recurso patronal a que se nega provimento. (TRT1 - 7ª Turma- Rel. Sayonara Grillo Coutinho Leonardo
da Silva - 0101841-63.2017.5.01.0204 - 2/6/2018.)

3.8.1

Multa do Art. 475-J do CPC

491. Adequação ao Tema 4 do Incidente de Recursos Repetitivos do TST. Multa do art. 523, § 1º, do
NCPC (art. 475-J do CPC/73). Ressalva de entendimento. A CLT não acompanhou as inovações do
Processo Civil, que tiveram como tônica a efetividade e celeridade processual, com intuito de se atingir
o fim colimado no mandamento insculpido no artigo 5º, LXXVIII da Constituição Republicana, segundo o
qual a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os
meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Por tal razão, a aplicação da multa estabelecida no
art. 523, § 1º, do novo Código de Processo Civil, na esfera trabalhista, é salutar ao Direito Processual do
Trabalho, até porque as verbas pleiteadas nesta Justiça Especializada têm natureza alimentícia, e a
forma serôdia dispensada à execução trabalhista pelo Texto Consolidado não se ajusta aos valores e
garantias essenciais preconizados na Constituição Cidadã, levando-se em conta, ainda, o disposto em
seu artigo 7º, X, que, além de proteger o salário, na forma da lei, reconhece sua natureza alimentar.
Acrescente-se que o art. 523, § 1º, do NCPC (art. 475-J do CPC/73) tem aplicação plena no Processo do
Trabalho porque não apenas se coaduna com os princípios trabalhistas em especial, o informalismo
(pagamento espontâneo) e a proteção ao trabalhador hipossuficiente mas, também o subsidia e
complementa (interpretação do art. 15 do NCPC). Nesse passo, perfeitamente cabível a aplicação
subsidiária da norma processual civil empreendida pelo Juízo de Origem, considerando-se a natureza
alimentar do crédito trabalhista e o ancilosamento das normas celetistas atinentes ao caso concreto. No
entanto, em sede de recursos repetitivos, notadamente quando da apreciação do Tema nº 04, o col. TST
fixou a seguinte tese acerca do tema: "A multa coercitiva do artigo 523, parágrafo 1º do CPC (antigo
artigo 475-J do CPC de 1973) não é compatível com as normas vigentes da CLT por que se rege o
processo do trabalho, ao qual não se aplica." Assim, impõe-se o provimento do recurso, com ressalva de
entendimento pessoal, para excluir a aplicação do preconizado pelo art. 523, § 1º, do CPC ao Processo
do Trabalho. Agravo de petição patronal ao qual se dá provimento, no tema. (TRT1 - 5ª Turma- Rel.
Enoque Ribeiro dos Santos - 0000342-10.2012.5.01.0043 - 2/8/2018.)
492. Coisa julgada. A execução de título executivo judicial proferido nos autos de ação coletiva deve
ficar rigorosamente adstrita à moldura estabelecida pelos parâmetros contidos na decisão transitada em
julgado, sendo defeso a esta Corte modificar a coisa julgada. Multa prevista no artigo 523, § 1º, do CPC.
Incompatibilidade com o Processo do Trabalho. Tese Jurídica fixada pelo TST. Não se aplica a regra
contida no art. 523, § 1º do CPC ao Processo do Trabalho por ausência de lacuna a autorizar o uso
supletivo do CPC. Tese fixada, por maioria, pelo TST no julgamento do RR 1786-24.2015.5.04.0000, de
observância obrigatória. Relatora: Desembargadora Carina Rodrigues Bicalho. (TRT1 - 3ª Turma- Rel.
Carina Rodrigues Bicalho - 0061001-10.1988.5.01.0242 - 13/7/2018.)
493. Direito Processual do Trabalho. Multa prevista no art. 523, § 1º do NCPC (art. 475-J do CPC de
1973). Inaplicabilidade. É inaplicável ao Processo do Trabalho a multa prevista no art. 523, §1º do NCPC
(art. 475-J do CPC de 1973), conforme decisão prolatada pelo TST, nos autos de Recurso de Revista

Repetitivo, publicada em 30/11/17. (TRT1 - 8ª Turma- Rel. Eduardo Henrique Von Adamovich - 012170072.2009.5.01.0066 - 16/5/2018.)
494. Multa do art. 523, § 1º, do CPC. Inaplicabilidade ao Processo do Trabalho. É inaplicável a multa do
art. 523, § 1º, do CPC (antigo art. 475-J) ao Processo do Trabalho, visto que inexiste omissão na CLT a
respeito da matéria. Precedentes do TST. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Rildo Albuquerque Mousinho de Brito 0174900-62.2008.5.01.0281 - 23/5/2018.)
495. Multa do artigo 523 do CPC. Indevida a aplicação multa de 10% prevista no art. 523 do CPC na
execução trabalhista, tendo em vista o regramento próprio existente nos artigos 880 e 883 da CLT.
Ademais, de acordo com o artigo 889 da CLT, eventual lacuna deve ser preenchida pela Lei nº 6.830/80,
a qual tem prevalência sobre as regras do CPC, em sede de execução. Dou provimento. (TRT1 - 2ª
Turma- Rel. Glaucia Zuccari Fernandes Braga - 0008800-43.2009.5.01.0068 - 8/6/2018.)
496. Multa do artigo 523 do CPC/15. Inaplicabilidade ao Processo do Trabalho. A multa coercitiva do
artigo 523, § 1º, do CPC de 2015 (artigo 475-J do CPC de 1973) não é compatível com as normas vigentes
da CLT por que se rege o Processo do Trabalho, ao qual não se aplica. Inteligência da Tese Jurídica para o
Tema Repetitivo nº 04, da SDI-1/TST. (TRT1 - 9ª Turma- Rel. Eduardo Henrique Von Adamovich 0001194-79.2011.5.01.0007 - 5/3/2018.)
497. Multa do artigo 523, § 1º, do atual CPC (artigo 475-J do CPC de 1973). Descabimento na Justiça do
Trabalho. 1) Após o julgamento do Incidente de Recurso de Revista Repetitivos IRR nº 178624.2015.5.04.000 pelo c. TST, restou fixado que a multa prevista no artigo 523, § 1º do novo CPC (artigo
475-J do CPC de 1973) não é compatível com as normas vigentes da CLT, pelas quais se rege o Processo
do Trabalho. 2) Agravo de petição do Banco demandado ao qual se concede parcial provimento. (TRT1 9ª Turma- Rel. José da Fonseca Martins Junior - 0167400-58.1991.5.01.0242 - 21/6/2018.)
498. Multa prevista no artigo 523-J do CPC. Nos termos da Tese Prevalecente fixada nos autos do IRR nº
1786-24.2015.5.04.0000 , pelo colendo TST, a multa coercitiva do art. 523, § 1º, do CPC de 2015 (art.
475-J do CPC de 1973) não é compatível com as normas vigentes da CLT por que se rege o Processo do
Trabalho, ao qual não se aplica. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Alvaro Luiz Carvalho Moreira. Red. Desig. 0127700-08.2009.5.01.0028 - 1º/8/2018.)

3.9

PROCESSO E PROCEDIMENTO

499. Ausência de peças necessárias à formação do instrumento. Não conhecimento. A ausência de peças
necessárias à formação do instrumento, nos termos do inc. I do § 5º do artigo 897 da CLT e Instrução
Normativa nº 16/00 do TST, inviabiliza o seu conhecimento. Na espécie dos autos verifica-se que a
agravante instruiu os autos do agravo apenas com a respectiva petição. Nada mais. (TRT1 - 9ª TurmaRel. Ivan da Costa Alemão Ferreira - 0000002-44.2017.5.01.0026 - 2/3/2018.)
500. Ausência do segundo réu à audiência. Atestado médico com indicação expressa de impossibilidade
de locomoção. Aplicação do entendimento consubstanciado na Súmula nº 122 do c. TST. A ordem
jurídica é severa quanto à demonstração de incapacidade de atender ao comando jurisdicional de
comparecimento à audiência. Por esta razão, o entendimento jurisprudencial consubstanciado na
Súmula nº 122, do c. TST, aplicado ao caso em tela, exige que o atestado médico declare,
expressamente, a impossibilidade de locomoção da parte faltante. Assim, havendo no atestado
apresentado pela reclamada menção expressa quanto à impossibilidade de locomoção do preposto,
impõe-se a manutenção da r. sentença. Recurso da reclamante a que se nega provimento, no particular.
(TRT1 - 6ª Turma- Rel. Paulo Marcelo de Miranda Serrano - 0000917-49.2012.5.01.0065 - 20/4/2018.)

501. Cerceio de defesa. Nova perícia. Faculdade do Juízo. A determinação de nova perícia é uma
faculdade do juízo, não constituindo cerceio de defesa quando não evidenciada falha naquela já
realizada (art. 480 do CPC/15). (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Edith Maria Correa Tourinho - 000123003.2011.5.01.0014 - 3/9/2018.)
502. Inépcia. Existência. Se da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão, deve ser
declarada a inicial inepta (art. 330, I, c/c § 1º, III, do NCPC). (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Edith Maria Correa
Tourinho - 0101940-31.2017.5.01.0043 - 6/10/2018.)

3.9.1

Antecipação de Tutela / Tutela Específica

503. Mandado de Segurança. Antecipação de tutela em ação trabalhista. Pedido para impedir redução
salarial promovida por empresa equiparada à Fazenda Pública. Possibilidade. O art. 1º da Lei nº
8.437/92 e o parágrafo 2º do art. 7º da Lei nº 12.016/09, efetivamente, impedem a concessão de
aumento salarial a servidores públicos por meio de antecipação de tutela ou medida liminar, inclusive
em mandado de segurança. Contudo, no presente caso, o trabalhador não pretende obter um aumento
remuneratório, mas impedir a redução salarial promovida por sua empregadora. A decisão liminar,
nessa hipótese, de modo algum implica majoração de vencimentos, pois limita-se a restabelecer uma
situação financeira pré-existente. Desse modo, inexiste óbice legal à concessão da tutela antecipada,
conforme reiterada jurisprudência do e. STF. (TRT1 - SEDI-2- Rel. Giselle Bondim Lopes Ribeiro. Red.
Desig. - 0101639-19.2017.5.01.0000 - 3/4/2018.)
504. Relação de emprego. Tutela inibitória. A tutela inibitória é cabível em caso de ameaça concreta ou
o justo receio de ilícito ou de dano a um bem jurídico patrimonial ou extrapatrimonial. No caso,
inexistindo sequer indícios de que possa ocorrer a lesão, não há como deferir-se a tutela. (TRT1 - 7ª
Turma- Rel. Jorge Orlando Sereno Ramos - 0001384-16.2012.5.01.0069 - 26/1/2018.)

3.9.2

Provas

505. Adicional de insalubridade. Prova pericial. O laudo pericial constitui instrumento técnico-científico
de constatação. Por isso, tem aptidão para evidenciar a veracidade de determinadas situações fáticas
relacionadas aos argumentos das partes, e sua conclusão somente pode ser desconstituída com robusta
prova em sentido contrário. Se o laudo pericial judicial é conclusivo no sentido de que o trabalho
executado tinha por finalidade executar o transporte de pessoas em ambiente hospitalar, exposto à
doenças infecto-contagiosas, bem como refugo contendo urina e sangue de pacientes, restou
devidamente caracterizado que a atividade descrita se enquadra como insalubre, em grau médio,
prevista no Anexo 14 da NR-15 (aprovado pela Portaria SSST nº 12, de 12/11/79). Apelo patronal a que
se nega provimento, no aspecto. Responsabilidade subsidiária. Terceirização. Administração pública.
Ausência de fiscalização. Configuração. Se não há prova nos autos demonstrando que o ente público
procedeu à fiscalização efetiva da prestadora de serviços, principalmente em relação às suas obrigações
trabalhistas, deverá responder subsidiariamente, abrangendo toda a condenação, inclusive em relação
às parcelas fiscais e previdenciárias. O tomador, para não ser responsabilizado subsidiariamente, deve
ter êxito em demonstrar não apenas que foi diligente na fiscalização, mas também que tomou
providências no sentido de reter os valores correspondentes aos faturamentos da terceirizada, de forma
a preservar os pagamentos das verbas salariais (alimentícias) aos respectivos trabalhadores, em
conjunto com os consectários legais (FGTS, férias, natalinas etc). Apenas assim se poderia vislumbrar a
possibilidade de haver o afastamento da responsabilidade subsidiária do ente público. Apelo patronal a
que se nega provimento. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Enoque Ribeiro dos Santos - 0000082-69.2013.5.01.0051
- 5/6/2018.)

506. Aplicando-se ao caso o comando inscrito no item I da Súmula nº 338, "inverte-se o ônus da prova",
transferindo-se à reclamada o encargo processual de demonstrar, por algum outro meio (que não os
"cartões de ponto"), aquela que seria a real jornada de trabalho do reclamante. E não tendo a
reclamada se desvencilhado do encargo processual que sobre ela recaía, forçoso como correta a jornada
de trabalho que consta da petição inicial: das 7h às 21h, de segunda a sexta-feira, e, aos sábados, das 7h
às 16h, com 30 minutos de intervalo intrajornada. (TRT1 - 8ª Turma- Rel. Roque Lucarelli Dattoli 0000394-79.2012.5.01.0245 - 18/6/2018.)
507. Cerceamento de defesa. Desnecessária a complementação ou produção de nova perícia, porque o
laudo médico foi elaborado por profissional devidamente habilitado, bem como estribada a conclusão
do expert nos elementos dos autos e em exame clínico e físico. Tratando-se de testemunhas
desprovidas de conhecimentos na área da ortopedia, a prova oral é irrelevante. Incapacidade laborativa.
Demonstrada a inexistência do nexo causal entre as moléstias apresentadas e as atividades
desempenhadas pelo autor. (TRT1 - 9ª Turma- Rel. Eduardo Henrique Von Adamovich - 000131141.2010.5.01.0222 - 6/6/2018.)
508. Cerceio de defesa. Ausência de intimação das partes. Entende-se que a ausência de intimação e
participação das partes na perícia constitui afronta ao direito ao contraditório e à ampla defesa,
resultando manifesto prejuízo da prova produzida. Relatora: Giselle Bondim Lopes Ribeiro. (TRT1 - 7ª
Turma- Rel. Giselle Bondim Lopes Ribeiro - 0000731-79.2013.5.01.0521 - 7/8/2018.)
509. Confissão recíproca. Distribuição do ônus da prova. Na ocorrência da confissão recíproca, a lide
deverá ser resolvida pela aplicação do ônus da prova, razão pela qual não pode prevalecer o
entendimento enunciado na Súmula nº 74 do TST. Provimento parcial ao recurso obreiro. Provimento
ao recurso patronal. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Roberto Norris - 0000723-23.2012.5.01.0009 - 13/7/2018.)
510. Depósito FGTS. Ônus da prova. A jurisprudência do colendo TST tem decidido que, na distribuição
do ônus probatório, atribui-se o encargo da demonstração da verdade do fato pela aptidão para a
prova. Assim, sabendo-se que o recolhimento do FGTS, durante o curso do contrato de trabalho, é de
responsabilidade do empregador, cabe ao mesmo a guarda das guias mensais de recolhimento e da
respectiva relação completa de empregados, bem como sua apresentação em Juízo, quando
demandado, em estrita observância ao princípio processual da aptidão para a produção da prova. Nesse
sentido o entendimento disposto na súmula nº 461 do colendo TST. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. Leonardo da
Silveira Pacheco - 0029500-87.2005.5.01.0421 - 30/5/2018.)
511. Depósitos do FGTS. Regularidade. Ônus da prova. É do empregador o ônus da prova em relação à
regularidade dos depósitos do FGTS, pois o pagamento é fato extintivo do direito do autor. Inteligência
da Súmula nº 461 do c. TST. (TRT1 - 7ª Turma- Rel. José Luís Campos Xavier - 000002871.2011.5.01.0343 - 16/2/2018.)
512. Direito Processual do Trabalho. Ônus da prova. Distribuição. Cabe à parte o ônus de provar a
veracidade de suas alegações, a teor dos arts. 818 da CLT e 373 do CPC. (TRT1 - 8ª Turma- Rel. Dalva
Amélia de Oliveira - 0101356-37.2017.5.01.0051 - 4/9/2018.)
513. Doença ocupacional. Ausência de comprovação de nexo causal. Para a caracterização da doença
profissional equiparada ao acidente de trabalho, é inafastável a demonstração do efetivo nexo de
causalidade entre as atividades desenvolvidas pelo empregado no âmbito de suas atividades e a
enfermidade de que teria sido acometido, o que não ocorreu na presente hipótese. (TRT1 - 3ª TurmaRel. Mônica Batista Vieira Puglia - 0095300-56.2009.5.01.0022 - 22/2/2018.)
514. Horas extraordinárias. Jornada inverossímil. Ônus da prova do reclamante. Inidoneidade não
demonstrada. Impugnando, o reclamante, os controles de frequência, passa a ser seu o ônus da prova,

que deve ser robusta, sobretudo quando a jornada é inverossímil. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Edith Maria
Correa Tourinho - 0101680-78.2016.5.01.0401 - 7/6/2018.)
515. Horas extraordinárias. Ônus da prova. Controle de ponto idôneo. Diferenças pleiteadas. Ausência de
comprovação. Assim, considerando a validade dos controles de ponto, bem como o pagamento de horas
extras pela reclamada, cabia ao reclamante demonstrar de forma inequívoca a irregularidade do
pagamento do labor em sobrejornada, ônus do qual não desincumbiu. Recurso não provido. (TRT1 - 3ª
Turma- Rel. Antônio Cesar Coutinho Daiha - 0000305-33.2014.5.01.0521 - 23/2/2018.)
516. Horas extras. Fato constitutivo. Ônus da prova. É da parte autora o ônus de provar o fato
constitutivo do direito às horas extras vindicadas, a teor do disposto no art. 818, da CLT. (TRT1 - 2ª
Turma- Rel. José Antonio Piton - 0001309-34.2012.5.01.0244 - 1º/8/2018.)
517. Horas extras. Ônus da prova. Não juntada dos controles de frequência. Os controles de frequência
constituem prova pré-constituída. A reclamada foi devidamente citada para trazer aos autos o seu
controle de frequência referente a reclamante, mas assim não fez. Deixando a reclamada de acostar os
controles de ponto, aplica-se- lhe o previsto nos artigos nº 396 e 400 do CPC. Apelo da reclamante
parcialmente provido. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Antônio Cesar Coutinho Daiha - 001172953.2015.5.01.0031 - 23/1/2018.)
518. Horas extras. Ônus da prova. Pertence à empregadora o ônus probatório quanto à real jornada do
trabalhador e, em consequência, a inexistência de labor extraordinário, nos termos do artigo 74 da CLT e
Súmula nº 338 do TST, ônus do qual não se desincumbiu tendo em vista que a prova testemunhal
demonstrou a inidoneidade dos controles de ponto. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Alvaro Luiz Carvalho Moreira
- 0001142-41.2013.5.01.0451 - 26/10/2018.)
519. O Autor não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo alegado, nos termos dos
artigos 818 da CLT c/c 373, I, do CPC, não havendo comprovação de horas extras não quitadas.
Conforme estabelece o artigo 224, § 1º, da CLT, a jornada de trabalho de 6 horas assegura ao
empregado um intervalo de 15 minutos, porém, no caso da jornada ser extrapolada, faz jus ao
pagamento do intervalo de 1 hora. (TRT1 - 7ª Turma- Rel. Theocrito Borges dos Santos Filho - 010159389.2016.5.01.0024 - 28/9/2018.)
520. Valoração da prova oral. Livre convencimento motivado. O Juízo original da instrução ao colher o
depoimento das partes e das testemunhas tem o contato direto com elas, estando mais apto a apreciar
o grau de segurança que cada um dos depoentes lhe passa. Assim, não ressaltando dos autos qualquer
elemento que induza à convicção de que o Juízo de origem se equivocou na valoração da prova oral
produzida, deve prevalecer o convencimento por ele firmado, com base nas vivas impressões colhidas
por ocasião da produção probatória. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. Angelo Galvão Zamorano - 000111486.2010.5.01.0028 - 4/6/2018.)
521. Vínculo de emprego anterior à data aposta na CTPS do empregado. Ônus da prova. É do empregado
o ônus da prova de que o vínculo de emprego se iniciou antes da data em que foi anotada sua CTPS
quando haja documentos nos autos a indicando como de início da relação de emprego, artigo 818 da
CLT e artigo 373, inciso I, do CPC. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Flávio Ernesto Rodrigues Silva - 001147311.2013.5.01.0022 - 4/9/2018.)

3.9.2.1

Depoimento Pessoal / Testemunha

522. Cerceio de defesa caracterizado. Caracteriza-se como cerceamento de defesa o indeferimento de
oitiva de testemunha que não porta documento de identidade. Relatora: Giselle Bondim Lopes Ribeiro.
(TRT1 - 7ª Turma- Rel. Giselle Bondim Lopes Ribeiro - 0001652-24.2010.5.01.0301 - 27/2/2018.)

523. Houve irregularidade de intimação do autor para o seu depoimento pessoal, haja vista que este
apenas foi intimado para tanto na pessoa de seu patrono. Em consequência, declara-se nula a sentença
e determina-se o retorno dos autos à Vara do Trabalho de origem, a fim de que seja reaberta a instrução
processual, realizando a intimação pessoal das partes para a nova audiência, procedendo-se novo
julgamento da reclamação trabalhista, como entender de direito. Preliminar acolhida. Relator: Des.
Marcelo Antero de Carvalho. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Marcelo Antero de Carvalho - 000001384.2016.5.01.0551 - 4/4/2018.)
524. Porque mantém contato direto e imediato com a testemunha, ao Juiz que preside a instrução do
processo incumbe dizer de sua credibilidade, de sua coerência, de sua sinceridade. (TRT1 - 8ª TurmaRel. Roque Lucarelli Dattoli - 0001094-55.2012.5.01.0342 - 9/7/2018.)
525. Prova oral. Testemunha. Ação em face do mesmo empregador. Objeto igual ou semelhante.
Suspeição. Não configuração. Cerceio de defesa. É entendimento pacífica na jurisprudência desta
Especializada que não configura suspeição o fato de a testemunha possuir ação em face do mesmo
empregador, ainda que patrocinada pelo mesmo advogado e com objeto similar ou idêntico, exigindo-se
a prova objetiva do interesse da testemunha no desfecho da lide. Em caso em que o autor da ação
pretende provar assédio moral pelo rigor excessivo no cumprimento de metas, com xingamentos por
parte de seus superiores é plausível que tal não tenha ocorrido, também, com outros empregados que
pelo mesmo motivo vêm a Juízo buscar a reparação e que têm como testemunhas os colegas que
sofreram o alegado assédio. Impedir a parte de produzir a prova por quem presenciou os fatos,
restringe o direito a tutela jurisdicional, configurando cerceio de defesa e violação ao entendimento da
Súmula nº 357, TST. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Célio Juaçaba Cavalcante - 0011444-51.2015.5.01.0034 9/11/2018.)
526. Prova testemunhal. Base para a formação do convencimento do juiz. Identidade física.
Imediatidade. Como decorrência do princípio da imediação, que confere ao magistrado papel
proeminente na regência do procedimento probatório, o valor por ele conferido aos depoimentos
prestados assume relevância singular. Intervalo intrajornada. Rodoviário. Item II da OJ nº 342 da SBDI-I
do c. TST. Edição da Súmula nº 437 pelo c. TST. Novo entendimento. Impossibilidade de flexibilização.
Cancelamento da Orientação Jurisprudencial nº 342 da SBDI-I do c. TST e a concomitante edição da
Súmula nº 437 por intermédio das Resoluções nº 185/12 e 186/12 do c. TST, através das quais foi
extirpado o entendimento plasmado no item II, afastam qualquer discussão relativa à possibilidade de
flexibilização do intervalo intrajornada previsto no artigo 71 da Consolidação das Leis do Trabalho por
meio de negociação coletiva de trabalho, não havendo falar, portanto, em pagamento de uma hora
extraordinária apenas quando a jornada extrapolar o limite de sete horas. Intervalo interjornadas.
Inobservância do intervalo mínimo de 11 horas entre duas jornadas frustra a finalidade da norma legal
de assegurar condições de efetivo repouso ao trabalhador, com o objetivo de preservar a sua saúde
física e mental, de modo que não pode ser tratada de forma diferente daquela prevista para o intervalo
intrajornada. Horas extras. Prova testemunhal. Ordens de serviço com anotação dos horários das
viagens efetuadas a cada dia de serviço são meios idôneos de comprovação das jornadas. Corroborada a
extensão dos horários sem registro, tais documentos devem ser desconsiderados. Recurso Ordinário da
reclamada conhecido e não provido. Supressão de intervalos em jornadas externas. Razoabilidade. A
fixação da jornada e o convencimento acerca da redução dos intervalos, quando confirmada a ineficácia
dos controles de ponto como meio de prova, é atividade que em princípio, caso inexista comprovação
robusta, deve ser pautada no princípio da razoabilidade, com base em parâmetros realísticos e nas
máximas de experiência, com referência no que ordinariamente é observado pelo julgador. Intervalos
interjornada. A apuração da redução dos intervalos previstos no artigo 66 da CLT, quando os horários
variam durante a semana, deve ser feita com base nas anotações registradas. Recurso Ordinário do

reclamante conhecido e parcialmente provido. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Márcia Leite Nery - 000132727.2014.5.01.0263 - 14/6/2018.)

3.9.3

Revelia

527. Confissão. Atestado médico. O atestado médico para justificar a ausência da parte à audiência
deverá declarar, expressamente, o horário do atendimento, o tratamento médico e, principalmente, a
impossibilidade de locomoção nos termos da Súmula nº 122 e do art. 844, parágrafo único, da CLT.
Preliminar rejeitada. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Antônio Cesar Coutinho Daiha - 0000010-30.2013.5.01.0521
- 23/7/2018.)
528. Trabalhador. Não comparecimento em audiência. Confissão. O não comparecimento da parte na
audiência em que deveria prestar depoimento pessoal atrai a aplicação da pena de confissão. (TRT1 - 6ª
Turma- Rel. Cláudia Regina Vianna Marques Barrozo - 0002107-37.2012.5.01.0521 - 1º/3/2018.)

3.9.4

Vícios Formais da Sentença

529. Ausência de vício. Não se constando qualquer vício na decisão embargada, é de se rejeitar os
embargos de declaração apresentados pela reclamada que pretende, na verdade, rediscutir as razões do
julgado. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Marcia Regina Leal Campos - 0117100-73.2008.5.01.0282 - 13/4/2018.)
530. Nulidade de sentença. Cerceamento de defesa configurado. Produção de prova. Não se deve
cercear o direito à prova se o convencimento do magistrado não se pautou pelo justo e equânime
deferimento dos mesmos meios para a comprovação dos fatos, vez que o princípio da isonomia,
consagrado no caput do artigo 5º da Constituição da República, está intimamente ligado à ideia de
processo justo, ou seja, consiste em dar tratamento equilibrado entre os sujeitos da relação processual.
Ressalte-se que é da essência do Direito do Trabalho a procura pela verdade real e, como forma de se
obter a mais justa composição da lide. Em homenagem ao princípio da efetividade do processo, reputase como necessária a produção da prova rejeitada. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Evandro Pereira Valadão
Lopes - 0100491-13.2017.5.01.0019 - 14/9/2018.)
531. Nulidade. Negativa de prestação jurisdicional. Nula é a sentença que, mesmo após a provocação
por meio de embargos declaratórios, deixa de apreciar requerimentos expressamente formulados na
defesa, o que implica em ofensa ao art. 93, IX, da CF/88. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Angela Fiorencio Soares
da Cunha - 0101058-45.2017.5.01.0051 - 19/9/2018.)
532. Sentença que se anula, por erro de procedimento na intimação do autor a comparecer à audiência
em que se encerraria a instrução do processo. (TRT1 - 8ª Turma- Rel. Roque Lucarelli Dattoli - 001008998.2013.5.01.0026 - 25/9/2018.)
533. Sentença. Ausência de fundamentação. Uma decisão que carece de fundamentação viola a
Constituição da República, a Consolidação das Leis do Trabalho e o Código de Processo Civil. (TRT1 - 6ª
Turma- Rel. Marcos Cavalcante - 0000422-67.2011.5.01.0282 - 21/2/2018.)

3.10 RECURSO
534. Embargos de declaração em Sede de Recurso Ordinário. Apelo protocolizado tempestivamente em
órgão diverso daquele competente para recebê-lo. Preclusão consumativa. Se a parte opõe
declaratórios em sede de recurso ordinário na Vara de origem, ao invés de fazê-lo no Juízo competente,
in casu, na Turma Recursal, incorre em erro insanável capaz de ativar a preclusão. Há muito a
jurisprudência do c. TST pacificou a matéria, no sentido de que a aferição da tempestividade do recurso

dá-se por meio do protocolo efetivado no Juízo competente. Declaratórios que se rejeitam. (TRT1 - 10ª
Turma- Rel. Rosana Salim Villela Travesedo - 0010005-97.2013.5.01.0026 - 29/9/2018.)
535. Embargos de declaração procrastinatórios. Tendo demonstrado a embargante, uma vez que não se
verifica a existência de omissão no julgado embargado, seu inconformismo através do remédio
processual impróprio, resta configurado o intuito manifestamente protelatório previsto no parágrafo
único do artigo 1022, do Código de Processo Civil de 2015, aplicado de forma supletiva no processo do
trabalho, razão pela qual condena-se a mesma a pagar ao embargado multa de 2% (dois por cento) a ser
calculada sobre o valor da causa. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Mery Bucker Caminha - 012620028.2009.5.01.0020 - 31/10/2018.)
536. Embargos de declaração rejeitados, porque não se verifica qualquer omissão ou contradição no
acórdão a justificar o manejo do remédio. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Jorge Fernando Gonçalves da Fonte 0001102-50.2014.5.01.0281 - 27/2/2018.)
537. Embargos de Declaração. Inexistência de vícios a macular o julgado. Embargos de Declaração que
não se acolhem pela ausência dos pressupostos específicos previstos no artigo 897-A da CLT, quais
sejam, omissão, contradição ou equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do recurso. (TRT1 - 5ª
Turma- Rel. Evandro Pereira Valadão Lopes - 0063300-83.2003.5.01.0225 - 10/8/2018.)
538. Embargos de declaração. Rejeitados, porquanto inexistentes os vícios autorizadores: omissão,
contradição e obscuridade ou manifesto equívoco na análise dos pressupostos de admissibilidade. (TRT1
- 3ª Turma- Rel. Jorge Orlando Sereno Ramos - 0295200-61.1983.5.01.0012 - 3/5/2018.)
539. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração somente são
cabíveis nas hipóteses previstas nos artigos 897-A, da CLT, e 1.022, do CPC. Assim, não comprovado
quaisquer desses vícios no acórdão, que se manifestou expressamente acerca de todas as matérias
ventiladas no agravo de petição, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, por incabíveis. (TRT1 6ª Turma- Rel. Cláudia Regina Vianna Marques Barrozo - 0157800-91.2005.5.01.0025 - 26/1/2018.)
540. Omissão. Inocorrência. Inadequação. Em tendo os declaratórios a indevida finalidade de instaurar
uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica integralmente apreciada pelo tribunal ad quem,
impõe-se-lhes o destino da rejeição. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Rosana Salim Villela Travesedo. Red. Desig.
- 0010076-40.2014.5.01.0002 - 7/6/2018.)
541. Omissão. Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexistem os vícios alegados e o
embargante, tão somente, revela sua irresignação quanto à decisão que lhe foi desfavorável. (TRT1 - 3ª
Turma- Rel. Raquel de Oliveira Maciel - 0100670-96.2016.5.01.0401 - 27/9/2018.)
542. Recurso ordinário tipo apócrifo. Aplicação da OJ nº 120 da SDI-I do c. TST. Estando a petição que
encaminhou o recurso ordinário interposto via e-DOC, devidamente assinada pelo mesmo causídico que
assinou eletronicamente o referido recurso, incide o disposto no item II, da Orientação Jurisprudencial
nº 120 da e. SDI-1 do c. Tribunal Superior do Trabalho. (TRT1 - 9ª Turma- Rel. José da Fonseca Martins
Junior - 0000003-95.2018.5.01.0025 - 8/8/2018.)
543. Traslado deficiente. Autenticação de peças ou declaração de autenticidade. Não conhecimento.
Impõe-se o não conhecimento do agravo quando, na formação do instrumento, as peças forem
anexadas sem autenticação ou declaração de autenticidade pelo próprio advogado. (TRT1 - 10ª TurmaRel. Edith Maria Correa Tourinho - 0000001-03.2018.5.01.0001 - 1º/8/2018.)

3.10.1 Cabimento
544. Embargos de declaração da quarta reclamada. Conhecidos e providos, em parte, para corrigir erro
material, contudo, sem imprimir efeito modificativo do acórdão embargado. (TRT1 - 1ª Turma- Rel.
Mery Bucker Caminha - 0001296-23.2011.5.01.0421 - 19/9/2018.)
545. Embargos de declaração rejeitados por não existir omissão, obscuridade ou contradição no julgado
nos termos do art. 897-A da CLT c/c o art. 1.022 do CPC de 2015 (Dispositivo correspondente no CPC de
1973: artigo 535, caput). (TRT1 - SEDI- Rel. Valmir de Araujo Carvalho - 0101463-74.2016.5.01.0000 13/12/2018.)
546. Embargos de declaração. Constatado vício no acórdão atacado, há de se acolher os embargos de
declaração opostos. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Mônica Batista Vieira Puglia - 0000738-46.2011.5.01.0261 3/8/2018.)
547. Embargos de declaração. Omissão. Inexistência. Rejeição. Rejeitam-se os embargos de declaração
que não conseguem demonstrar a existência de omissão no acórdão embargado. (TRT1 - 2ª Turma- Rel.
Vólia Bomfim Cassar - 0166000-05.1990.5.01.0481 - 2/8/2018.)
548. Embargos de declaração. Omissão. Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexistem os
vícios alegados e o embargante, tão somente, revela sua irresignação quanto à decisão que lhe foi
desfavorável. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Raquel de Oliveira Maciel - 0100767-31.2016.5.01.0067 17/11/2018.)
549. Necessidade de esclarecimentos. Se o acórdão embargado padece de obscuridade sobre
determinado tema, tem-se configurada hipótese legal (CLT, art. 897-A) capaz de dar azo ao parcial
acolhimento da medida. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Rosana Salim Villela Travesedo - 000760063.2009.5.01.0015 - 4/12/2018.)
550. Recurso intempestivo e incabível. O requerimento de reconsideração não interrompe o prazo
recursal. Nesse passo, fica configurada a intempestividade do agravo de petição, de qualquer forma,
também incabível, por insurgir-se contra decisão interlocutória. Relatora: Giselle Bondim Lopes Ribeiro.
(TRT1 - 7ª Turma- Rel. Giselle Bondim Lopes Ribeiro - 0112500-11.1998.5.01.0039 - 18/7/2018.)

3.10.2 Efeitos
551. Vício inexistente. Embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses previstas nos artigos
897-A da CLT e 1.022 do CPC/15, o que não ocorre na hipótese dos autos. Erro de julgamento, se é que
existiu, desafia medida processual distinta. Não provimento ao recurso. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Roberto
Norris - 0010843-84.2015.5.01.0021 - 15/12/2018.)

3.10.3 Preparo / Deserção
552. Ausência da garantia do Juízo. Não se pode conhecer de agravo de petição interposto sem a
garantia integral da execução. Inteligência do art. 884 da CLT. Agravo de instrumento a que se nega
provimento. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Gustavo Tadeu Alkmim - 0049200-18-1994-501-0071 - 3/10/2018.)

3.10.4 Regularidade Formal
553. Ausência de dialeticidade. Não se conhece de recurso em que a parte não identifica o objeto e o
motivo de sua impugnação de forma a permitir que o Juízo reexamine a matéria. (TRT1 - 1ª Turma- Rel.
Mery Bucker Caminha - 0011119-88.2015.5.01.0321 - 13/12/2018.)

554. Insuficiência de traslado. É imprescindível, para o conhecimento do agravo de instrumento, a
observância do disposto no art. 897, § 5º, I, da CLT, o que não se verificou no caso em exame, não
merecendo ser conhecido o presente agravo. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. Leonardo da Silveira Pacheco 0000001-30.2018.5.01.0283 - 2/8/2018.)
555. Taxatividade. Natureza meramente aclaratória. Limites objetivos. Embargos declaratórios são
recursos em sentido estrito, cujas hipóteses de cabimento estão expressamente taxadas em lei. Buscam
a revelação do verdadeiro sentido da decisão e a reposição do julgado nos limites do pedido (adstrição).
Não comportam reexame da prova nem discussão da justiça da decisão. Por meio deles pede-se que o
juiz reexprima, e não que redecida. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. José Geraldo da Fonseca - 010980035.1988.5.01.0032 - 8/6/2018.)

3.10.5 Tempestividade
556. A tempestividade do Recurso Ordinário do Município Reclamado foi atestada na decisão
embargada. Embargos de Declaração opostos pela reclamante conhecidos e rejeitados. (TRT1 - 5ª
Turma- Rel. Márcia Leite Nery - 0101460-61.2017.5.01.0202 - 14/12/2018.)
557. Agravo de instrumento em agravo de petição. Tempestividade. Interposto no prazo estabelecido
pelo art. 897, "a", da CLT, encontra-se tempestivo o recurso de agravo de petição. (TRT1 - 4ª Turma- Rel.
Angela Fiorencio Soares da Cunha - 0101691-89.2016.5.01.0019 - 1º/12/2018.)
558. Intempestividade. Na presente hipótese, a notificação expedida para o executado foi encaminhada
para o seu correto endereço, sendo, inclusive, por ele recebida, não havendo qualquer alegação em
sentindo contrário. Assim sendo, havendo apenas a alegação de que a mesma foi recebida em prazo
superior a 48 horas de sua postagem, caberia ao agravado comprová-la, ônus do qual não se
desincumbiu. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Mônica Batista Vieira Puglia - 0156500-40.2006.5.01.0064 12/7/2018.)
559. Intempestividade. Não se conhece de Agravo de Petição interposto tardiamente, ou seja, quando já
ultrapassado o prazo de oito dias previsto no artigo 897 da Consolidação das Leis do Trabalho. Agravo
de Petição da executada não conhecido. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Márcia Leite Nery - 000036833.2011.5.01.0531 - 1º/3/2018.)
560. Juízo de admissibilidade negativo. Intempestividade. Protocolado o recurso fora do prazo legal de 8
dias, impõe-se juízo de admissibilidade negativo. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Leonardo Dias Borges 0012600-09.2004.5.01.0342 - 16/3/2018.)
561. Prazo recursal. Inobservância. Intempestividade. Não apresentado o recurso ordinário dentro do
prazo previsto em lei, intempestiva é a medida, eis que ausente o requisito de admissibilidade referente
à tempestividade. Recurso ordinário da ré que não é conhecido, por intempestivo. (TRT1 - 8ª TurmaRel. Jorge Orlando Sereno Ramos - 0101248-71.2016.5.01.0009 - 14/12/2018.)
562. Quem não integrou a relação processual na fase de conhecimento não pode ser beneficiado pelos
efeitos da coisa julgada constituída (CPC, art. 506). Agravo não provido. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Luiz
Alfredo Mafra Lino - 0017300-98.2004.501.0060 - 1º/3/2018.)
563. Recurso trancado por intempestivo. Demonstrada a tempestividade do agravo de petição, impõe-se
o seu regular processamento. (TRT1 - 9ª Turma- Rel. Claudia de Souza Gomes Freire - 000000541.2017.5.01.0206 - 14/12/2018.)
564. Tempestividade de Recurso Ordinário. Súmula nº 16 c. TST. Presunção relativa. Nos termos da
Súmula nº 16 do c. TST, a presunção de recebimento em 48 horas de notificação enviada pelos correios

é meramente relativa, podendo o notificado produzir prova em sentido contrário e demonstrar a data
correta de ciência. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. Marcos Cavalcante - 0101769-55.2017.5.01.0017 - 7/12/2018.)

3.11 REVISÃO DE TUTELA
3.11.1 Revisão, reforma ou invalidação da tutela antecipada
565. A tutela da execução não é outra, senão assegurar a efetividade da coisa julgada; e o que se
procura, no processo executivo, é garantir ao credor a concretização da obrigação imposta ao devedor,
tal qual estabelecida na res judicata. (TRT1 - 9ª Turma- Rel. Antônio Carlos de Azevedo Rodrigues 0000031-11.2012.5.01.0078 - 8/12/2018.)
566. Mandado de segurança. A decisão que concedeu a antecipação da tutela teve como base
evidências que levaram a autoridade coatora a entender pela probabilidade do direito perseguido e o
perigo de risco ao resultado útil do processo, razão pela qual inexiste direito líquido e certo a ser
tutelado ao impetrante. (TRT1 - SEDI-2- Rel. José Luís Campos Xavier - 0101531-53.2018.5.01.0000 15/12/2018.)

