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DIREITO DO TRABALHO

1.1

REMUNERAÇÃO, VERBAS INDENIZATÓRIAS E BENEFÍCIOS

1.1.1

Participação nos Lucros ou Resultados

1. CSN. PLR. A participação nos lucros e resultados é uma forma democrática de participação do
trabalhador na gestão da empresa, uma vez que o obreiro vê incorporado no seu patrimônio pessoal
parte do fruto que ele próprio ajudou a construir em favor da sociedade empresária. A participação nos
lucros e resultados é uma expectativa de direito, condicionada à existência de lucro líquido. (TRT1 - 8ª
Turma - Rel. Ana Maria Soares de Moraes - 0175000-02.2006.5.01.0341 - 9/4/2012.)

2

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO

2.1

LIQUIDAÇÃO/CUMPRIMENTO/EXECUÇÃO

2. A tutela da execução é garantir a efetividade do título executivo judicial. O que se procura, no
processo executivo, é assegurar ao credor a concretização da obrigação imposta ao devedor, na
sentença ou no acórdão que a substitui, descabendo às partes, ou mesmo ao juiz da execução, rediscutir
os limites do pedido da inicial, os termos da defesa, ou qualquer outra matéria afeta ao processo de
conhecimento. (TRT1 - 9ª Turma - Rel. Antônio Carlos de Azevedo Rodrigues - 004880076.2007.5.01.0029 - 13/11/2012.)

2.2

DURAÇÃO DO TRABALHO

2.2.1

Controle de jornada

3. Acordo para compensação de jornada. Validade. O acordo individual para compensação de jornada
deve dar ciência ao empregado dos horários a serem cumpridos nos dias de prorrogação e nos dias de
folga compensatória. (TRT1 - 5ª Turma - Rel. Mirian Lippi Pacheco - 0000122-07.2011.5.01.0056 26/11/2012.)

2.2.2
2.2.2.1

Adicional
Adicional de Insalubridade

4. Adicional de insalubridade. Supressão. Fornecimento de equipamentos de proteção individual e laudo
técnico elaborado pela sociedade empresária. Sendo incontroverso o pagamento do adicional de
insalubridade até 1999, cabe ao empregador a prova de que houve alteração nas condições de trabalho
a partir dessa data com eliminação do agente insalubre, não se prestando para esse fim o laudo técnico
elaborado por perito contratado pela sociedade empresária onde não resta demonstrada nenhuma
justificativa relevante para a cessação do pagamento do referido adicional. (TRT1 - 2ª Turma - Rel. José
Geraldo da Fonseca - 0095800-09.2007.5.01.0341 - 7/11/2012.)

2.2.2.2

Adicional de Periculosidade

5. Adicional de periculosidade. Adicional de atividade de distribuição e coleta - AADC. Natureza diversas.
Pagamento concomitante. Possibilidade. O Adicional de Atividade de Distribuição e Coleta - AADC não
tem a mesma função do adicional de periculosidade. Enquanto o adicional de periculosidade remunera

o trabalho em condições perigosas, o Adicional de Atividade de Distribuição e Coleta - AADC visa a
valorizar os profissionais que prestam serviço na função de carteiros, em contato com o cliente, além de
aumentar a atratividade para as áreas Comercial e Operacional. (TRT1 - 6ª Turma - Rel. Marcos
Cavalcante - 0000770-52.2010.5.01.0078 - 6/12/2012.)

2.2.3

Gratificações

6. Adicional de responsabilidade. Supressão. Estabilidade financeira. Devida a incorporação postulada,
consoante o Estatuto da empresa. A pertinência da incorporação vai ao encontro do posicionamento do
egrégio TST, que pelo item I, Súmula nº 372. (TRT1 - 7ª Turma - Rel. Maria das Graças Cabral Viegas
Paranhos - 0000285-98.2011.5.01.0019 - 23/11/2012.)

2.2.3.1.1

Base de cálculo

7. Adicional por tempo de serviço (ATS), adicional de insalubridade e gratificação social. Habitualidade.
Natureza salarial. Integração. As parcelas pagas com habitualidade ao reclamante integram a base
salarial para efeito de cálculo das horas extras, caso dos adicionais e da gratificação constantes dos
contracheques, pelo que são devidas diferenças a tal título. (TRT1 - 10ª Turma - Rel. Célio Juaçaba
Cavalcante - 0076100-76.2009.5.01.0341 - 6/11/2012.)

2.2.4

Valor da Execução/Cálculo/Atualização

2.2.4.1

Juros

8. Agravo de petição. Contagem de juros. Depósito garantidor da dívida ou adimplemento total da
obrigação. Cessação da contagem. Somente o adimplemento integral da dívida, assim considerado o
depósito que propicia o imediato levantamento, fará cessar a contagem de juros moratórios. Súmula nº
12, deste Tribunal. Recurso não provido. (TRT1 - 1ª Turma - Rel. Mário Sérgio Medeiros Pinheiro 0088600-64.2004.5.01.0014 - 5/11/2012.)

2.2.5

Execução Previdenciária

9. Agravo de petição. Contribuição previdenciária. Competência. A cobrança do crédito previdenciário
somente pode incidir sobre o valor pecuniário já definido em condenação trabalhista ou em acordo
quanto ao pagamento de verbas salariais que possam servir como base de cálculo para a contribuição
previdenciária. (TRT1 - 8ª Turma - Rel. Edith Maria Corrêa Tourinho - 0036000-56.2006.5.01.0027 5/11/2012.)

2.2.6

Constrição/Penhora/Avaliação/Indisponibilidade de Bens

10. Agravo de petição. Execução. Penhora de crédito em mãos de terceiro. Não há qualquer
impedimento legal ou mesmo de ordem prática que impeça que se efetive a penhora de crédito em
mãos de terceiro, pois visa tornar efetiva a regra jurídica estabelecida no título executivo judicial,
satisfazendo o crédito trabalhista apurado em liquidação da sentença. (TRT1 - 1ª Turma - Rel. Mery
Bucker Caminha - 0097800-55.1991.5.01.0013 - 12/11/2012.)

2.3

PRESCRIÇÃO

11. Agravo de petição. Extinção da execução. Prescrição intercorrente na justiça do trabalho.
Impossibilidade. A prescrição intercorrente é inaplicável na Justiça do Trabalho, consoante
entendimento consubstanciado na Súmula nº 114 do c. TST. Não havendo bens penhoráveis ou não
sendo localizado o devedor, deve o juiz determinar a suspensão da execução (art. 791, III do CPC, c/c

art. 40 da Lei nº 6.830/80). Agravo de petição provido. (TRT1 - 5ª Turma - Rel. Bruno Losada
Albuquerque Lopes - 0188600-81.1995.5.01.0016 - 22/11/2012.)

2.4

PENALIDADES PROCESSUAIS

2.4.1

Multa do Art. 475-J do CPC

12. Agravo de petição. Multa do artigo 475-J do Código de Processo Civil. Inaplicabilidade na esfera
laboral. Procedimento próprio. O artigo 880 da Consolidação das Leis do Trabalho prevê expressamente
que o devedor deverá ser intimado para ciência do crédito homologado e terá 48 horas para quitá-lo ou
garantir a execução, sob pena de penhora. Como se vê, o prazo celetista para o devedor quitar a dívida
ou garanti-la é completamente distinto daquele previsto no artigo 475-J do CPC e não tem previsão de
multa, a qual não é, pois, aplicada na esfera laboral. (TRT1 - 6ª Turma - Rel. Nelson Tomaz Braga 0001250-54.2010.5.01.0070 - 22/11/2012.)

2.4.2

Intervalo Intrajornada

2.4.2.1

Adicional de Hora Extra

13. As horas extras pagas nos recibos salariais tornam incontroversa a habitualidade da jornada
suplementar, invalidando o fracionamento do intervalo intrajornada autorizado em norma coletiva, por
aplicação da ressalva prevista no inciso II da OJ nº 342 da SBDI-1 do c. TST, a justificar a condenação em
uma hora extra diária pela não concessão regular do intervalo intrajornada (TRT1 - 6ª Turma - Rel.
Theocrito Borges dos Santos Filho - 0040100-24.2002.5.01.0341 - 14/11/2012.)

2.5

APOSENTADORIA E PENSÃO

2.5.1

Complementação de Aposentadoria/Pensão

2.5.1.1

CEF- Auxílio cesta alimentação

14. Auxílio-alimentação. CEF. É ilegal o ato que altera os termos daquilo anteriormente pactuado, no
que se refere à inclusão do auxílio-alimentação na complementação de aposentadoria, quando tal
direito aderiu ao contrato de trabalho então vigente. (TRT1 - 4ª Turma - Rel. Luiz Augusto Pimenta de
Mello - 0102800-56.2009.5.01.0061 - 12/11/2012.)

2.5.2

Plano de Saúde

15. Auxílio-doença acidentário. Manutenção do plano de saúde. A suspensão do contrato de emprego
em razão da fruição de auxílio-doença acidentário não faz cessar para a empregadora a obrigação de
conceder plano de saúde, até porque é exatamente em tal momento que o empregado tem maior
necessidade que utilizar o benefício. A supressão de tal benefício pressupõe um mínimo de cautela na
empregadora, devendo pré-avisar o segurado de forma segura e eficaz. (TRT1 - 8ª Turma - Rel. Giselle
Bondim Lopes Ribeiro - 0068000-23.2008.5.01.0033 - 14/12/2012.)

2.6

CATEGORIA PROFISSIONAL ESPECIAL

2.6.1
2.6.1.1

Bancário
Enquadramento

16. Bancário. Analista. Enquadramento no art. 224, § 2º, da CLT. Não configurado o enquadramento em
função de confiança bancária, mostra-se devido o pagamento das 7ª e 8ª horas diárias como extras, com

seus reflexos nas demais parcelas contratuais e resilitórias. (TRT1 - 6ª Turma - Rel. Giselle Bondim Lopes
Ribeiro - 0001472-10.2010.5.01.0074 - 5/11/2012.)

2.6.2

Salário/Diferença Salarial

2.6.2.1

Plano de cargos e salários

17. Cedae. Plano de cargos e salários. Progressões horizontais. Condições de implementação. Direito
exigível pela via jurisdicional. I - O Manual de Recursos Humanos - Progressão Horizontal - Estabeleceu
os procedimentos para a progressão funcional aos empregados da CEDAE. Criou, inegavelmente, direito
subjetivo para aqueles que preenchessem os requisitos estabelecidos. Em que pese a imposição de
condição ao seu exercício - orçamento anual aprovado - a injustificada inércia da parte-ré, quando
ignora o programa e deixa de fazer constar verba para as promoções, fere derradeiramente direito
subjetivo. II - Antes de configurar ato omissivo inserto na esfera de discricionariedade, configurou, sua
atitude, autêntica negação ao direito, afastando-se daquela legalidade imanente a todo ato jurídico. III É seu dever cumprir a expectativa da norma no seu plano legiferante. IV - O juiz poderá, a instância da
parte e em face da argumentação por ela desenvolvida, verificar, em exame de razoabilidade, se o
comportamento administrativamente adotado dentro das possibilidades em abstrato abertas pela Lei,
revelou-se, in concreto, respeitoso das circunstâncias do caso e deferente para com a finalidade da
norma aplicada (Bandeira de Mello). V - Não promovendo qualquer funcionário desde 1993, deixou
claro que sua discricionariedade chegou a ponto de negar a própria norma que a permitiu. VI - Devidas
as promoções por antiguidade, pois preenchidos os requisitos para concessão. (TRT1 - 7ª Turma - Rel.
Evandro Pereira Valadão Lopes - 0134300-48.2008.5.01.0006 - 14/11/2012.)

2.7

ANULAÇÃO/NULIDADE DE ATO OU NEGÓCIO JURÍDICO

2.7.1

Extrajudicial

18. Comissão de Conciliação Prévia. Transação. Efeitos. Ainda que válida a transação extrajudicial havida
entre as partes perante a Comissão de Conciliação Prévia, independentemente da oposição de ressalva,
ela deve ser interpretada restritivamente, a teor do artigo 843 do CC, não se podendo considerar que
houve quitação ampla, geral e irrestrita de todos os créditos devidos ao obreiro. Não se nega validade à
transação, mas esta só abrange as parcelas efetivamente discriminadas e quitadas no respectivo termo,
não se podendo entender que houve ofensa a ato jurídico perfeito, pois este não tem eficácia para
produzir quitação liberatória geral e irrestrita de todos os créditos decorrentes do contrato de trabalho
que não constam do Termo de Transação. Incidência da Súmula nº 330 do colendo Tribunal Superior do
Trabalho. (TRT1 - 6ª Turma - Rel. Nelson Tomaz Braga - 0060100-14.2008.5.01.0057 - 8/11/2012.)

2.8

ATOS PROCESSUAIS

2.8.1
2.8.1.1

Nulidade
Cerceamento de Defesa

19. Confissão. Prova testemunhal. Indeferimento de oitiva. Cerceamento de defesa. Não configuração.
Não acarreta cerceamento de defesa o indeferimento de produção de prova testemunhal, quando sobre
seu objeto já houve confissão. (CPC, artigo 400, inciso I). (TRT1 - 7ª Turma - Rel. Alexandre Teixeira de
Freitas Bastos Cunha - 0001349-66.2011.5.01.0077 - 8/11/2012.)

2.8.1.1.1

Eletricitário

20. Consoante a Súmula nº 191 do c. TST : Em relação aos eletricitários, o cálculo do adicional de
periculosidade deverá ser efetuado sobre a totalidade das parcelas de natureza salarial. (TRT1 - 1ª
Turma - Rel. José Nascimento Araujo Netto - 0002050-17.2010.5.01.0221 - 8/11/2012.)

2.9
2.9.1

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA/SUBSIDIÁRIA
Tomador de Serviços/Terceirização

21. Contratação de mão de obra por interposta pessoa. Responsabilidade da tomadora. Nas hipóteses
em que a prestação de serviços se dá por interposta pessoa, o tomador dos serviços, embora não seja o
real empregador, beneficia-se da atividade desenvolvida pelo trabalhador contratado pela empresa
intermediadora. De tal fato exsurge sua responsabilidade subsidiária, derivada da responsabilidade por
fato de terceiro, quando a prestadora revela não possuir idoneidade econômico-financeira para o
adimplemento das obrigações trabalhistas que lhe competem. (TRT1 - 5ª Turma - Rel. Mirian Lippi
Pacheco - 0001970-50.2011.5.01.0243 - 23/11/2012.)

2.10 CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO
2.10.1 Administração Pública
2.10.1.1 Cessão entre órgão/empresa
22. Contrato de concessão de serviços públicos. Responsabilidade trabalhista (nova redação, DJ
20/4/05): Celebrado contrato de concessão de serviços públicos em que uma empresa (primeira
concessionária) outorga à outra (segunda concessionária) no todo ou em parte, mediante arrendamento
ou qualquer outra forma contratual, a título transitório, bens de sua propriedade : I - em caso de
rescisão do contrato de trabalho após entrada em vigor da concessão, a segunda concessionária, na
condição de sucessora responde pelos direitos decorrentes do contrato de trabalho, sem prejuízo da
responsabilidade da primeira concessionária, pelos débitos trabalhistas contraídos até à concessão. II no tocante ao contrato de trabalho extinto antes da vigência da concessão, a responsabilidade pelos
direitos dos trabalhadores será exclusiva da sucessora.- (OJ n. 225 da SDI-1 do c. TST) (TRT1 - 4ª Turma Rel. Luiz Alfredo Mafra Lino - 0156400-72.1993.5.01.0054 - 19/12/2012.)
23. Contribuição previdenciária. Acordo ocorrido na fase executória. Se a transação se deu na fase
executória do julgado, a contribuição previdenciária será calculada com base nas parcelas constantes do
título executivo que sofram a incidência previdenciária. O acordo celebrado após o trânsito em julgado
da sentença ou após a elaboração dos cálculos de liquidação de sentença não prejudicará os créditos da
União. Todavia, havendo, nos autos, o cálculo do valor devido a título de cota previdenciária e não
tendo a União se manifestado, preclusa a oportunidade. (TRT1 - 2ªTurma- Rel. Vólia Bomfim Cassar 0125100-25.2006.5.01.0026 - 9/11/2012.)
24. Contribuição previdenciária. Conciliação judicial discriminação inválida. Incidência sobre a totalidade
do valor do total do acordo. Podem as partes celebrar acordo para pôr fim ao litígio, mas desde que
atribuam natureza às verbas envolvidas no negócio em harmonia com a pretensão deduzida na inicial,
sob pena de incidência da contribuição previdenciária sobre a totalidade do valor ajustado. Recurso
provido. (TRT1 - 8ª Turma - Rel. Leonardo Dias Borges - 0058800-92.2007.5.01.0302 - 6/11/2012.)
25. Contribuição previdenciária. Juros. Fato gerador. Lei nº 11.941/2009. Interpretação conforme a
Constituição Federal. A norma constitucional definiu o fato tributável, não cabendo à legislação
infraconstitucional criar novo fato gerador. Os §§ 2º e 3º da Lei nº 11.941/2009 devem ser interpretados

em consonância com o que dispõe o art.195, I, a, da Constituição. (TRT1 - 1ª Turma - Rel. Gustavo Tadeu
Alkmim - 0025200-25.2005.5.01.0246 - 7/11/2012.)

2.11 DIREITO SINDICAL E QUESTÕES ANÁLOGAS
2.11.1 Contribuição Sindical Rural
26. Contribuição sindical rural. Ausência de notificação pessoal e editalícia do devedor. Nos termos dos
arts. 142 e 145 do CTN e 605 da CLT, para o lançamento de crédito tributário (contribuição sindical rural)
é requisito indispensável a notificação pessoal do devedor ou, então, a sua notificação editalícia. (TRT1 5ª Turma - Rel. Tania da Silva Garcia - 0000781-77.2012.5.01.0283 - 5/11/2012.)

2.11.1.1 Conversão de Regime Jurídico
27. Conversão de regime jurídico. Verbas rescisórias. A Súmula nº 382 do c. TST prevê que a conversão
do regime celetista para estatutário importa na extinção do contrato de trabalho. Considerando-se que
o contrato de trabalho do recorrido foi extinto por lei não há óbice para o saque dos depósitos do FGTS,
já realizados a seu favor, porém não são devidos o aviso prévio, a indenização de 40% e a multa do
parágrafo 8º do artigo 477 da CLT, já que não houve efetiva dispensa sem justa causa. Recurso não
provido. (TRT1 - 10ª Turma - Rel. Marcelo Antero de Carvalho - 0001323-64.2011.5.01.0046 5/11/2012.)

2.12 RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREGADOR/EMPREGADO
28. Dano à saúde. Responsabilidade civil. A Constituição Federal assegura, como direito fundamental
dos trabalhadores, um meio ambiente de trabalho sadio e seguro (artigo 7º, inciso XXII), em prol da sua
integridade física e psíquica, razão por que o comprovado dano à saúde gera presunção favorável à
conclusão acerca de conduta patronal culposa. (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Gloria Regina Ferreira Mello 0040200-51.2007.5.01.0034 - 7/11/2012.)
29. Uso indevido da imagem. Dever de indenizar. A imagem de uma pessoa está incluída, conforme
artigo 20 do Código Civil, entre os direitos da personalidade, devendo a utilização de tal direito para fins
comerciais ser autorizada, sob pena de indenização. A obrigatoriedade de o empregado utilizar
camisetas contendo logotipos de grandes marcas configura exploração econômica da imagem, o que
gera para o empregador a obrigação de indenizar. (TRT1 - 6ª Turma - Rel. Marcos Cavalcante - 000033484.2012.5.01.0026 - 24/9/2012.)

2.12.1 Indenização por Dano Moral
2.12.1.1 Acidente de Trabalho
30. Dano moral. Acidente do trabalho em plataforma de exploração de petróleo. Risco inerente à
atividade. Responsabilidade objetiva. Plataformas de exploração de petróleo em alto mar constituem
um dos mais hostis ambientes de trabalho da atualidade, seja pelo distanciamento da segurança e dos
recursos do continente, seja pelas múltiplas condições adversas que, em espaço exíguo e densamente
habitado, concentram e impõem aos laboristas. Destacam-se a dificuldade dos meios de acesso, as
longas jornadas, a exposição aos rigores do mar, a proximidade de todos com tubulações transportando
vapores, gases e líquidos combustíveis. Além do incontornável isolamento, que afeta sua vida social e
familiar, os trabalhadores de plataformas sujeitam-se à permanência contínua em situação de risco,
ainda quando se encontram em repouso. O risco é onipresente, e, portanto, a ocorrência de acidentes e

sua potencial gravidade neste ambiente não podem ser considerados imprevisíveis; pelo contrário, são
estatisticamente mensuráveis e esperados, e nem por isso a exploração petrolífera cessa para evitar
tragédias. Trata-se de risco colateral da atividade econômica, diretamente proporcional ao proveito
obtido com o extrativismo. Essa circunstância atrai a aplicação da responsabilidade objetiva consagrada
antes pela doutrina e, posteriormente, alçada a direito positivo no parágrafo único do art. 927 do
Código Civil. Recurso do autor provido em parte. (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Jorge Fernando Gonçalves da
Fonte - 0116200-80.2005.5.01.0481 - 14/12/2012.)

2.12.1.2 Doença Ocupacional
31. Dano moral. Doença do trabalho. Revelia da reclamada e prova documental. Configuração. Se a
reclamada é revel e confessa quanto à matéria de fato, e ainda há prova documental a reforçar a versão
inicial sobre a doença do trabalho, impõe-se o acolhimento da pretensão. (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Rildo
Albuquerque Mousinho de Brito - 0000940-85.2011.5.01.0014 - 7/12/2012.)
32. Dano moral. Trabalhador vítima de acidente de trânsito. Imputação de justa causa pelo empregador.
Desídia não configurada. Ato discriminatório. Redução da força produtiva obreira. Indenização.
Majoração. Cabimento. (TRT1 - 10ª Turma - Rel. Rosana Salim Villela Travesedo - 000141488.2010.5.01.0241 - 12/11/2012.)

2.12.1.3 Atos Discriminatórios
33. 1. Danos morais. Rebaixamento funcional posterior ao término do afastamento previdenciário.
Reparação devida. É inegável que foram retiradas as atribuições inerentes ao cargo ocupado pelo autor
de -gerente uniclass- após a alta previdenciária, sem que desse causa para o ato patronal, e ainda assim
desempenhou as novas tarefas de maneira indigna. Tal como consta da decisão originária, a conduta do
empregador teve origem na necessidade de o reclamante se afastar do posto de trabalho por conta dos
problemas de saúde decorrentes da atividade profissional que executava junto ao réu. Houve dano
moral indenizável. Recurso empresarial parcialmente provido, apenas para reduzir o valor da reparação,
considerando-se os patamares dos arts. 944 e 945 do CC/02 e a extensão do dano comprovado nos
autos. 2. Horas extras. Bancário. A mera nomenclatura funcional de “gerente uniclass”, por si só, não
induz à conclusão de que o reclamante estava enquadrado na exceção do § 2º do art. 224 da CLT. É de
fundamental importância a presença de fidúcia especial, para os cargos mencionados no citado § 2º,
pouco importando, para esse efeito, que o trabalhador perceba gratificação de função de no mínimo
1/3 do salário do cargo efetivo. A prova dos autos, inclusive, demonstrou que a parte autora sequer
desempenhava as tarefas próprias do cargo, por se limitar à venda de produtos da instituição bancária
ré. Recurso não provido. 3. Reflexos do repouso semanal remunerado. Nos termos da OJ-SBDI-I-394 do
TST, a majoração do valor do repouso semanal remunerado, em razão da integração das horas extras
habitualmente prestadas, não repercute no cálculo das férias, da gratificação natalina, do aviso prévio e
do FGTS, sob pena de caracterização de bis in idem-. Recurso empresarial provido, no aspecto. (TRT1 10ª Turma - Rel. Marcelo Antero de Carvalho - 0145200-48.2009.5.01.0041 - 5/11/2012.)

2.12.2 Indenização por Dano Material
34. Demonstrada por meio de laudo pericial judicial, a existência de nexo causal entre a doença
contraída pela reclamante com o ambiente de trabalho e observada a teoria do risco profissional, há
lícito imputável à reclamada. (TRT1 - 2ª Turma - Rel. Valmir de Araujo Carvalho - 002070002.2009.5.01.0075 - 29/11/2012.)

2.12.3 Descontos Salariais – Devolução
35. Desconto salarial abusivo. Verifica-se que o autor sofria descontos significativos, por exemplo, no
mês de abril de 2009 o valor de R$233,35, quando seu salário, era de R$718,00 (fl. 96). Difícil acreditar
que o autor tivesse praticado danos em tais valores quebrando garrafas ou amassando latas. Trata-se de
desconto abusivo que, no mínimo, exigiria prova convincente do dano, não bastando a mera cláusula
assinada no início da contratação, pois esta não significa um cheque em branco. Não pode o
empregador transferir as despesas do negócio com o empregado. (TRT1 - 4ª Turma - Rel. Ivan da Costa
Alemão Ferreira - 0002524-74.2010.5.01.0451 - 14/12/2012.)

2.12.4 Vale-Transporte
36. Despesas com transporte. Em relação aos deslocamentos da empregada entre os campi da
reclamada, é devida a indenização, na medida em que é indiscutível o dever do empregador de colocar à
disposição de seus empregados os meios necessários a plena execução do trabalho. No caso em tela,
deveria a ré fornecer à autora os vales-transportes a serem utilizados entre os diversos locais da
prestação dos serviços. Recurso parcialmente provido. (TRT1 - 5ª Turma - Rel. Bruno Losada
Albuquerque Lopes - 0000307-79.2010.5.01.0056 - 5/11/2012.)
37. Devolução de descontos. Inadimplência de clientes. Não são lícitos os descontos efetuados no salário
do empregado, correspondentes a vendas não quitadas por clientes ou devolução de mercadorias,
porquanto não lhe cabe arcar com os riscos do negócio. (TRT1 - 2ª Turma - Rel. Maria Aparecida
Coutinho Magalhães - 0002014-32.2011.5.01.0223 - 7/11/2012.)

2.13 SENTENÇA NORMATIVA/CONVENÇÃO E ACORDO COLETIVOS DE TRABALHO
2.13.1 Aplicabilidade/Cumprimento
38. Direito de arena. Redução de percentual previsto no artigo 42 da lei 9.615/98. Possibilidade.
Tratando-se o -direito de arena- de parcela de natureza salarial, tem-se, considerados os termos do
artigo 28, §1º supra, e do artigo 7º, inciso VI, da Constituição Federal, que somente por meio de acordo
coletivo ou convenção coletiva seria possível o ajuste quanto à redução do percentual fixado em lei para
a parcela, observadas as regras pertinentes a esses instrumentos, em especial a de que, nos termos do
artigo 614, §3º, da CLT, não será permitido estipular a respectiva duração por prazo superior a dois
anos. (TRT1 - 4ª Turma - Rel. Luiz Alfredo Mafra Lino - 0132400-28.2008.5.01.0039 - 5/12/2012.)
39. Eletricitários. Adicional de periculosidade. Base de cálculo. Acordo coletivo. Nulidade. Os incisos VI e
XXVI, do art.7º da Constituição da República, não autorizam a simples sonegação de direitos
reconhecidos por lei federal. A redução de um ou outro direito deve estar relacionada a outro ganho ou
vantagem que adquirirá a categoria. Essa é a ratio da norma constitucional que permite a flexibilização
de alguns direitos trabalhistas constitucionalmente previstos. Considera-se inválida - a exemplo de
diversas decisões do C. Tribunal Superior do Trabalho, a negociação coletiva quando se observa, à vista
dos instrumentos normativos, que a empregadora nada mais fez do que se obrigar ao simples
cumprimento da lei, para reduzir uma ou outra vantagem prevista em lei federal. No caso dos autos, o
instrumento normativo vai de encontro ao entendimento expresso na Súmula nº 361 do colendo TST.
(TRT1 - 7ª Turma - Rel. Evandro Pereira Valadão Lopes - 0000543-59.2011.5.01.0003 - 19/12/2012.)

2.13.2 Efeito Suspensivo/Impugnação/Embargos à Execução
40. Embargos à execução. Representação processual. Artigo 13 do CPC. Diante da natureza de ação
incidental dos embargos à execução no processo de execução, observada pelo juízo a irregularidade de

representação, deve ser concedido prazo razoável para seu saneamento, na forma do artigo 13 do CPC.
(TRT1 - 6ª Turma - Rel. Marcos Cavalcante - 0096500-34.2006.5.01.0045 - 6/12/2012.)

2.14 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO
2.14.1 Reintegração/Readmissão ou Indenização
2.14.1.1 Gestante
41. Empregada gestante. Garantia no emprego. Gestante. Estabilidade. Indenização. A finalidade do
artigo 10, inciso II, alínea b, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, é a proteção da
maternidade com vistas, ainda, à proteção do nascituro, não tendo o legislador constituinte cogitado da
extinção do direito assegurado no citado dispositivo legal por desconhecimento pelo empregador do
estado gravídico da empregada, de atitude temerária desta ou, ainda, pela modalidade do contrato de
trabalho, se por prazo determinado ou indeterminado. Portanto, para a aquisição da estabilidade
provisória é necessário, tão somente, que a concepção tenha ocorrido quando em vigor o pacto laboral.
(TRT1 - 1ª Turma - Rel. Mery Bucker Caminha - 0000107-16.2011.5.01.0225 - 7/11/2012.)
42. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT. Progressões horizontais. As progressões
horizontais por antiguidade não se sujeitam à discricionariedade da reclamada, que está obrigada a
concedê-las, considerado o critério absolutamente objetivo para concessão, qual seja, o tempo de
serviço. A subjetividade existente diz respeito às promoções por merecimento, o que não está sendo
pelo reclamante pleiteado. (TRT1 - 10ª Turma - Rel. Célio Juaçaba Cavalcante - 000120576.2010.5.01.0029 - 6/11/2012.)
43. Enquadramento na categoria profissional dos financiários. Horas extraordinárias. Súmula nº 55 do c.
TST. Verificando-se que o empregado enquadra-se na categoria profissional dos financiários, pelo fato
de a empregadora ser instituição financeira, aplica-se à espécie a Súmula nº 55 do c. TST, no sentido de
que a jornada de trabalho a ser aplicada será a da categoria profissional dos bancários, na forma do art.
224 da CLT. São devidas, portanto, as horas extraordinárias laboradas além da 6ª diária e da 30ª
semanal e os consectários legais daí decorrentes. (TRT1 - 5ª Turma - Rel. Tania da Silva Garcia - 000150884.2011.5.01.0246 - 5/11/2012.)
44. Entidade filantrópica. Contribuição previdenciária. A isenção de recolher a contribuição
previdenciária concedida a algumas pessoas jurídicas de direito privado, como as entidades
filantrópicas, não decorre somente da condição de entidade beneficente. A lei impõe outros requisitos,
além da renovação da benesse. (TRT1 - 1ª Turma - Rel. Gustavo Tadeu Alkmim - 015380024.2007.5.01.0075 - 7/11/2012.)
45. Execução. Devedor solidário não falido. Correção monetária e juros de mora. Não aproveita ao
devedor solidário, não falido, a condição de falido de outro devedor. (TRT1 - 5ª Turma - Rel. Rogério
Lucas Martins - 0146400-88.2006.5.01.0011 - 5/11/2012.)

2.15 FORMAÇÃO, SUSPENSÃO E EXTINÇÃO DO PROCESSO
2.15.1 Suspensão do Processo
2.15.1.1 Recuperação Judicial
46. Execução. Recuperação judicial. Suspensão. Não há como aplicar em sua literalidade o art. 6º, §§ 4º
e 5º, da Lei nº 11.101/05, pois a fluência de execuções individuais nesta Especializada inviabiliza o
cumprimento do plano de recuperação, privando-se o instituto da Recuperação Judicial de seu escopo

maior, que é a preservação da empresa e a manutenção da atividade econômica, em benefício de sua
função social. (TRT1 - 9ª Turma - Rel. Dalva Amélia de Oliveira - 0153500-87.2007.5.01.0002 5/11/2012.)

2.15.2 Falência
47. Falência. Competência do juízo trabalhista na execução. Prosseguimento em face do devedor
subsidiário. Possibilidade. É competente o juízo trabalhista para o prosseguimento da execução em face
da devedora subsidiária, quando decretada a falência da primeira, não havendo ofensa à ordem de
execução ante o teor das Súmulas nº 12 e 20 deste E. TRT. Homologação dos cálculos. Ausência do
computo de juros e correção monetária equivocada. Havendo erro nos cálculos homologados, pois não
observaram a res judicata, devendo os mesmos ser refeitos. (TRT1 - 2ªTurma- Rel. Vólia Bomfim Cassar 0286100-03.2001.5.01.0481 - 8/11/2012.)

2.16 FÉRIAS
2.16.1 Indenização/Dobra/Terço Constitucional
48. Férias em dobro. É devido o pagamento em dobro das férias, acrescidas de um terço, quando o
empregador não cumpre o prazo previsto no artigo 145 da CLT. Inteligência da OJ nº 386 da SBDI-1 do c.
TST. (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Marcos Antonio Palacio - 0001139-02.2010.5.01.0222 - 7/11/2012.)

2.16.2 FGTS
2.16.2.1 Correção Monetária
49. FGTS. Crédito trabalhista. Atualização. Regra aplicável. A atualização dos valores devidos a título de
FGTS rege-se pelo mesmo dispositivo legal que disciplina a correção monetária dos créditos trabalhistas
em geral, na forma do art. 39 da Lei nº 8.177/91. (TRT1 - 2ª Turma - Rel. Leonardo da Silveira Pacheco 0149800-36.2008.5.01.0013 - 13/11/2012.)
50. Financeira. Enquadramento. A ausência de fiscalização por parte do Banco Central não
descaracteriza a condição de financeira, para efeito de aplicação das normas trabalhistas, quando
evidenciado o efetivo envolvimento da empresa em atividade de caráter financeiro. (TRT1 - 4ª Turma Rel. Alvaro Luiz Carvalho Moreira - 0000028-34.2011.5.01.0226 - 19/12/2012.)

2.16.2.2 Salário In Natura
51. Fornecimento de refeição pelo empregador. Salário in natura. Não comprovação de participação no
PAT. O fornecimento regular de alimentação pelo réu aos seus empregados, sem qualquer desconto,
gera a condenação referente à integração do salário utilidade para o cálculo da maior remuneração do
obreiro, nos termos do art. 458, § 3º, da CLT, em especial pela ausência de qualquer comprovação de
que o benefício era fornecido em cumprimento do Programa de Alimentação do Trabalhador. (TRT1 - 5ª
Turma - Rel. Rogério Lucas Martins - 0000505-71.2012.5.01.0501 - 5/11/2012.)

2.16.2.3 Gratificação por Tempo de Serviço
52. Gratificação de tempo de serviço. Supressão. Impossibilidade. Somente se admite a alteração ou
supressão de norma benéfica ao trabalhador, mediante substituição por outra mais vantajosa. Aplicação
do princípio da irredutibilidade salarial, a teor dos arts. 10, 448 e 468 da CLT e Súmula nº 51, item I, do
TST. Apelo obreiro provido. (TRT1 - 10ª Turma - Rel. Rosana Salim Villela Travesedo - 000040315.2011.5.01.0071 - 10/12/2012.)

53. Guarda municipal. Conversão de emprego em cargo. Efeitos jurídicos sobre o contrato de trabalho.
Verbas rescisórias. Descabimento. A conversão de regime celetista para estatutário provoca a rescisão
do contrato de trabalho, mas não gera todos os efeitos de uma terminação normal, por iniciativa do
patrão. (TRT1 - 2ª Turma - Rel. Leonardo da Silveira Pacheco - 0001294-92.2011.5.01.0020 - 9/11/2012.)

2.16.3 Sobreaviso/Prontidão/Tempo à disposição
54. Horas de sobreaviso. Direito à desconexão. Tempo livre é aquele no qual a subjetividade do
trabalhador se distancia dos problemas, questões e compromissos - potenciais ou efetivos –
concernentes ao mundo do trabalho permitindo-lhe “esquecer” e descansar, repousar e usufruir de seu
direito ao lazer (CRFB, Art. 6º). Em contraponto, o tempo em que o empregado deve permanecer
conectado à empresa, ainda que por meio do aparelho celular é tempo de trabalho e portanto, deve ser
remunerado. As horas de sobreaviso, diante da desterritorialidade do trabalho no mundo
contemporâneo, não se definem pela exigência da fixação a um local aguardando ordens, mas pela
fixação a um aparelho móvel que aprisiona seu portador às demandas potenciais do empregador. A
utilização da analogia é admitida expressamente pelo art. 8º da CLT e se constitui em importante
recurso de integração das lacunas surgidas no ordenamento jurídico diante das transformações
tecnológicas e produtivas e se constitui em importante modo de atualização do Direito do Trabalho e
uma das razões para a permanência da CLT - Consolidação das Leis do Trabalho. Recurso ordinário do
réu. Art. 62, II, da CLT. Não basta a nomenclatura do cargo e a dispensa de controle de jornada para
enquadrar o empregado na exceção do inciso II, do art. 62 da CLT. Há necessidade de um acréscimo em
sua remuneração de no mínimo 40% e poderes especiais de mando e gestão capazes de colocar em
risco a própria atividade empresarial. Consoante entendimento majoritário da e. Turma. Recurso
adesivo do reclamante. Rescisão indireta do Contrato de trabalho. Dano moral. Considerando-se que é
dever do empregador manter um meio ambiente de trabalho hígido, livre de pressões e inseguranças de
todas as ordens, entendo que a ré não cumpriu com os seus deveres contratuais, dando em ensejo à
rescisão indireta do contrato por falta grave do empregador, com fulcro no art. 483, “c” e “d”, da CLT,
devendo ser anulado o pedido de demissão formulado pelo empregado, arcando com as parcelas
rescisórias. De outra parte, a conduta da ré feriu o reclamante moralmente, o que deve ser
compensado. (TRT1 - 7ª Turma - Rel. Sayonara Grillo Coutinho Leonardo da Silva - 008620078.2006.5.01.0282 - 23/11/2012.)
55. A exigência de participação em cursos de capacitação profissional, ainda que virtuais
comprovadamente realizados após o expediente ou fora do local de trabalho, configuram tempo à
disposição do empregador e ensejam, portanto, o pagamento de horas extras. (TRT1 - 9ª Turma - Rel.
Antônio Carlos de Azevedo Rodrigues - 0001501-55.2010.5.01.0011 - 13/11/2012.)

2.16.4 Horas in itinere
56. Horas in itinere. Norma coletiva. Conquanto tenha sido reconhecido o direito às horas in itinere pelo
§ 2º, do art. 58, da CLT, não se trata de norma de ordem pública, não envolvendo, assim, direito
indisponível, passível, por conseguinte, de negociação coletiva. (TRT1 - 4ª Turma - Rel. Angela Fiorencio
Soares da Cunha - 0002868-25.2010.5.01.0461 - 5/11/2012.)

2.16.4.1 Imposto de Renda
57. Imposto sobre a renda retido na fonte. Rendimentos recebidos acumuladamente. O imposto será
retido pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento ou pela instituição financeira depositária do
crédito e calculado sobre o montante dos rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela
progressiva resultante da multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos
valores constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou crédito (Lei

nº 7.713/88, art. 12-A, §1º) (TRT1 - 9ª Turma - Rel. Dalva Amélia de Oliveira - 008770045.2004.5.01.0026 - 18/12/2012.)
58. Imputação artificiosa e leviana de ato de improbidade. Dano moral. O dano moral pressupõe ato
ilícito em afetação da imagem, da moral, da honra, da intimidade, do exercício da profissão ou da
dignidade do trabalhador; e é aferido in re ipsa. Comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercêlo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico e social, pela boa-fé ou pelos
bons costumes (artigo 187, C. Civil). (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Gloria Regina Ferreira Mello - 000106637.2010.5.01.0058 - 7/11/2012.)

2.17 OUTRAS RELAÇÕES DE TRABALHO
2.17.1 Trabalhador Voluntário
59. Inicialmente, é de se afirmar que o termo de adesão ao trabalho voluntário, firmado na forma da Lei
nº 9.608/98, ainda que anos após o início da prestação de serviços, já constitui forte indício da ausência
de vínculo de emprego. Com efeito, não é crível que, sendo o autor cirurgião-dentista, logo, profissional
de nível superior, fosse destituído do discernimento necessário e desconhecesse as consequências do
Termo que assinou. (TRT1 - 1ª Turma - Rel. José Nascimento Araujo Netto - 0146400-73.2006.5.01.0016
- 9/11/2012.)
60. Jornada de trabalho. Excesso. O empregador tem o dever legal de manter os controles de frequência
dos empregados, os quais constituem a prova, por excelência, da jornada laborada, ou mesmo
demonstrar, por outros meios de prova, que não houve descumprimento aos preceitos legais
pertinentes à duração do trabalho. (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Patrícia Pellegrini Baptista da Silva - 001690064.2009.5.01.0010 - 8/11/2012.)
61. Juros de mora. Art. 1º - F da lei n.º 9.494, de 10/9/1997. Inaplicabilidade à Fazenda Pública quando
condenada subsidiariamente. A Fazenda Pública, quando condenada subsidiariamente pelas obrigações
trabalhistas devidas pela empregadora principal, não se beneficia da limitação dos juros, prevista no art.
1º-F da Lei nº 9.494, de 10/9/1997 (inteligência dos termos da Orientação Jurisprudencial nº 382 da SDI1 do TST). Agravo a que se nega provimento. (TRT1 - 9ª Turma - Rel. Claudia de Souza Gomes Freire 0132300-36.2000.5.01.0045 - 5/11/2012.)
62. Massa falida. Multas dos artigos 467 e 477, da CLT. Ao teor do disposto na Súmula nº 388, do TST, a
massa falida está isenta das multas dos arts. 467 e 477, da CLT. Entretanto, quando da 1ª audiência a
reclamada ainda não se encontrava em estado falimentar. Existindo parcelas incontroversas não pagas
no prazo legal, decorrentes da dispensa injusta, devidas as multas dos arts. 467 e 477, da CLT. (TRT1 - 6ª
Turma - Rel. José Antonio Teixeira da Silva - 0159900-74.2006.5.01.0060 - 8/11/2012.)

2.17.2 Intervalo Interjornadas
63. Motorista de caminhão. Foi demonstrado pela prova oral que o autor laborava em extensa jornada
(que, aliás, desrespeitava o intervalo interjornadas mínimo de 11 horas) para realizar todas as tarefas
atribuídas por seu empregador, bem como que a carga de trabalho que lhe era imposta não permitia
fruição da pausa de uma hora. Provados estes fatos, irrelevante se o empregador dava qualquer sorte
de orientação a respeito, pois a rotina de trabalho exigida não comportava o gozo do intervalo. Recurso
patronal a que se nega provimento. (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Jorge Fernando Gonçalves da Fonte 0002015-77.2011.5.01.0203 - 5/11/2012.)
64. Unicidade contratual. Há fraude à lei e, portanto, deve ser reconhecido o vínculo de emprego por
todo o período em que o autor trabalhou para as empresas, sem solução de continuidade, nem

qualquer alteração na prestação, nulo o ato da dispensa, a teor do art.9º da CLT. (TRT1 - 1ª Turma - Rel.
Gustavo Tadeu Alkmim - 0091100-03.2009.5.01.0411 - 3/9/2012.)

2.17.3 Verbas Rescisórias
2.17.3.1 Multa do Artigo 477 da CLT
65. Multa do art. 477-CLT. Prova da quitação a tempo e modo. Inexistindo prova, por aparte do exempregador, de que quitou as verbas rescisórias na data limite prevista na lei trabalhista, é devida a
multa do art. 477-CLT. (TRT1 - 9ª Turma - Rel. Claudia de Souza Gomes Freire - 015170064.2007.5.01.0021 - 5/11/2012.)
66. Não restando comprovado nos autos que a entidade mantenedora de ensino superior gozava do
benefício da isenção do recolhimento da cota previdenciária patronal, à época da prestação do serviço
pelo obreiro, respeitado o período imprescrito do contrato laboral, deve responder, integralmente, pelo
referido recolhimento. (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Patrícia Pellegrini Baptista da Silva - 010720080.2008.5.01.0051 - 6/11/2012.)

2.17.4 Reconhecimento de Relação de Emprego
2.17.4.1 Policial Militar
67. Policial Estadual. Alegação da própria torpeza. Alega a própria torpeza, o policial militar estadual
que, ciente do impedimento legal à manutenção de vínculo de emprego na área de segurança privada,
contrata particularmente a prestação de serviços em tal área, para depois buscar relação de emprego
em sede trabalhista. (TRT1 - 9ª Turma - Rel. José Luiz da Gama Lima Valentino - 000118136.2010.5.01.0421 - 12/12/2012.)

2.17.4.2 Cooperativa de Trabalho
68. O artigo 7º da Lei nº 5.764/71 é incisivo: caracteriza-se a cooperativa pela prestação direta de
serviços aos associados, e não pela prestação de serviços dos associados, o que consolida uma distinção
fundamental e leva ao reconhecimento do vínculo empregatício. (TRT1 - 2ª Turma - Rel. Valmir de
Araujo Carvalho - 0001521-80.2010.5.01.0226 - 26/11/2012.)
69. O disposto no art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/1980 exige manifestação do credor - ali, a "Fazenda
Pública" - para o juiz, "de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato".
Traçando-se "paralelo" com o processo do trabalho, necessário seria que o Juiz ouvisse o credor
(trabalhista), antes de "reconhecer a prescrição intercorrente" (ou melhor, a "prescrição da execução").
(TRT1 - 8ª Turma - Rel. Roque Lucarelli Dattoli - 0134200-49.2006.5.01.0011 - 13/11/2012.)

2.17.5 Telefonista/Telegrafista
2.17.5.1 Operador de Telemarketing
70. Operador de telemarketing. Anotação da CTPS. Princípio da primazia da realidade. A anotação da
CTPS quanto ao cargo exercido pelo trabalhador deve espelhar as atividades a ele inerentes. A
atribuição de denominação diversa pela empresa, com o intuito de retirar-lhe direitos, vulnera o art. 9º
da CLT, bem como o princípio da primazia da realidade. (TRT1 - 2ª Turma - Rel. Maria Aparecida
Coutinho Magalhães - 0001630-09.2011.5.01.0243 - 7/11/2012.)

2.17.5.2 Salário Por Fora/Integração
71. Pagamento extra recibo. O pagamento denominado variável, correspondia, na verdade, em uma
forma de estimular os empregados em proveito próprio ou da empresa, sendo individual, caso dos
autos, e condicionado à produção do trabalhador, constitui-se em salário, pois seu pagamento é
habitual, periódico e não aleatório. (TRT1 - 4ª Turma - Rel. Luiz Augusto Pimenta de Mello - 018080077.2008.5.01.0264 - 12/11/2012.)

2.17.6 Pedido de Demissão
72. Pedido de demissão. Ausência de vício de manifestação da vontade. Validade. É válido pedido de
demissão se não há prova de vício de manifestação da vontade do empregado, porquanto fraude não se
presume, deve ser robustamente comprovada pela parte que a alega. (TRT1 - 8ª Turma - Rel. José
Antonio Piton - 0001118-18.2010.5.01.0063 - 7/12/2012.)
73. Petrobrás. Remuneração Mínima por Nível e Regime (RMNR). Acordo coletivo de trabalho. Extensão
aos aposentados. A interpretação das vantagens contidas nas cláusulas dos acordos coletivos deve ser
restritiva, de modo a respeitar a vontade das partes e, neste caso, não há como se estender a RMNR aos
aposentados, por se tratar de mecanismo que estabelece parâmetros mínimos de remuneração a serem
observados de acordo com a região de lotação do empregado, de forma a equalizar os valores a serem
percebidos e a observância da isonomia, conforme previsão nas normas coletivas, inclusive no que
tange aos reajustes que não são devidos a todos os funcionários indistintamente Recurso ordinário em
face da sentença de procedência parcial de fls. 338/344, do Dr. André Luiz da Costa Carvalho, Juiz do
Trabalho Substituto em exercício na 4ª Vara do Trabalho de Duque de Caxias, pelos fundamentos que
são abaixo apreciados. (TRT1 - 6ª Turma - Rel. Theocrito Borges dos Santos Filho - 000013173.2012.5.01.0204 - 14/11/2012.)
74. Plano de saúde. Com fundamento no direito adquirido, assegurado pelo inciso XXXVI do artigo 5º da
Constituição da República, o direito à manutenção de plano de saúde adere ao contrato de trabalho.
Recurso a que se dá parcial provimento. (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Marcos Antonio Palacio - 000184706.2010.5.01.0205 - 7/11/2012.)
75. Preliminar de cerceamento do direito de defesa. Atraso à audiência. É certo que o parágrafo único,
do artigo 844, da CLT, prevê a suspensão do julgamento com a designação de nova audiência, em caso
de motivo relevante hipótese esta que não se aplica ao caso em tela, uma vez que não apresentou a
Reclamada qualquer justificativa para o atraso do seu preposto quer na audiência, ou mesmo em suas
razões recursais. Caberia à Reclamada proceder com mais cautela, comparecendo com a máxima
antecedência à hora designada, o que garantiria, com mais segurança, estar presente ao pregão, ao
invés de alcançar a sala de audiências em momento inoportuno, quando já ocorrida a audiência.
Preliminar que se rejeita. (TRT1 - 6ª Turma - Rel. José Antonio Teixeira da Silva - 000043040.2010.5.01.0036 - 24/10/2012.)
76. Prescrição intercorrente no processo do trabalho. Não existe conflito entre a Súmula nº 327 do STF
(aplicável às hipóteses previstas no art. 884, § 1º, da CLT e art. 40, § 4º da Lei nº 6.830/80) e a Súmula nº
114 do TST (ao abranger situações como as estabelecidas pelo art. 878 da CLT e art. 40, caput, da Lei nº
6.830/80). (TRT1 - 5ª Turma - Rel. Roberto Norris - 0120300-85.1992.5.01.0044 - 27/11/2012.)

2.17.7 Espontânea
77. Princípio da continuidade. Aposentadoria Espontânea. FGTS. Indenização de 40%. Extinção do
contrato de trabalho. A aposentadoria espontânea não extingue automaticamente o contrato de
trabalho. A relação de emprego, de trato sucessivo, tende à permanência e como o assalariamento se

constitui em fenômeno econômico-social central, o princípio da continuidade irradia seus efeitos sobre
o ordenamento laboral e como regra de hermenêutica orienta o julgador a prestigiar a segurança no
emprego e interpretar repelindo os modos de extinção “automática” do contrato. Devido o pagamento
da indenização de 40% sobre todos os depósitos na conta vinculada do FGTS, realizados antes e depois
da aposentadoria. Nesse sentido a decisão proferida na ADIn 1721-3, e o entendimento consagrado na
OJ SDI-I TST nº 361. Recurso a que se nega provimento. (TRT1 - 7ª Turma - Rel. Sayonara Grillo Coutinho
Leonardo da Silva - 0000138-14.2012.5.01.0512 - 5/12/2012.)
78. Contribuição previdenciária. Juros e multas. Em matéria previdenciária, a incidência de juros e
multas é voltada para os recolhimentos em atraso, ou seja, aqueles que não foram feitos dentro do
prazo legal. E tal prazo legal se aplicava àquelas situações efetivamente incontroversas, onde o
recolhimento deveria ter sido imediatamente realizado. Não é o caso dos presentes autos, em que,
somente depois de instruído o feito, constatou-se que ocorreram fatos que geravam direitos
remuneratórios para reclamante. (TRT1 - 9ª Turma - Rel. José Luiz da Gama Lima Valentino - 001060079.2001.5.01.0491 - 4/12/2012.)
79. Punição a empregado. Direito disciplinar. O empregador possui o poder de comando e disciplina,
podendo aplicar penalidades e, desde que precedidas de investigação administrativa e aplicadas dentro
da Lei, não podem, por si só, ser consideradas um dano moral. (TRT1 - 2ª Turma - Rel. José Geraldo da
Fonseca - 0000653-13.2010.5.01.0482 - 7/11/2012.)

2.17.7.1 Custas/Emolumentos
80. Recolhimento de custas em GRU. O recurso interposto é deserto por não observância ao que dispõe
o artigo 1º, do Ato Conjunto nº 21/2010, do egrégio TST e CSJT, que dispõe que todos os recursos
interpostos a partir de 1º de janeiro de 2011, as custas deverão ser recolhidas por meio de Guia de
Recolhimento da União - GRU. (TRT1 - 7ª Turma - Rel. Maria das Graças Cabral Viegas Paranhos 0001970-84.2011.5.01.0264 - 22/11/2012.)

2.17.8 Justa Causa/Falta Grave
81. Justa causa. É direito do empregado que tem o seu pacto laboral resilido sob a alegação de justo
motivo ser cientificado das razões do empregador. Viola esse direito o empregador que demite sob a
alegação de justa causa, sem apontar, no TRCT, a alínea do art. 482, da CLT, em que teria enquadrado o
trabalhador, nem tampouco faz prova de que, por qualquer outro meio, tenha dado ciência ao autor das
razões que ensejariam a dispensa por justa causa. Recurso ordinário do autor. Horas extras. Intervalo
intrajornada. Fato notório. A concessão do intervalo intrajornada a empregado rodoviário não é fato
passível de valoração como “notório”, porque dependente, no caso concreto, de efetiva produção de
prova. E mesmo que “notório” fosse, não autorizaria, de modo algum, ao julgador a quo desprezar a
prova produzida nos autos. Recurso a que se dá provimento, em parte. (TRT1 - 1ª Turma - Rel. Mário
Sérgio Medeiros Pinheiro - 0001116-47.2010.5.01.0322 - 5/11/2012.)
82. Autuação pela Receita Federal. Inexistência de culpa da ré. Os documentos comprobatórios dos
autos revelam que a autuação do reclamante ocorreu, não em razão de a reclamada não ter efetuado os
recolhimentos previdenciários devidos, mas sim, porque o reclamante não apresentou a documentação
comprobatória requerida, no prazo legal. Outra seria a hipótese, se o autor apresentasse à Receita os
documentos fornecidos pela ré, e fosse constatada a irregularidade ou o não recolhimento das cotas
previdenciárias descontadas de seu salário. Não havendo comprovação da culpa da reclamada pela
autuação e multa do reclamante pela Receita Federal, impõe-se a improcedência do pedido de
indenização por danos materiais e morais. (TRT1 - 8ª Turma - Rel. Marcelo Augusto Souto de Oliveira 0136800-24.2009.5.01.0242 - 7/11/2012.)

2.18 JURISDIÇÃO E COMPETÊNCIA
2.18.1 Competência
2.18.1.1 Competência da Justiça do Trabalho
83. Cargo público de livre nomeação e exoneração. Incompetência da Justiça do Trabalho. Após o
Supremo Tribunal Federal analisar a liminar da Adin 3.395/MC/DF, restou suspensa qualquer
interpretação do artigo 114, I, da CRFB/88 que inclua na competência da Justiça do Trabalho as ações
entre servidores públicos e a Administração Pública para se pronunciar sobre a validade ou eficácia da
relação mantida entre o trabalhador e o ente público seja em contrato temporário, precário ou mesmo
quando relacionado à contratação de cargo comissionado de livre nomeação e exoneração. (TRT1 - 10ª
Turma - Rel. Flávio Ernesto Rodrigues Silva - 0061200-94.2009.5.01.0242 - 12/11/2012.)
84. Competência da Justiça do Trabalho para dirimir conflitos provenientes de relação empregatícia
quando se pleiteia do ente público apenas a responsabilidade subsidiária pelos créditos trabalhistas
deferidos. Pretendendo a reclamante o pagamento de verbas decorrentes da relação empregatícia
havida com a 1ª ré, requerendo do ente público apenas a responsabilização subsidiária pelos créditos
deferidos, a competência para processar e julgar o feito é desta Justiça, não havendo que se falar em
incompetência absoluta. (TRT1 - 8ª Turma - Rel. Edith Maria Corrêa Tourinho - 000187594.2011.5.01.0283 - 11/12/2012.)
85. Cooperativa. Fraude. Vínculo de emprego com o tomador dos serviços. Possibilidade. As cooperativas
não podem ser utilizadas como empresas interpostas visando o aluguel de mão de obra barata. A
contratação irregular de pelo tomador gera vínculo de emprego com este que, via de consequência,
deve arcar com todas as verbas dele decorrentes. Inteligência da Súmula nº 331 do c. TST (Item III).
Expedição de ofícios. Prerrogativa do juiz. A remessa de ofícios a outras autoridades trata-se de
prerrogativa do juiz, sempre que encontrar indícios de ilegalidade. Em verdade, os vestígios de
irregularidades não permitem, mas exigem que os órgãos fiscalizadores sejam informados do ocorrido,
para que tomem as medidas cabíveis. A afirmação da reclamada de que não há irregularidades a serem
apuradas não acarreta a reforma do julgado, pois a constatação de existência ou não de ilegalidades
cabe aos órgãos de fiscalização. (TRT1 - 8ª Turma - Rel. Marcelo Augusto Souto de Oliveira - 004960070.2008.5.01.0029 - 7/11/2012.)
86. Dano moral. Limitação do uso do banheiro aos intervalos intrajornada. Não caracterização de
qualquer forma de constrangimento à empregada. Indenização indevida. Entendimento pretoriano atual
e específico. 1) O mero controle do uso do banheiro por parte do empregador, nos horários
denominados de pico e consistente em pedido formulado à empregada para utilizá-lo no horário
destinado a sua pausa intrajornada, por si só não caracteriza qualquer tipo de constrangimento,
configurador de dano moral ou que autorize a condenação do réu no pagamento de indenização,
mormente quando tal controle é inerente à atividade desenvolvida pela empregada em serviço de teleatendimento, somente configurando lesão à sua integridade, quando caraterizada ofensa ao inciso X do
artigo 5º da Constituição Federal. 2) Recurso ordinário da ré ao qual se concede parcial provimento.
(TRT1 - 9ª Turma - Rel. José da Fonseca Martins Junior - 0000262-97.2011.5.01.0005 - 4/12/2012.)
87. Indenização dano moral. Doença profissional/acidente do trabalho. Nexo causal. Conduta culposa do
empregador. É manifesta a conduta culposa do empregador que se exprime na inobservância ao dever
geral de cautela ao não zelar por medidas preventivas e de segurança à saúde do trabalhador. A
legislação trabalhista dispõe de regras destinadas à proteção da saúde e segurança do trabalhador com
a finalidade de eliminar ou reduzir riscos, exigindo do empregador que propicie ao empregado
equipamentos de proteção, ambientes adequados de trabalho, dentre outras medidas preventivas de

segurança e proteção à saúde. A contribuição do empregador com conduta negligente para o evento
danoso revela o nexo causal entre o trabalho e o dano ocorrido. Evidenciados dano, nexo causal, e culpa
culposa do empregador e, ainda, dor e tristeza íntima suportada pelo empregado, decorrente do evento
danoso, impõe-se a indenização compensatória por dano moral. (TRT1 - 10ª Turma - Rel. Flávio Ernesto
Rodrigues Silva - 0001404-32.2010.5.01.0245 - 12/11/2012.)
88. Intervalo intrajornada. Redução. Norma coletiva. Validade. É válida a redução do intervalo
intrajornada implementada pela CSN, mediante negociação coletiva. Isso porque inegável o prestígio e o
reconhecimento do processo em que os legítimos representantes dos trabalhadores e empregadores
buscam entendimento para concluir contratos, convenções ou acordos coletivos, mormente após a
promulgação da Carta de 1988, que valorizou a autocomposição, a ponto de permitir a reconfiguração
dos direitos trabalhistas vigentes em diversos incisos do artigo 7º, como a possibilidade de redução
salarial, com compensação de horários e redução da jornada. Intervalo intrajornada. Reflexos da parcela
devida em verbas contratuais e resilitórias. Na medida em que a apelação do Sindicato autor traduz
pretensão vinculada a efeito acessório, que segue a sorte do principal, considerando o provimento do
recurso ordinário interposto pela reclamada, com a exclusão da condenação ao pagamento do intervalo
de uma hora para repouso e refeição, resta sem objeto a discussão concernente à natureza da hora
relativa ao referido intervalo, bem como dos reflexos em parcelas contratuais e resilitórias. Litigância de
má-fé. O simples exercício do direito de ação, bem como de defesa, nos limites em que permitidos pela
legislação material e processual aplicável ao caso, não configura, por si só, o abuso capaz de ensejar
condenação. Não há violação ao princípio da lealdade processual ou mesmo litigância de má-fé quando
se busca o pronunciamento jurisdicional acerca de questões que, na maioria da vezes, são de complexa
interpretação. Substituto processual. Honorários advocatícios. Improcedência dos pedidos iniciais.
Sucumbência. Embora perfilhe esta Relatora o entendimento de que negar aos sindicatos a
contraprestação pelo esforço profissional despendido, só porque a evolução dos institutos caminhou
mais rápido que a atualização legislativa, seria o mesmo que estimular o ajuizamento de demandas
individuais (como forma de garantir o recebimento de honorários), conduta que não se coaduna com os
princípios da celeridade, efetividade e economia processual, a verba honorária não é devida em razão
da procedência do apelo da reclamada e da consequente sucumbência do sindicato autor. Recurso da
reclamada conhecido e parcialmente provido. Recurso do sindicato conhecido e não provido. (TRT1 - 2ª
Turma - Rel. Márcia Leite Nery - 0011400-62.2007.5.01.0341 - 5/11/2012.)
89. Intervalo intrajornada. Supressão. Norma coletiva. Categoria dos rodoviários. Regular exigência de
horas extras. Intervalo devido. A lei admite, consoante disposto no artigo 71, §5º, da Consolidação das
Leis do Trabalho, que os intervalos dos rodoviários sejam fracionados dentro da jornada fixada. A
interpretação adotada por esse colegiado é no sentido de que esse fracionamento só se afigura possível
quando o empregador observa a jornada regularmente fixada, não se admitindo que a flexibilização do
intervalo seja aplicada quando verificada a regular exigência de labor em sobrejornada, exatamente
como reconhecido no caso dos autos. Destaque-se que o disposto no §5º do artigo 71 da Consolidação
das Leis do Trabalho constitui exceção que deve ser interpretada de forma restritiva, não podendo o
empregador se valer de benefício previsto na legislação quando esse mesmo empregador não cumpre
as disposições legais previstas em benefício do empregado, inserindo-se, entre tais normas, aquelas que
preveem a limitação de jornada, as quais foram descumpridas pelo reclamado no caso dos autos.
Recurso do reclamado a que se nega provimento. (TRT1 - 7ª Turma - Rel. Paulo Marcelo de Miranda
Serrano - 0001078-74.2011.5.01.0039 - 8/11/2012.)

2.18.1.2 Descontos por dano - Acordo Coletivo
90. Motorista. Acidente de trânsito. Culpa. Desconto salarial. Requisitos legais autorizadores. 1) Na
ocorrência de dano causado pelo empregado, o desconto salarial somente será lícito quando houver
culpa deste, hipótese em que a possibilidade de efetuar o desconto dependerá da sua anuência, por ser

necessário o acordo ou quando se verificar o dolo do empregado. Inteligência do §1º do artigo 462 da
CLT. 2) Recurso ordinário das partes aos quais se nega provimento. (TRT1 - 9ª Turma - Rel. José da
Fonseca Martins Junior - 0000687-70.2010.5.01.0002 - 5/11/2012.)

2.18.1.3 Assédio Moral
91. Responsabilidade civil do empregador. Dano moral. Afronta à dignidade humana. Caracterização.
Dado que a "dignidade da pessoa humana" constitui um dos princípios fundamentais da República
(CRFB, art. 1º, inciso III) e ante o disposto no art. 5º, inciso X, da CRFB e nos arts. 186, 927 e 932 do Novo
Código Civil, tem-se por caracterizado o dano moral, por afronta à dignidade da pessoa humana
(atingida em sua honra e intimidade), com o consequente direito à indenização (proporcional ao dano),
quando a vítima (no caso, o trabalhador) experimenta, não apenas a ofensa à sua imagem perante
terceiros, mas efeitos puramente psíquicos e sensoriais, como a dor íntima e a penosa sensação de
humilhação, ao ver definitivamente reduzida ou perdida sua capacidade laborativa, por qualquer
motivo, desde que comprovado o nexo de causalidade entre a ação ou omissão do empregador e o
evento danoso, bem como a culpa do empregador. (TRT1 - 8ª Turma - Rel. José Antonio Piton - 031880022.2005.5.01.0342 - 11/12/2012.)
92. Vínculo de emprego. Rescisão. As agruras empresariais, alegadas pela ré, não justificam o mero
cancelamento, sem ônus, de contrato de trabalho anotado em CTPS. Por outro lado, a prova dos autos
demonstra que a autora aguardou em casa ser chamada para o trabalho, sem que lhe houvesse sido
paga a remuneração pertinente, o que enseja a justa causa patronal. (TRT1 - 7ª Turma - Rel. Alexandre
Teixeira de Freitas Bastos Cunha - 0000267-67.2012.5.01.0011 - 8/11/2012.)

2.18.2 Horas Extras
2.18.2.1 Comissionista
2.18.2.1.1 Comissionista misto
93. Comissionista misto. Horas extraordinárias. O empregado sujeito a controle de horário, remunerado
à base de comissões, tem direito ao adicional de, no mínimo, 50% pelo trabalho em horas
extraordinárias, calculado sobre o valor-hora das comissões recebidas no mês, considerando-se como
divisor o número de horas efetivamente trabalhadas (Súmula nº 340 do c. TST). O empregado que
recebe remuneração mista, ou seja, uma parte fixa e outra variável, tem direito a horas extras pelo
trabalho em sobrejornada. Em relação à parte fixa, são devidas as horas simples acrescidas do adicional
de horas extras. Em relação à parte variável, é devido somente o adicional de horas extras, aplicando-se
à hipótese o disposto na Súmula nº 340 do TST (Orientação Jurisprudencial nº 397 da SDI-I do c. TST).
Recursos ordinários das reclamadas conhecidos e parcialmente providos. Recurso ordinário da
reclamante. Artigo 384 da CLT. Constitucionalidade. O Tribunal Pleno do colendo TST, em 17 de
novembro de 2008, no julgamento do IIN-RR-1.540/2005-046-12-00.5, relatado pelo i. Ministro Ives
Gandra Martins Filho, rejeitou, por maioria, o incidente de inconstitucionalidade do artigo 384 da CLT,
ao fundamento de que o princípio da isonomia, segundo o qual os desiguais devem ser tratados
desigualmente na medida de suas desigualdades, possibilita tratamento diferenciado às mulheres no
que tange ao intervalo para descanso. Recurso ordinário da reclamante conhecido e parcialmente
provido. (TRT1 - 2ª Turma - Rel. Márcia Leite Nery - Red. Desig. - 0025600-53.2009.5.01.0002 5/11/2012.)

2.18.3 Advogado
2.18.3.1 Empregado
94. Relação de emprego. Advogado. Requisitos do art. 3º da CLT. Configuração. Restando evidenciados
os requisitos mencionados pelo art. 3º consolidado (subordinação, onerosidade, pessoalidade e não
eventualidade), impõe-se o reconhecimento do contrato de trabalho. (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Rildo
Albuquerque Mousinho de Brito - 0001509-46.2010.5.01.0071 - 7/12/2012.)

2.18.4 Grupo Econômico
95. Responsabilidade solidária das reclamadas. Grupo econômico configurado. Restou demonstrada a
existência de relação de coordenação hábil a caracterizar o grupo econômico entre as rés. Tem-se que a
antiga VARIG era acionista da VARIGLOG, sendo esta a sócia majoritária da VRG (antiga AÉREO) quando
esta comprou da antiga VARIG, em leilão judicial, a UPV (Unidade Produtiva Varig), restando
demonstrada a relação de coordenação entre as sociedade reclamadas, inclusive pela identidade de
atividade desenvolvidas. Destaque-se que o grupo econômico, para fins trabalhistas, não precisa se
submeter às formalidades impostas pelo Direito Empresarial, com a existência de uma holding, pool ou
consórcio controlando o grupo, bastando que os entes tenham uma mesma finalidade econômica e
possuam entre si um nexo relacional - que pode ser decorrente de direção hierárquica de uma empresa
sobre as demais ou de uma relação de coordenação entre empresas do mesmo grupo. (TRT1 - 7ª Turma
- Rel. Paulo Marcelo de Miranda Serrano - 0022300-45.2008.5.01.0026 - 22/11/2012.)
96. Sem dúvida que plenamente compatível com o processo do trabalho, o comando inscrito no art.
475-J, caput, do CPC (introduzido pela Lei nº 11.232/2005), in verbis: -caso o devedor, condenado ao
pagamento de quantia certa ou já fixada em liquidação, não o efetue no prazo de quinze (15) dias, o
montante da condenação será acrescido de multa no percentual de dez por cento e, a requerimento do
credor e observado o disposto no art. 614, inciso II, desta lei, expedir-se-á mandado de penhora e
avaliação-. Lembre-se que o art. 765 da CLT prescreve que -os Juízos e Tribunais do Trabalho terão
ampla liberdade na direção do processo e velarão pelo andamento rápido das causas, podendo
determinar qualquer diligência necessária ao esclarecimento delas-, sendo certo, inclusive, que o art.
878 daquele mesmo diploma acrescenta que -a execução poderá ser promovida por qualquer
interessado, ou ex officio pelo próprio Juiz ou Presidente ou Tribunal competente ...-. Desse modo,
aplicar, ao processo do trabalho, o disposto no art. 475-J do CPC serviria para imprimir-lhe celeridade,
contribuindo para a eficácia da tutela jurisdicional. Sem dúvida, qualquer inovação, no ordenamento
jurídico, que concorra para abreviar o processo de execução, na esfera trabalhista, deve ser recebida
sem preconceitos. O art. 769 da CLT estabelece que -nos casos omissos, o direito processual comum
será fonte subsidiária do direito processual do trabalho, exceto naquilo em que for incompatível com as
normas deste Título-. Existe omissão, na lei processual trabalhista, quanto à possibilidade de se impor,
ao devedor, multa por não pagar a dívida, em prazo a ser fixado pelo Juiz. E essa omissão se estende à
Lei nº 6.830, de 22 de novembro de 1980, que disciplina -o processo dos executivos fiscais para a
cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública Federal-, aplicável às execuções trabalhistas em
caráter subsidiário, em face do que dispõe o art. 889 da CLT. (TRT1 - 8ª Turma - Rel. Roque Lucarelli
Dattoli - 0121300-74.2005.5.01.0009 - 23/11/2012.)

2.18.5 Representação Sindical
97. Sindicato. Rol. Substituídos. Para os Sindicatos atuarem em Juízo, ou fora dele, independe da juntada
de rol de substituídos, sendo toda a categoria representada (art. 8º, III da CRFB/88). Tal entendimento
foi reafirmado recentemente por decisão monocrática do Min. Joaquim Barbosa, no RE 496110, em

12/04/2011. No mesmo sentido, o colendo TST. Desprovimento dos recursos. (TRT1 - 5ª Turma - Rel.
Roberto Norris - 0001041-60.2011.5.01.0067 - 27/11/2012.)

2.19 RECURSO
2.19.1 Tempestividade
2.19.1.1 e-Doc (Lei nº 11.419/2006)
98. Sistema e-Doc. Adoção facultativa. Recurso ordinário. Intempestivo. O Ato 97/2008 deste E. Tribunal,
que dispõe sobre a instituição e funcionamento nesta E. Corte do e-DOC (Sistema Integrado de
Protocolização e Fluxo de Documentos Eletrônicos), expressamente dispõe que o uso deste serviço é
facultativo. Assim, havendo qualquer problema no envio de petições eletrônicas por esta via, deverá a
parte atentar para o correto cumprimento do seu prazo processual, utilizando o protocolo geral
disponível neste e. Tribunal. (TRT1 - 8ª Turma - Rel. Leonardo Dias Borges - 0000760-30.2012.5.01.0048
- 8/11/2012.)
99. Término do contrato de trabalho. O princípio da continuidade da relação de emprego constitui
presunção favorável ao empregado, pelo que cabe à reclamada provar haver o empregado rescindido o
contrato por iniciativa sua (Súmula nº 212 do c. TST). (TRT1 - 4ª Turma - Rel. Angela Fiorencio Soares da
Cunha - 0001200-96.2008.5.01.0264 - 14/12/2012.)

2.19.1.2 Cartão de ponto
2.19.1.2.1 Folha individual de presença
100. Tíquetes em dias de plantões. Apresentados controles de frequência que não foram impugnados
pelo autor, deveria este apontar as alegadas diferenças. Dou provimento para excluir da condenação
diferenças de tíquetes. (TRT1 - 4ª Turma - Rel. Ivan da Costa Alemão Ferreira - 000044290.2012.5.01.0066 - 5/11/2012.)
101. Vínculo de emprego. Jornaleiro. Não comprovação da existência do alegado contrato de parceria.
Nas ações trabalhistas que envolvem controvérsia sobre existência de vínculo de emprego, compete ao
reclamante comprovar que houve a prestação de serviços já que tal prestação, em regra, se dá sob a
égide de um contrato de trabalho. Ao reclamado compete demonstrar que a execução de serviços se
deu sob o manto de outro tipo de contrato. Se o reclamado não se desvencilha de seu ônus probatório é
de ser reconhecido o liame laboral pleiteado. (TRT1 - 4ª Turma - Rel. Alvaro Luiz Carvalho Moreira 0000622-50.2010.5.01.0075 - 9/11/2012.)
102. A atividade de agenciamento de clientes para escritório de advocacia, vedada pelos incisos III e IV
do artigo 34 do Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94), não gera vínculo de emprego por se tratar de
objeto ilícito que invalida a contratação (artigo 104 do Código Civil). (TRT1 - 6ª Turma - Rel. Theocrito
Borges dos Santos Filho - 0185800-48.2001.5.01.0282 - 17/1/2012.)

2.20 PROCESSO E PROCEDIMENTO
103. A busca pela verdade real mais próxima possível da verdade processual deve ser o objetivo de
qualquer órgão julgador, trazendo para os autos provas que se destinem a concretizar não o mero
acesso à Justiça e sim o recebimento da prestação jurisdicional dentro de uma ordem jurídica justa. A
formação desta última não se contém apenas nas facilidades do exercício do direito de petição ou de
requerimento de pronunciamento judicial; se dá, acima de tudo, com a resposta mais adequada pela
qual o processo possa proporcionar a quem tem um direito tudo aquilo e precisamente aquilo que ele

tem direito de obter (CHIOVENDA). (TRT1 - 4ª Turma - Rel. Cesar Marques Carvalho - 013030084.2003.5.01.0004 - 24/1/2012.)
104. A execução trabalhista se rege, naquilo que não for incompatível com os princípios do processo do
trabalho, e em caso de omissão da CLT, pelos preceitos da Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80),
ante a regra do art. 889 da CLT. Logo, se a CLT possui regras específicas a respeito da execução, em
especial o art. 880 caput da CLT ( onde o não pagamento da dívida enseja sua execução em 48 horas,
sob pena de penhora, mas não prevê a cominação de qualquer multa punitiva), não há como substituílas pelas ditadas pelo CPC, máxime se entre elas há evidente a incompatibilidade, como ocorre entre o
art. 880 da CLT e o art. 475-J do CPC. (TRT1 - 4ª Turma - Rel. Luiz Alfredo Mafra Lino - 010360006.2006.5.01.0024 - 16/2/2012.)
105. A gravidade da falta cometida pelo empregador deve ser considerada como aquela que torne
insuportável a continuidade contratual e não apenas a maneira de se comportar que não agrade o
empregado. As hipóteses previstas no artigo 483 da Consolidação das Leis do Trabalho autorizam a
extinção do contrato, mas desde que demonstrada, efetivamente, a presença de suas características.
(TRT1 - 4ª Turma - Rel. Cesar Marques Carvalho - 0140400-67.2009.5.01.0302 - 24/2/2012.)
106. A parceria comercial no salão de cabeleireiro, com clara divisão de lucros e de responsabilidades,
descaracteriza a relação de emprego. (TRT1 - 6ª Turma - Rel. Theocrito Borges dos Santos Filho 0001288-20.2010.5.01.0053 - 18/1/2012.)

2.21 RESCISÓRIA
2.21.1 Violação Literal à Disposição de Lei
107. Ação rescisória proposta com fundamento no inciso V do art. 485 do CPC. Reexame de prova. Não
cabimento. Como exceção à imutabilidade da coisa julgada, a ação rescisória constitui verdadeira
“sanção” à coisa julgada teratológica, nas hipóteses em que já esgotados os meios endoprocessuais de
impugnação. Contudo, a ação rescisória que se pretenda fundamentada no inciso V do art. 485 do CPC
não é a via adequada para aquele que, sentindo-se prejudicado por uma decisão judicial que considere
injusta, busque elastecer o sentido da lei e, amparando-se tão só em seu inconformismo, pretenda
ressuscitar discussão de matéria fática ou, ainda, questionar o acerto ou desacerto da decisão.
Pretensão que encontra óbice sobretudo na Súmula nº 410 do c. TST. (TRT1 - SEDI - Rel. Marcelo
Augusto Souto de Oliveira - 0012216-92.2010.5.01.0000 - 1º/2/2012.)
108. Acidente de trabalho. Impugnação de documento emitido pela Previdência Social. Não se tratando
de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 303 do CPC, inviável a impugnação, na fase recursal, de
documento, no qual se baseou o julgador para deferir o pedido. (TRT1 - 5ª Turma - Rel. Tania da Silva
Garcia - 0001324-28.2010.5.01.0226 - 16/2/2012.)
109. 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, haja vista a 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 e ao pensionamento vindicados. Apelo patronal improvido. (TRT1 - 10ª Turma - Rel.
Rosana Salim Villela Travesedo - 0142500-64.2006.5.01.0022 - 30/1/2012.)

110. Acordo coletivo e convenção coletiva. Prevalência. Quando mais favoráveis, as condições
estabelecidas na Convenção Coletiva prevalecem sobre o Acordo Coletivo, vez que, na interpretação do
alcance do artigo 620 CLT, há que ser adotada a teoria do conglobamento, mais adequada e razoável,
vez que não fraciona os preceitos e os institutos jurídicos, mas considera a visão sistemática do que seria
a norma mais favorável à categoria profissional. Portanto, aplicam-se as convenções coletivas, que
foram devidamente apresentadas pelo autor (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Marcos Palacio - 002530030.2007.5.01.0045 - 29/2/2012.)

2.21.2 Judicial
111. Acordo judicial. Realizada a celebração do acordo em consonância com o exercício da livre vontade
das partes e com a homologação do juiz, dirigente do processo e guardião das leis, não cabe à União
arvorar-se em censor dos termos ali consignados, tão somente porque de tanto decorrem verbas cuja
natureza afasta a incidência das contribuições previdenciárias. (TRT1 - 4ª Turma - Rel. Luiz Augusto
Pimenta de Mello - 0082600-98.2008.5.01.0243 - 13/2/2012.)

2.21.2.1 Penhora Online/BACENJUD
112. Agravo de petição. Bloqueio on line de conta corrente salário. Impenhorabilidade absoluta.
Vedação legal. 1) São os proventos de aposentadoria, salários, remunerações, pensões e honorários
laboratícios, a exemplo dos vencimentos, subsídios, pecúlios e montepios, absoluta e integralmente
impenhoráveis, ante disposição legal expressa do inciso IV do art. 649 do CPC, com a redação conferida
pela Lei nº 11.382/2006, de 6 de dezembro de 2006. 2) Agravo de petição a que se concede provimento
(TRT1 - 9ª Turma - Rel. José da Fonseca Martins Junior - 0038800-16.2004.5.01.0031 - 18/1/2012.)
113. Agravo de petição. Contribuição previdenciária. Incidência sobre o valor total do acordo judicial.
Hipótese em que foi atribuída natureza indenizatória ao valor transacionado, sem a devida correlação
entre as verbas discriminadas e os pedidos formulados na inicial, atrai a incidência da contribuição
previdenciária sobre o valor total do acordo, aplicando-se, consequentemente, o disposto no § único, do
artigo 43 da Lei nº 8.212/91. Agravo provido. (TRT1 - 5ª Turma - Rel. Antonio Carlos Areal - 005750063.2006.5.01.0421 - 24/1/2012.)

2.21.3 Complementação de Benefício Previdenciário
114. Agravo de petição. Contribuição previdenciária. Regime de competência. Base de cálculo.
Acréscimos legais. Da análise dos dispositivos legais referentes à atualização das contribuições
previdenciárias, conclui-se que quando se tratar de recolhimento previdenciário decorrente de verbas
judicialmente deferidas aplica-se o regime de competência, tendo em vista o disposto no § 3º do art. 43
da Lei nº 8.212/91, no § 4º do art. 276 do Regulamento da Lei nº 8.212/91 (Decreto nº 3.048/99) e na
Súmula nº 368 do c. TST. (TRT1 - 2ª Turma - Rel. Valmir de Araújo Carvalho - 0184100-79.2000.5.01.0053
- 12/1/2012.)
115. Agravo de petição. Empresa em recuperação judicial. Convolação do depósito recursal em penhora.
Nos termos dos incisos 4º e 5º, do art. 6º, da Lei nº 11.101/05, a suspensão dos atos executórios de
empresa em recuperação judicial, limita-se a 180 dias, ultrapassado este prazo, as execuções poderão
ser normalmente concluídas. A convolação do depósito recursal em penhora é legalmente assegurado.
(TRT1 - 7ª Turma - Rel. Maria das Graças Cabral Viégas Paranhos - 0066400-44.2003.5.01.0064 28/2/2012.)

2.21.3.1 Reflexos
116. Agravo de petição. Execução. Base de cálculo das horas extras. Diferenças salariais. Saláriosubstituição. Deferidas diferenças salariais ao trabalhador, esse plus salarial deve integrar a base de
cálculo das horas extras, consoante entendimento consagrado na Súmula nº 264 do TST. Ademais, não
há dúvida de que as diferenças decorrentes de substituição não são parcela destacada do salário, mas
sim o salário propriamente dito, no sentido estrito do termo, que remunera a força de trabalho do
empregado. A tutela judicial tem o condão, no caso, de adequar a realidade salarial do empregado.
(TRT1 - 6ª Turma - Rel. Nelson Tomaz Braga - 0049900-09.2007.5.01.0048 - 29/2/2012.)

2.21.3.2 Substituição de Penhora
117. Agravo de petição. Oferecimento de apólice seguro garantia pelo devedor. Não concordância do
exequente. Ausência de manifestação do juízo. Preliminar arguida em contraminuta. Acolhimento.
Retorno dos autos para substituição do bem. Registre-se que nas hipóteses em que a nomeação de bem
pelo executado não respeita a ordem prevista no artigo 655 do Código de Processo Civil pode o credor
exigir sua substituição, nos termos do artigo 656, inciso I, do Código de Processo Civil. Assim, havendo
requerimento do exequente de substituição do bem dado em garantia pelo devedor, cabe ao Juízo
determinar que o executado proceda à nova nomeação de bens como garantia à execução, observandose a gradação prevista no referido artigo 655 do Código de Processo Civil. Preliminar que se acolhe a fim
de determinar o retorno dos autos ao MM. Juízo da vara de origem, para que a devedora proceda à
substituição do bem dado como garantia, observando a gradação legal prevista no artigo 655 do Código
de Processo Civil, procedendo-se, assim, à regular garantia do juízo, inclusive para eventual oposição de
embargos à execução. (TRT1 - 1ª Turma - Rel. Paulo Marcelo de Miranda Serrano - 009410074.2007.5.01.0057 - 27/1/2012.)
118. Apesar de realizado como que a evidenciar lógica aplicação do parágrafo 4º do art. 71 da CLT, o
pedido de que sejam as pausas alimentares dos empregados submetidos ao regime de 06 (seis) horas,
todavia, cumprindo jornadas de maior duração, como extraordinárias ou pelo seu pagamento
correspondente, traz ínsita situação de metamorfose de institutos, e isto porque, se tinha a autora
pausa de 15 minutos assegurada por lei e ao ultrapassar o limite de 06 horas agregou outros 45
minutos, o que se tem, efetivamente, é que gozou aqueles 15 minutos e agregou como efetivas horas
de excesso todas aquelas que sobejaram à sexta consecutiva, logo, o que busca, e há de ser impedida de
alcançar, é o bis in idem. (TRT1 - 9ª Turma - Rel. Antônio Carlos de Azevedo Rodrigues - Red. Desig. 0141100-85.2007.5.01.0246 - 8/2/2012.)
119. Aposentadoria espontânea. Continuidade da atividade laborativa. Direito ao aviso prévio
indenizado e à indenização compensatória de 40% do FGTS sobre todos os depósitos efetuados antes e
após a jubilação. Acumulação de proventos do INSS e contraprestação de empregador público.
Possibilidade. Se o empregado, a despeito de jubilado pelo instituto previdenciário, não se dirige aos
seus “aposentos”, mas ao revés, continua a prestar atividade laborativa sem qualquer interrupção, faz
jus à indenização compensatória de 40% sobre os depósitos de todo o período trabalhado e ao aviso
prévio, face à impossibilidade de extinção do pacto pela aposentadoria, não se inserindo na vedação
constitucional a percepção de proventos do INSS, para os quais contribuiu legitimamente o empregado
público, com a contraprestação decorrente do mesmo cargo público que gerou aquela aposentadoria.
(TRT1 - 10ª Turma - Rel. Rosana Salim Villela Travesedo - 0309400-28.2009.5.01.0282 - 11/1/2012.)

2.21.3.3 Aviso prévio
120. Aviso prévio indenizado. Contribuição previdenciária. Incabível a incidência da contribuição
previdenciária sobre o aviso prévio indenizado por possuir natureza indenizatória, não retribuindo o

trabalho ou tempo à disposição do empregador, além de estar expressamente excluído das verbas que
integram o salário de contribuição no Regulamento da Previdência Social (Lei nº 8.212/91, inciso I, do
artigo 28, e Decreto 3.048/99, artigo 214, § 9º, V, f). (TRT1 - 8ª Turma - Rel. Edith Maria Corrêa Tourinho
- 0111500-04.2002.5.01.0049 - 11/1/2012.)
121. Aviso prévio indenizado. Contribuição previdenciária. Indevida. 1. Pretende o credor previdenciário
ver determinada a incidência da contribuição previdenciária sobre o aviso prévio indenizado. 2. No caso
em exame, com relação ao aviso prévio indenizado, não merece ser acolhido o recurso da União
Federal, tendo em vista não se tratar de parcela salarial, já que não integrou o tempo de serviço da
reclamante. Melhor dizendo, o aviso prévio não foi trabalhado ou mesmo projetado (conforme
Orientação Jurisprudencial nº 82 da SDI-1 do TST), tendo, portanto, natureza indenizatória. Recurso
ordinário a que se nega provimento. (TRT1 - 10ª Turma - Rel. Ricardo Areosa - 016540063.2006.5.01.0241 - 24/2/2012.)
122. Complementação de aposentadoria. Competência da Justiça do Trabalho. A existência das Súmulas
nºs 92, 97, 288 e 313 demonstra ser pacífica a competência da Justiça do Trabalho para a apreciação de
pedido de complementação de aposentadoria, oriundo do contrato de trabalho, especialmente depois
da promulgação da Emenda Constitucional nº 45. (TRT1 - 4ª Turma - Rel. Angela Fiorencio Soares da
Cunha - 0024000-22.2008.5.01.0005 - 26/1/2012.)
123. Complementação de aposentadoria. Plano de classificação e avaliação de cargos. Acordo coletivo.
Remuneração Mínima por Nível e Regime (RMNR). Restou demonstrado que o “Termo de Aceitação do
Plano de Classificação e Avaliação de Cargos - PCAC – 2007 e Remuneração Mínima por Nível e Regime RMNR” (PCAC – 2007), que instituiu nova tabela salarial mediante Acordo Coletivo, se configurou como
efetivo reajustamento salarial, tendo o reclamante direito à incorporação do referido percentual na
complementação de aposentadoria. (TRT1 - 7ª Turma - Rel. Maria das Graças Cabral Viégas Paranhos 0001485-97.2010.5.01.0077 - 14/2/2012.)

2.21.4 Litispendência
124. Concomitância de ação coletiva e individual. Identidade de objeto e de causa de pedir. Ação de
cumprimento proposta pelo sindicado profissional na condição de substituto processual. Defesa de
direitos individuais homogêneos. Diferenças salariais decorrentes da não concessão de reajuste salarial
previsto em norma coletiva. Não incide, no caso, a regra contida no art. 104 do Código de Defesa do
Consumidor - CDC, porque o referido dispositivo, ao dispor que as ações coletivas não induzem
litispendência para as ações individuais, limitou-se às hipóteses das ações propostas com fulcro nos
incisos I e II do parágrafo único do artigo 81 do CDC (interesses difusos e coletivos em sentido estrito),
ao passo que a ação ajuizada pelo sindicato visa defender direito individual homogêneo. (TRT1 - 4ª
Turma - Rel. Luiz Augusto Pimenta de Mello - 0149200-33.2008.5.01.0007 - 31/1/2012.)
125. Conflito aparente de normas coletivas. Princípio da norma mais favorável e teoria do
conglobamento. O conflito aparente de normas coletivas deve ser solucionado segundo o princípio da
norma mais favorável ao trabalhador. No entanto, a verificação da regra mais benéfica deve ser feita de
acordo com a teoria do conglobamento, ou seja, a partir da análise de cada norma como um todo, e não
das cláusulas isoladamente. (TRT1 - 10ª Turma - Rel. Marcos Cavalcante - 0105600-41.2009.5.01.0034 24/1/2012.)

2.21.4.1 Contrato Nulo
126. Contrato nulo. Inconstitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90. Não merece prosperar a
arguição de inconstitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, introduzido pela MP nº 2.16441/2001, porquanto, até o momento, não se tem notícia de pronunciamento em definitivo do E.

Supremo Tribunal Federal acerca do dispositivo legal referido, seja por vício material (violação ao art.
37, II e § 2º, da Constituição Federal), seja por vício formal (inconstitucionalidade da MP nº 2.16441/2001). De acordo com pesquisa realizada no sítio do STF (acesso em 23/11/2011), os autos da ADI nº
3127, que trata da matéria, encontram-se conclusos ao eminente Relator Ministro Cezar Peluso desde
06/12/2010. Assim, este Relator, por força da Súmula nº 363, continua reconhecendo devido o
pagamento do FGTS em caso de contrato nulo, firmado com a Administração Pública. Recurso improvido
quanto à matéria. (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Jorge Fernando Gonçalves da Fonte - 003390097.2007.5.01.0511 - 27/1/2012.)

2.21.4.2 Desconto assistencial
127. Contribuição assistencial. Empresa em inatividade. Cobrança indevida. A ausência de empregados
em decorrência da inatividade econômica e financeira da empresa obsta o direito à percepção das
contribuições assistenciais e sindicais, na medida em que destituída da condição de empregadora. (TRT1
- 10ª Turma - Rel. Célio Juaçaba Cavalcante - 0000782-03.2011.5.01.0411 - 16/2/2012.)
128. Contribuição previdenciária. Acordo judicial. Natureza jurídica das parcelas. Não cabe à União
discutir a natureza das verbas discriminadas pelas partes no acordo judicial, uma vez que não participou
da relação jurídica entabulada pelos litigantes. Ressalte-se que o ente público tem um mero interesse
reflexo na avença -caráter acessório da obrigação previdenciária. (TRT1 - 1ª Turma - Rel. Mário Sérgio
Medeiros Pinheiro - 0233800-60.2005.5.01.0243 - 18/1/2012.)
129. Contribuição previdenciária. Competência. A teor do disposto no art. 114, VIII, da Carta Maior, a
Justiça do Trabalho é competente para promover a execução previdenciária apenas em relação às
parcelas objeto da sentença ou do acordo homologado judicialmente. (TRT1 - 7ª Turma - Rel. Alexandre
Teixeira de Freitas Bastos Cunha - 0158700-21.2000.5.01.0067 - 16/2/2012.)
130. Cooperativa. Vínculo de emprego. Há de ser declarada nula a relação mantida entre a 1ª reclamada
– cooperativa de múltipla atividade, e a recorrente, ante a presença do artigo 9º da CLT, reconhecendo
o vínculo de emprego e condena-la no pagamento dos valores indicados nos itens de “d” até “z” da
inicial, cujas parcelas deverão ser calculadas em regular liquidação de sentença, com os acréscimos
legais dos juros e atualização monetária. Recurso provido. (TRT1 - 6ª Turma - Rel. Marcelo Antero de
Carvalho - 0000011-95.2011.5.01.0226 - 16/2/2012.)
131. Cumprimento do plano de empregos, carreiras e salários. Concessão de reajustes, promoções e
progressões. As sociedades de economia mista, como a ré, cujo acionista controlador consiste de ente
da Federação (Município de Volta Redonda), que detém, no mínimo, 51% das ações ordinárias com
direito a voto, devem observar as limitações com despesas com pessoal impostas pela Lei de
Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000). (TRT1 - 4ª Turma - Rel. Angela Fiorencio
Soares da Cunha - 0082000-74.2008.5.01.0341 - 31/1/2012.)
132. Dano moral. Os fatos narrados na peça gênese encontram-se no plano meramente patrimonial,
não havendo indicação do alcance de atributo da personalidade, seja em sua intimidade (honra
subjetiva) ou sua imagem (honra objetiva). Não havendo o dano moral, não há falar em reparação. Por
outro lado, constatado o prejuízo à patrimonialidade, este é passível de mensuração e indenização,
atraindo a incidência de dispositivos legais trabalhistas assecuratórios da recomposição do direito
violado, inclusive com os encargos decorrentes da mora. (TRT1 - 1ª Turma - Rel. José Nascimento Araujo
Netto - 0192100-76.2006.5.01.0241 - 31/1/2012.)
133. Dano moral. Pressupostos. Ao prever a reparabilidade de qualquer dano, sem excepcionar classe ou
tipo, o art. 5º, XLV da CF/88 sepultou a dissensão até então reinante na doutrina e na jurisprudência
sobre a indenizabilidade do dano moral. Ao estatuir que à Justiça do Trabalho compete conciliar e julgar

os dissídios individuais e coletivos entre trabalhadores e empregadores e outras controvérsias
decorrentes da relação de trabalho, o art. 114 ampliou a sua competência material para albergar
também o dano moral, desde que decorrente da relação de emprego ou conexo ao contrato de
trabalho. Estas são, em rigor, a nosso ver, as únicas exigências para que o dano moral possa ser
apreciado no âmbito de um processo trabalhista. Dano é “toda desvantagem que experimentamos em
nossos bens jurídicos”, ou “toda diminuição ou subtração de um bem jurídico”. (TRT1 - 7ª Turma - Rel.
José Geraldo da Fonseca - 0001728-57.2010.5.01.0201 - 27/2/2012.)
134. Danos morais. Prática discriminatória. Ausência de comprovação. É direito potestativo do
empregador dispensar seus empregados quando melhor lhe convier, sendo certo, contudo, que o Poder
Judiciário não deve e nem pode tolerar, por ilegal, a dispensa discriminatória. Cabe ao empregado
comprovar de forma cabal que sofreu dispensa retaliatória. A existência de mero indício não autoriza
concluir que tenha havido prática discriminatória, ainda mais quando há nos autos outros elementos
que indicam o contrário. Recurso autoral desprovido (TRT1 - 5ª Turma - Rel. Antonio Carlos Areal 0001002-94.2010.5.01.0068 - 27/2/2012.)

2.21.5 Desconsideração da Personalidade Jurídica
135. Desconsideração da personalidade jurídica do agravante. O estado de insolvência da CENTRAL e a
impossibilidade de saldar dívidas restaram comprovados nos autos. A empresa pública liga-se ao Estado
do Rio de Janeiro pelos mesmos laços éticos que a Administração exige de si mesma, mas é próprio do
princípio da moralidade (e não apenas da moralidade pública, mas da moralidade social) que qualquer
um deve honrar o que combinou. Logo, impõe-se, assim, o direcionamento da execução ao seu acionista
controlador, no caso, o agravante, o Estado do Rio de Janeiro. (TRT1 - 2ª Turma - Rel. Vólia Bomfim
Cassar - 0034900-94.2006.5.01.0050 - 16/1/2012.)
136. Descontos indevidos. Não se desincumbindo a reclamada de seu ônus probatório quanto à licitude
dos descontos efetuados, conforme alegado em defesa, mantém-se a condenação relativa à devolução
dos descontos promovidos indevidamente quando da rescisão do contrato. (TRT1 - 3ª Turma - Rel. José
Luiz da Gama Lima Valentino - 0144600-97.2009.5.01.0244 - 14/2/2012.)

2.21.5.1 Seguro de vida
137. Descontos. Seguro de vida em grupo. Não restou provada de forma inequívoca a obrigatoriedade
na adesão ao Seguro de Vida em Grupo. Assim, não há que se falar em devolução dos valores
descontados a este título, vez que a coação não se presume. Recurso a que se nega provimento. (TRT1 3ª Turma - Rel. Marcos Palacio - 0001136-26.2010.5.01.0035 - 10/2/2012.)

2.21.5.2 Diferenças por Desvio de Função
138. Desvio de função. Ausência de comprovação. Não restando comprovado, por meio das provas
produzidas nos autos, que o obreiro se encontrava em desvio funcional, indevidas as diferenças salariais
pretendidas sob esse argumento (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Carlos Alberto Araujo Drummond - 007530049.2008.5.01.0061 - 17/2/2012.)
139. Detran-RJ. Uerj e IPPP. Intermediação de mão de obra. Convênios. Vinculo de emprego. Limitação.
Sucessão inexistente. A questão sob exame é, sem dúvida, de nulidade do contrato de prestação de
serviços. Os supostos convênios são meros instrumentos para tentar legitimar a intermediação de mão
de obra e suprir as necessidades do ente público sem contratação de pessoal, com submissão a
concurso público, como estabelece a Magna Carta. Inadmissível. A circunstância levaria, em tese, ao
reconhecimento do vínculo de emprego com as partes envolvidas. Todavia, é juridicamente impossível a
declaração de empregatício com o Detran ou com a Uerj/Nuseg, diante de óbice constitucional

intransponível (art. 37, II, da Constituição da República). Impossível, também, a declaração de unicidade
contratual. ou sucessão trabalhista. Apesar de o tomador dos serviços (Detran) sempre ter sido o
mesmo, a cada período laborado, distinto o prestador (ora Uerj/Nuseg, ora IPPP). Além disso, a Uerj é
uma fundação de natureza autárquica e permanece em plena atividade. Nesse passo, é de ser
reconhecido, apenas, o vínculo de emprego no período entre 01/12/2001 e 30/04/2003, quando a
prestação de serviço foi intermediada pelo IPPP (Instituto dos Professores Públicos e Privados –
entidade de direito privado), último prestador. (TRT1 - 8ª Turma - Rel. Ana Maria Soares de Moraes 0073900-52.2003.5.01.0068 - 10/1/2012.)
140. Diferenças de complementação de aposentadoria. Cabível a integração dos valores salariais objeto
de acordo na Comissão de Conciliação Prévia. (TRT1 - 5ª Turma - Rel. Tania da Silva Garcia - 003100073.2008.5.01.0005 - 26/1/2012.)
141. Doença equiparada a acidente de trabalho. Pensionamento. O pensionamento para a vítima de
doença equiparada a acidente de trabalho, com sequela física que a impede de exercer a mesma
profissão, deve ser vitalício. Todavia, o valor igual ao que ganhava com seu ofício só é devido quando
fica inabilitada. Se pode ser readaptada, a pensão deve ser proporcional à depreciação sofrida (parte
final do art. 950 do Código Civil). (TRT1 - 1ª Turma - Rel. Gustavo Tadeu Alkmim - 006310038.2007.5.01.0063 - 29/2/2012.)

2.21.6 Regularidade Formal
142. Embargos de declaração. Não acolhimento. Embargos de declaração constituem remédio
processual apto a eliminar omissão e contradição no julgado e manifesto equívoco no exame dos
pressupostos extrínsecos do recurso, impondo-se a rejeição dos embargos, se ausentes tais vícios. (TRT1
- 3ª Turma - Rel. Carlos Alberto Araujo Drummond - 0032900-38.2006.5.01.0401 - 27/1/2012.)

2.21.7 Enquadramento
143. Enquadramento funcional. 1. A Resolução nº 1098/2006 da Eletrobrás definiu os requisitos para a
ascensão funcional dos empregados, com base no Procedimento Preparatório de Inquérito Civil Público
nº 426/2005 promovido pelo Ministério Público do Trabalho. 2. Ao contrário do alegado pelo
recorrente, a documentação carreada aos autos, em especial o laudo pericial, não comprova que o autor
tenha preenchido todos os requisitos acima mencionados. 3. O reclamante não exercia atividades e
funções de advogado, laborando apenas como preposto junto à Justiça do Trabalho, e efetuando
recebimento de alvarás, atividades de apoio, arquivo e de âmbito administrativos. 4. Nego provimento.
Equiparação salarial. 1. Conforme verificado no laudo pericial produzido, a reclamada possui plano de
cargos e salários, o que já seria óbice à pretensão obreira. 2. entretanto, não obstante a existência de
plano de cargos, o laudo pericial demonstrou que os paradigmas possuem qualificações distintas das do
reclamante, por serem engenheiro e economista. 3. O laudo pericial é claro, inclusive, ao informar que
um dos paradigmas, apesar de possuir também a qualificação de advogado, e trabalhar no mesmo setor
do reclamante, possuía função e atribuições diversas do autor. 4. Portanto, e ao contrário do alegado
pelo recorrente, não restou comprovado nestes autos que os paradigmas apontados não exerceram
funções e atividades idênticas àquelas exercidas pelo autor em qualquer período. 5. Nego provimento.
Conclusão. Recurso ordinário do reclamante que se nega provimento. (TRT1 - 10ª Turma - Rel. Ricardo
Areosa - 0011800-15.2009.5.01.0080 - 27/2/2012.)

2.21.7.1 Impenhorabilidade
2.21.7.1.1 Bem Público
144. Execução. Impenhorabilidade. Recursos públicos para aplicação compulsória. Configuração. Gozam
da proteção da impenhorabilidade os recursos públicos recebidos para a aplicação compulsória em
saúde, educação e assistência social, na forma do inciso IX, do art. 649, do CPC. (TRT1 - 9ª Turma - Rel.
Rogério Lucas Martins - 0022100-45.2004.5.01.0069 - 24/2/2012.)
145. Execução. Providência indispensável. Ainda que em tese tenha o credor direito a que seja adotada
providência para identificação de bens do devedor, não pode exercer tal direito, que diz respeito à
execução, enquanto o processo de execução não for regularmente instaurado, com citação do devedor
e oportunidade deste para nomear bens à penhora. (TRT1 - 4ª Turma - Rel. Damir Vrcibradic - 000850063.1994.5.01.0050 - 19/1/2012.)
146. FGTS. Ausência de recolhimentos. Prescrição trintenária. Unicidade contratual. Em se tratando de
pacto de emprego único, não há como se pronunciar a prescrição sobre parte do período laboral,
considerando que a prescrição dos recolhimentos fundiários não depositados é trintenária. Na presente
ação o pedido é de recolhimento dos valores devidos na conta vinculada do FGTS, não em virtude de
determinada parcela remuneratória que estaria prescrita, mas sim pelo reconhecimento de que há lapso
temporal sem a devida anotação na CTPS, tendo ocorrido pagamento de remuneração à parte autora
como se autônoma fosse, consoante os recibos dos autos. Inaplicável, na hipótese, a Súmula nº
206/TST. Sentença reformada, no aspecto. (TRT1 - 6ª Turma - Rel. Marcelo Antero de Carvalho 0117100-61.2009.5.01.0016 - 10/2/2012.)
147. Fracionamento. Condutores e cobradores de veículos rodoviários. Jornada habitualmente
prorrogada. Invalidade da norma coletiva. Conquanto a jurisprudência pacífica do TST acene para a
validade da norma coletiva que fraciona o intervalo intrajornada dos condutores e cobradores de
veículos rodoviários, ante a natureza do serviço e em virtude das condições especiais de trabalho a que
estão submetidos, segundo o Item II da Orientação Jurisprudencial nº 342 da SDI1, é igualmente certo, a
teor do mesmo item supracitado, que a negociação coletiva é inválida se a jornada é habitualmente
prorrogada, sendo esta a hipótese dos autos, que enseja, portanto, o pagamento do intervalo
intrajornada ao reclamante. (TRT1 - 9ª Turma - Rel. Cláudia de Souza Gomes Freire - 000005933.2011.5.01.0039 - 24/2/2012.)

2.21.7.2 Gratificação de Função
148. Gratificação de função percebida por mais de dez anos. Impossibilidade de supressão. Percebida a
gratificação de função por 10 anos ou mais, não poderá o empregador suprimi-la em atenção ao
princípio da estabilidade financeira. (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Dalva Amélia de Oliveira - 000048469.2010.501.0015 - 1º/2/2012.)
149. Hipoteca judiciária. Aplicabilidade no processo do trabalho. É cediço no ordenamento jurídico
pátrio que, em não havendo incompatibilidade entre as normas comuns e especiais, aquelas relativas ao
processo comum constituem fonte subsidiária do processo do trabalho, quando omissa a legislação
pertinente, nos termos do art. 769 da CLT. Posta assim a questão, é aplicável ao processo do trabalho o
instituto da hipoteca judiciária, prevista no art. 466 do CPC. Ao lançar mão do instituto da hipoteca
judiciária, o juízo visa ao resguardo dos créditos devidos ao autor, buscando a máxima efetividade do
processo e, concomitantemente, prestigiando o princípio constitucional da celeridade processual.
Equiparação salarial. Caracterização. O direito à equiparação salarial se afigura quando presentes os
seguintes requisitos: identidade de função, trabalho prestado ao mesmo empregador e na mesma
localidade; igual produtividade e mesma perfeição técnica, entre pessoas cuja diferença de tempo de

serviço não seja superior a dois anos; inexistência de quadro de carreira; por fim, que o paradigma
apontado não esteja em readaptação funcional (art. 461 da CLT). Cabe ao empregado, em pleito de
isonomia salarial, fazer prova da identidade funcional em simultaneidade com o paradigma - fato
constitutivo de seu direito e pressuposto básico de sua pretensão (art. 818 da CLT). Já o empregador,
nos termos do art. 333, II, do CPC e da Súmula nº 6, VIII, do TST, tem o encargo de provar fato
impeditivo, modificativo ou extintivo da equiparação salarial. (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Gloria Regina
Ferreira Mello - 0000450-31.2010.5.01.0036 - 9/2/2012.)
150. Horas extras. Advogado. Considerando-se que o advogado que é empregado pode trabalhar
jornada diária de 8 horas, quando o faz em regime de exclusividade, comprovado o labor excedente à
oitava diária e 44 semanais, não há como negar o pedido de horas extras, haja vista o disposto nos arts.
59, da CLT e 7º, XVI, da CRFB. (TRT1 - 2ª Turma - Rel. Patrícia Pellegrini Baptista da Silva - 007560087.2008.5.01.0068 - 26/1/2012.)

2.21.8 Despedida/Dispensa Imotivada
151. I) Empresa pública. Dispensa. Desnecessidade de motivação. Para os servidores da Administração
Indireta, ou seja, das empresas públicas e sociedades de economia mista, aplicam-se, tão-somente, as
mesmas regras dirigidas aos empregados das empresas privadas, não se devendo cogitar de motivação
do ato da dispensa. Entendimento contrário implicaria aceitar a ideia de que os empregados em
empresas públicas e sociedades de economia mista só podem ser demitidos com prévia motivação do
ato e se provada a necessidade da dispensa, que não é o caso. Aliás, a SDI-1, do Tribunal Superior do
Trabalho, uniformizou sua jurisprudência a respeito da questão, no sentido de que tais empresas não
estão obrigadas a motivar a dispensa de seus empregados. II) Recurso adesivo. Conhecimento. Recurso
adesivo não conhecido por ausência de interesse processual. (TRT1 - 8ª Turma - Rel. Ana Maria Soares
de Moraes - 0221700-65.2008.5.01.0244 - 10/1/2012.)
152. Indeferimento de oitiva de testemunha por ausência de documento de identidade. Cerceamento de
prova. Nulidade. O artigo 828 da CLT determina que a testemunha seja qualificada, devendo indicar
nome, nacionalidade, profissão, idade, residência e, quando empregada, o tempo de serviço prestado
ao empregador, ficando sujeita, em caso de falsidade, às leis penais. A lei não obriga a testemunha a
apresentar documento de identidade em Juízo. Assim, ausente o respaldo legal, a exigência configura
cerceamento de defesa a nulificar o processo. (TRT1 - 2ª Turma - Rel. José Geraldo da Fonseca 0133600-37.2009.5.01.0071 - 27/1/2012.)
153. Indenização por ato ilícito do empregador. Para ser reconhecido o direito à indenização por dano
moral ou material, imprescindível se faz a comprovação da existência do dano, do ato ilícito e, ainda, do
nexo causal entre eles. De ser mantida, assim, a r. sentença recorrida, já que, no caso, não há
comprovação de que a doença de que padece o empregado guarde relação de causalidade com a
execução do contrato de emprego (TRT1 - 1ª Turma - Rel. Elma Pereira de Melo Carvalho - 006420069.2005.5.01.0072 - 28/2/2012.)
154. Indenização por dano material. Prova de nexo causal. Inexistência. O laudo pericial apurou que a
aposentadoria por invalidez do Autor se deu em razão do quadro psiquiátrico e, que este, não guarda
qualquer relação com as atividades desenvolvidas para a Reclamada. E, mais, com relação à leucoplasia
labial, outra doença que o Autor aponta como tendo contraído em razão das atividades desenvolvidas
na Reclamada concluiu o perito que o Autor quanto a esta doença encontra-se curado sem sequelas,
como também que não há nexo causal entre esta e a atividade prestada. Enfim, por todos os ângulos
que se observe as doenças apresentadas pelo Reclamante como adquiridas em razão da atividade
desenvolvida, chega-se a conclusão pelo quadro fático delineado nos autos que, aquelas não foram

contraídas pelos serviços prestados (TRT1 - 6ª Turma - Rel. José Antônio Teixeira da Silva - 004640051.2006.5.01.0053 - 8/2/2012.)
155. Indenização por dano moral. Verificada a sujeição do autor a sofrimento subjetivo, com a extinção
e seu contrato de trabalho, no momento em que envidava todos os esforços para conseguir junto ao
INSS um benefício, pelas graves doenças que o acometiam, mantém-se a r. Sentença que acolheu o
pedido de reparação por dano moral. Recurso conhecido e improvido. (TRT1 - 2ª Turma - Rel. Maria
Aparecida Coutinho Magalhães - 0011100-66.2008.5.01.0341 - 17/2/2012.)
156. Indisciplina. Fato ocorrido fora da empresa. Não serve para configurar motivo disciplinar, ainda que
se tenha verificado uma inoportuna discussão entre o membro da CIPA e uma das empregadas fora da
empresa, o depoimento desta que relata outros fatos que serviriam para aquela configuração,
porquanto evidenciada a ausência de isenção capaz de imprimir eficácia probatória ao seu testemunho.
Recurso conhecido e improvido. (TRT1 - 2ª Turma - Rel. Maria Aparecida Coutinho Magalhães 0001523-03.2010.5.01.0080 - 24/1/2012.)
157. Intervalo intrajornada. O horário do descanso foi usado em prol do empregador, razão pela qual
deve ser remunerado como hora extraordinária, sendo devido o pagamento do período mais o
adicional. O c. TST já se posicionou nesse sentido por meio da OJ nº 307 da SDI-1. (TRT1 - 5ª Turma - Rel.
Mirian Lippi Pacheco - 0299900-81.2007.5.01.0451 - 24/1/2012.)

2.21.8.1 Abandono de emprego
158. Justa causa. Abandono do emprego. Abandona o emprego o trabalhador que dele se afasta e a ele
renuncia, tacitamente, rompendo, de fato, o contrato de trabalho. O ônus da prova do abandono de
emprego, nos termos dos artigos 818 da CLT e 333, inciso II, do CPC, é integralmente da empregadora.
Cabe-lhe, dessa forma, produzir sólida prova dos elementos constitutivos do abandono de emprego, a
saber: a falta da prestação regular de trabalho (elemento material ou objetivo) e o ânimo de não voltar
ao emprego (elemento intencional ou subjetivo). Para a caracterização da justa causa é imprescindível a
presença dos dois elementos, impondo-se à empregadora provar que houve a ausência continuada do
empregado por período de, no mínimo, trinta (30) dias (segundo construção jurisprudencial e
doutrinária) e sua intenção real de abandonar o serviço. A presunção da inexistência do ânimo de
abandonar o emprego favorece o empregado, em razão do princípio da continuidade que informa o
contrato de trabalho. (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Gloria Regina Ferreira Mello - 0000661-41.2010.5.01.0077 26/1/2012.)
159. Justa causa. Desídia. A reclamada desincumbiu-se do ônus da prova que lhe cabia quanto aos fatos
ensejadores da aplicação da justa causa, em especial através da prova documental e testemunhal
produzida, o que possibilita ao Judiciário referendar a justa causa aplicada, eis que a entrega de
mercadorias para pessoa e em local diverso da nota fiscal é falta suficientemente grave para dar causa a
resolução do contrato de trabalho do autor. (TRT1 - 1ª Turma - Rel. Mery Bucker Caminha - 027010059.2009.5.01.0282 - 16/1/2012.)

2.21.9 Sucessão de Empregadores
160. Lei de falência. Art. 60. Aquisição de bens da empresa no processo de recuperação judicial.
Sucessão de empregadores. Não confirmação. (TRT1 - 9ª Turma - Rel. Cláudia de Souza Gomes Freire 0064100-42.2007.5.01.0041 - 13/2/2012.)
161. Lei do local da prestação de serviços (lex loci executionis). Submissão do empregado e do
empregador à norma coletiva vigente e eficaz no local da prestação dos serviços, ainda que a empresa
tenha sede em outro estado. O contrato de trabalho é regido pela norma coletiva vigente e eficaz no

local da prestação de serviços, ainda que a empregadora tenha sede em outro Estado da Federação.
Princípio da lex loci executionis. (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Rildo Albuquerque Mousinho de Brito - 000117330.2010.5.01.0075 - 9/2/2012.)

2.22 PARTES E PROCURADORES
2.22.1 Representação em Juízo
162. Limites da representação da associação sobre direitos individuais. Minha interpretação dada ao
dispositivo constitucional é o de que a associação pode agir processualmente em nome dos filiados no
interesse da defesa geral da coletividade, mas não em causas individuais que suscitam transações
individuais, ou repercute na vida isolada de seu filiado. Neste caso, só com a autorização pessoal. (TRT1 5ª Turma - Rel. Ivan da Costa Alemão Ferreira - 0000533-10.2011.5.01.0037 - 29/2/2012.)

2.22.2 Litisconsórcio e Assistência
163. Litisconsórcio passivo. Ausência injustificada de uma das demandadas. Apresentação de defesa
pelos demais litisconsortes passivos. Não produção dos efeitos da revelia. A apresentação de defesa por
algum dos litisconsortes passivos, negando os fatos constitutivos da pretensão autoral, obstaculiza a
produção dos efeitos da revelia, ex vi da norma disposta no artigo 320, I do Código de Processo Civil. Em
consequência, compete ao demandante o ônus (processual) de comprovar suas alegações, como
previsto no artigo 818 da Consolidação das Leis do Trabalho. (TRT1 - 7ª Turma - Rel. Evandro Pereira
Valadão Lopes - 0033200-78.2009.5.01.0050 - 9/1/2012.)
164. Negado provimento ao recurso da União. Eleita uma norma coletiva, cabe às partes vinculadas
aplicar suas cláusulas ou mesmo as denunciar. Dentro de tal cenário, nada mais cabe ao agente fiscal do
que verificar se, nos limites das normas aceitas, as regras estão sendo cumpridas. Não há como,
portanto, se pretender a prevalência do Acordo sobre a Convenção, apenas em relação à União, no
tocante ao recolhimento do FGTS. (TRT1 - 3ª Turma - Rel. José Luiz da Gama Lima Valentino - 010560043.2005.5.01.0014 - 13/1/2012.)
165. Norma mais benéfica. Evidenciado nos autos que as convenções coletivas apresentam condições
mais benéficas ao empregado do que os acordos coletivos, devem elas prevalecer. Sentença que se
reforma. (TRT1 - 10ª Turma - Rel. Célio Juaçaba Cavalcante - 0000700-11.2009.5.01.0065 - 30/1/2012.)
166. Norma mais benéfica. Teoria do conglobamento. Na forma do art. 620 da CLT, aplica-se a norma
mais favorável quando há dois instrumentos coletivos disciplinando a mesma relação jurídica. Estas
normas, no entanto, devem ser apreciadas de forma sistemática. Incabível o pinçamento de cláusulas
mais benéficas, sob pena de criar diferentes regras para cada caso apresentado. (TRT1 - 1ª Turma - Rel.
Gustavo Tadeu Alkmim - 0114800-64.2008.5.01.0048 - 27/1/2012.)
167. Nulidade da sentença. Cerceio de defesa. Condenação da reclamada apenas com base nas provas
emprestadas. Indeferimento dos depoimentos do autor, do preposto e da oitiva das testemunhas
trazidas pelo reclamante. Substituição por provas emprestadas, nas quais não constam os depoimentos
das partes. Configurado prejuízo às partes, além da violação ao princípio do devido processo legal e da
ampla defesa. Recurso provido. (TRT1 - 6ª Turma - Rel. Alexandre Agra Belmonte - 010440082.2008.5.01.0341 - 16/1/2012.)
168. Nulidade. Inoperante a ausência da parte na audiência em que intimada para prestar depoimento
pessoal se para esta não foi intimado seu advogado, que mesmo no processo do trabalho, uma vez
constituído, é indispensável à administração da justiça (art. 133, CF). (TRT1 - 4ª Turma - Rel. Damir
Vrcibradic - 0011800-09.2008.5.01.0061 - 17/2/2012.)

2.22.2.1.1 Perícia
169. O art. 195 da CLT exige que se realize perícia sempre que, em processo judicial, se discuta o direito
ao adicional de insalubridade ou de periculosidade, mas desde ela se mostre útil - o que não é o caso.
Ainda mais quando se depare com a incomensurável probabilidade de não se constatar a existência da
insalubridade ou da periculosidade, o julgador deve evitar diligência – a prova pericial - que acarretará
encargos a terceiros (o expert judicial ou a União Federal, na hipótese de esta ser chamada a responder
pelos honorários devidos ao profissional). (TRT1 - 8ª Turma - Rel. Roque Lucarelli Dattoli - 017710048.2004.5.01.0001 - 14/2/2012.)

2.22.3 Sócio/Acionista
170. O ex-sócio é responsável pelos créditos do trabalhador decorrentes de relação de emprego com a
devedora no período em que integrava seu quadro societário. (TRT1 - 7ª Turma - Rel. Fernando Antonio
Zorzenon da Silva - 0339300-39.1997.5.01.0262 - 10/1/2012.)
171. Parcela denominada “PLDL- 1971”. Parcela quitada, mensalmente, sob a rubrica “PL-DL-1971”, tem
natureza salarial. Não há ofensa ao art. 7º, XI da Constituição Federal, considerando-se que a
incorporação aos salários foi efetivada antes da promulgação da Carta Magna. Tal raciocínio é amparado
pela Orientação Jurisprudencial Transitória nº 15 da SBDI I do colendo TST. Recurso que se dá
provimento. (TRT1 - 1ª Turma - Rel. Mário Sérgio Medeiros Pinheiro - 0000609-18.2011.5.01.0204 15/2/2012.)
172. Penhora na renda. Limites. Direito líquido e certo. É certo que a penhora em dinheiro, ainda que
recaia sobre parte da renda de estabelecimento, é tolerada pela ordem jurídica, considerando-se a
gradação legal a que se refere o art. 655, I, CPC c/ c art. 882, CLT. Não obstante, a penhora na renda não
deve ser levada à efeito de modo à comprometer o exercício regular da atividade econômica, sob pena
de inviabilizar, inclusive, o sucesso de outras execuções trabalhistas porventura movidas em face do
mesmo devedor e também em homenagem à importância social das empresas. (TRT1 - SEDI- Rel. Ivan
da Costa Alemão Ferreira - 0001642-73.2011.5.01.0000 - 1º/2/2012.)

2.22.4 PETROBRÁS-Gratificação de contingente e/ou participação nos resultados - avanço de
nível
173. Petrobras. Petros. Complementação de aposentadoria. Instrumentos normativos. Participação nos
lucros. Natureza indenizatória. A participação nos lucros prevista em norma coletiva é desvinculada da
remuneração, não sendo aplicado o princípio da habitualidade, a teor do disposto no art. 7º, XI da
CRFB/88 e art. 3º da Lei nº 10.101/00. Sendo assim, os valores pagos a título de participação nos lucros
não integram as complementações de aposentadorias ante sua natureza indenizatória. Apelo provido.
(TRT1 - 9ª Turma - Rel. Rogério Lucas Martins - 0131200-37.2009.5.01.0043 - 9/1/2012.)
174. Petros. Repactuação do plano de previdência complementar. Adesão voluntária. Súmula nº 51,
inciso II, do c. TST. Tendo o trabalhador, aposentado ou pensionista aderido à nova sistemática de
reajuste, resultante da repactuação do plano de previdência complementar, e não existindo prova de
vício de consentimento, não se há de cogitar vantagens previstas no regulamento anterior, conforme
entendimento contido na Súmula nº 51, inciso II, do c. TST (TRT1 - 10ª Turma - Rel. Marcos Cavalcante 0001394-55.2010.5.01.0061 - 24/1/2012.)
175. Prescrição extintiva não configurada. Direito superveniente ao distrato. Abono concedido, por meio
de dissídio coletivo, a todos os empregados da caixa econômica em 16/12/1999. A parte autora é exempregada da segunda ré (CEF) e postula o pagamento de abono quitado aos empregados da ativa, em
igualdade de condições a estes. Irrelevante, no caso, a data em que terminado o contrato de trabalho da

parte autora com a segunda reclamada por tratar-se de direito superveniente ao distrato. Não há, pois,
falar em prescrição total. Tampouco há cogitar da prescrição parcial, uma vez que a lesão ocorreu em
16/12/1999 (data do dissídio no qual o Tribunal Superior do Trabalho fixou abono de R$ 2.500,00 para
todos os empregados da Caixa Econômica Federal) e a ação foi ajuizada em 16/2/2000. (TRT1 - 7ª Turma
- Rel. Evandro Pereira Valadão Lopes - 0028600-76.2000.5.01.0002 - 29/2/2012.)

3

DIREITO CIVIL

3.1

FATOS JURÍDICOS

3.1.1

Prescrição e Decadência

176. Prescrição total extintiva acolhida. Tendo sido o percentual do adicional de produtividade sido
reduzido por força de Decreto Municipal, aplica-se a prescrição total extintiva. (TRT1 - 6ª Turma - Rel.
Alexandre Agra Belmonte - 0001078-73.2010.5.01.0471 - 14/2/2012.)
177. Prescrição. Interrupção. Reclamação trabalhista arquivada. Ausência de citação. O mero
ajuizamento de reclamação trabalhista, ainda que arquivada, interrompe a prescrição, sendo
desnecessária a citação do empregador para que a interrupção se opere. (TRT1 - 1ª Turma - Rel. Elma
Pereira de Melo Carvalho - 0109600-08.2008.5.01.0006 - 16/1/2012.)

3.2

ÓRGÃOS JUDICIÁRIOS E AUXILIARES DA JUSTIÇA

3.2.1

Do Juiz

178. Princípio da imediatidade. Prevalência da imediação da relação entre o juiz e as pessoas cujas
declarações deva apreciar. Princípio que, dentre outros, se subordina o processo do trabalho. Ao manter
contato com as partes e testemunhas em audiência, o julgador forma seu convencimento tendo em
vista o princípio da persuasão, pois avalia o grau de confiabilidade das declarações que lhe são
prestadas. Portanto, salvo irregularidades ou deformações, deve prevalecer a impressão daquele que
tomou os depoimentos. (TRT1 - 9ª Turma - Rel. Antônio Carlos de Azevedo Rodrigues - 000102654.2010.5.01.0511 - 11/1/2012.)

3.2.1.1

Promoção

179. Progressão horizontal. Parcelas vincendas. Art. 290 do Código de Processo Civil. Coisa julgada.
Sendo a progressão horizontal parcela remuneratória, o pagamento das diferenças salariais dela
decorrentes deve se dar até a efetiva incorporação pela reclamada, e não até o ajuizamento da ação,
haja vista o teor dos artigos 290 do Código de Processo Civil e 892 da CLT, sob pena de redução indevida
do alcance da coisa julgada material. (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Rildo Albuquerque Mousinho de Brito 0126200-07.2005.5.01.0040 - 29/2/2012.)

3.2.2
3.2.2.1

Provas
Depoimento

180. Prova testemunhal. Em princípio a valoração da prova testemunhal feita pelo juiz que preside a
instrução, em contato direto com a testemunha, verificando a forma pela qual prestado o depoimento
(hesitações, demora em responder, tiques, olhares para a parte e/ou advogado, grau de nervosismo,
etc.) é a que deve prevalecer, não se justificando que juiz revisor, alheio a todos esses detalhes, altere
essa valoração. Tal alteração só é cabível se houver elementos objetivos que permitam concluir que a

valoração feita não foi a melhor. (TRT1 - 4ª Turma - Rel. Luiz Alfredo Mafra Lino - 002800084.2009.501.0246 - 12/1/2012.)
181. Reconhecimento de vínculo empregatício. Lavadeira que buscava uniformes de time de futebol às
segundas-feiras, entregando-os passados às sextas, realizando o serviço em seu domicílio. A autora
entregava trabalho pronto, realizado sem supervisão ou subordinação, arcando com os custos e
insumos, circunstâncias que não autorizam reconhecimento de relação de emprego. Recurso da
reclamante a que se nega provimento. (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Jorge Fernando Gonçalves da Fonte 0001352-51.2010.5.01.0531 - 29/2/2012.)

3.3
3.3.1

TRABALHO COM PROTEÇÃO ESPECIAL
Deficiente Físico

182. Empregado portador de deficiência. Parágrafo 1º do art. 93 da Lei nº 8.213/91. Dispensa
condicionada. Cuida-se de típica ação afirmativa, destinada a reparar ou compensar os fatores de
desigualdade social. A inércia na admissão e eventual exclusão da obrigação legal só se justificaria diante
da absoluta impossibilidade em contratar empregados que se enquadrem como reabilitados ou
portadores de deficiência. Recurso desprovido. (TRT1 - 5ª Turma - Rel. Bruno Losada Albuquerque Lopes
- 0090400-17.2007.5.01.0243 - 15/2/2012.)
183. Intervalo intrajornada. A supressão ou concessão parcial do intervalo intrajornada implica o
pagamento total do período correspondente, com acréscimo de 50%, equiparando-se tal prestação ao
pagamento de horas extraordinárias, nos termos da Orientação Jurisprudencial nº 307 da SBDI-I, do c.
TST. Prescrição. Anuênios. Quinquênios. Em se tratando de alteração contratual decorrente de ato do
empregador, que versou estritamente sobre parcela prevista em norma não assegurada por preceito de
lei, aplica-se o disposto na Súmula nº 294, do c. TST. (TRT1 - 7ª Turma - Rel. Alexandre Teixeira de Freitas
Bastos Cunha - 0306800-37.2009.5.01.0281 - 28/2/2012.)
184. Dano moral. Os fatos narrados pelo reclamante de que para atingir metas era obrigado a usar em
público, chapéu de palhaço, a fim de chamar atenção, para captar clientes, que adquirissem o cartão da
loja, na sua essência comprovados nos autos, consoante fotos e depoimentos das testemunhas que
indicou caracterizam o dano moral suscitado. Assédio moral. Não obstante seja assegurado ao
empregador cobrar desempenho e bons resultados de seus empregados, não pode ultrapassar a
barreira da esfera íntima de cada um, tratá-los com desrespeito e praticar coação moral para obter a sua
finalidade lucrativa. (TRT1 - 6ª Turma - Rel. José Antônio Teixeira da Silva - 0059100-66.2008.5.01.0028 25/1/2012.)
185. Exposição a radiação ionizante. Adicional de periculosidade. Se as condições de trabalho
ensejadoras do direito à percepção do adicional de periculosidade encontram-se demonstradas por
meio dos elementos de prova existentes nos autos, constituídos pelo laudo pericial elaborado durante a
vigência do contrato, e pela confissão da reclamada, desnecessária a produção de novo laudo técnico.
Recurso ordinário da reclamada conhecido e não provido. (TRT1 - 2ª Turma - Rel. Marcia Leite Nery 0133500-89.2007.5.01.0059 - 29/2/2012.)

3.3.2

Trabalho externo

186. Horas extras. Motorista. Atividades externas. A prestação de serviço externo não afasta, por si só, o
direito à percepção de horas extras, a teor do artigo 7º, inciso XIII, da Constituição Federal. Na espécie, o
empregado, apesar de exercer atividades externas por conta da prestação laboral como motorista, tem
direito a horas extras, porque a prova demonstra a efetiva possibilidade de a empregadora fiscalizar a

sua jornada de trabalho. (TRT1 - 1ª Turma - Rel. Mery Bucker Caminha - 0000423-47.2010.5.01.0004 29/2/2012.)
187. Atividade da empregadora. Instituição bancária ou sociedade a ela equiparada. Direitos próprios
dos bancários. Reconhecimento. Princípio da isonomia. Apresentando-se incontroverso que a segunda ré
corresponde a uma instituição bancária, inserindo-se entre suas atividades, 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, não pode deixar de ser classificada
como tal. Tendo ficado comprovado, pela parte autora, a realização de atividades como bancário, em
que pese ter sido contratado pela terceirizada como conferente, há que se conceder a equiparação em
relação à categoria bancária. (TRT1 - 1ª Turma - Rel. Paulo Marcelo de Miranda Serrano - 000004559.2010.5.01.0047 - 8/2/2012.)

3.3.3

Coisa Julgada

188. Coisa julgada. Pressupostos. Para se configurar a coisa julgada é necessário que reproduza ação
anteriormente ajuizada e já decidida por sentença, de que não caiba recurso. Presentes os pressupostos
que autorizam o reconhecimento da coisa julgada – identidade de partes, de causa de pedir e de pedido
– a ação que se repetiu deve ser extinta, sem resolução do mérito, conforme determina o artigo 267,
inciso V, do Código de Processo Civil. (TRT1 - 10ª Turma - Rel. Flávio Ernesto Rodrigues Silva - 011090053.2008.5.01.0281 - 6/2/2012.)
189. Complementação de aposentadoria. Novo regulamento. Adesão espontânea. Efeitos. Na esteira do
entendimento jurisprudencial cristalizado no item II da Súmula nº 51 do c. TST, “Havendo a coexistência
de dois regulamentos da empresa, a opção do empregado por um deles tem efeito jurídico de renúncia
às regras do sistema do outro”. (TRT1 - 8ª Turma - Rel. Alberto Fortes Gil - 0001381-26.2010.5.01.0071 16/2/2012.)
190. Contratação sem concurso público. Competência da Justiça do Trabalho. Por expressa previsão
constitucional, cabe "à Justiça do Trabalho apreciar as demandas provenientes da relação de trabalho,
incluindo-se os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios” (artigo 114). A pretensão deduzida pelo reclamante
de condenação aos depósitos relativos ao FGTS tem como raiz, veio principal, tronco central uma
relação de trabalho subordinada, sem a qual inexistiria o direito ao FGTS. De tal sorte, inobstante a
contratação ter sido nula e realizada por ente público, o suporte fático provém da relação de emprego,
o que confirma a competência da Justiça do Trabalho. (TRT1 - 8ª Turma - Rel. Marcelo Augusto Souto de
Oliveira - 0140200-60.2008.5.01.0281 - 23/1/2012.)

3.3.4

Representante Comercial Autônomo

191. Contratos sucessivos de representação comercial. Primeiro contrato verbal. Prova da existência e
das condições pactuadas. Segundo contrato escrito. Intervalo inferior a seis meses. Comprovado nos
autos que a representação comercial foi exercida, tanto no período anterior, quanto no período
posterior ao prazo de vigência estabelecido no contrato escrito firmado entre as partes e não havendo
intervalo superior a seis meses entre os períodos sucessivos apontados, há reputar-se a existência de
um único contrato de representação comercial por prazo indeterminado. Ainda que sejam diversas as
condições de representação pactuadas em cada período, tanto não descaracteriza a caracterização de
um único contrato de representação comercial, por tratar-se de consequência inafastável imposta pela
legislação aplicável à matéria (§§ 2º e 3º, do art. 27, da Lei nº 4.486/1965). Recurso ordinário do autor
conhecido e parcialmente provido. (TRT1 - 2ª Turma - Rel. Marcia Leite Nery - 004350043.2006.5.01.0038 - 1º/2/2012.)

192. Dano moral e dano material. Doença ocupacional. Hipoacusia bilateral (surdez). Nexo causal.
Havendo comprovação do nexo de causalidade entre a doença que acometeu o empregado (surdez) e
exercício do trabalho, pelo risco da natureza ocupacional, devida a indenização por dano moral e
material. (TRT1 - 8ª Turma - Rel. Edith Maria Corrêa Tourinho - 0089700-09.2005.5.01.0341 19/1/2012.)
193. Gestante. Período de garantia de emprego. Exaurimento. Parcelas devidas. 1) Considerando-se que
já se encontra exaurido o período de estabilidade provisória, não se cogita de reintegração da
empregada ao emprego, fazendo jus ao recebimento em pecúnia de todas as parcelas a que faz jus,
relativas ao aludido período, conforme pedido sucessivo formulado na exordial e preconizado no item II
da mesma Súmula nº 244 do c. TST. 2) Recurso ordinário da reclamada ao qual se nega provimento.
(TRT1 - 9ª Turma - Rel. José da Fonseca Martins Junior - 0027700-78.2006.5.01.0521 - 29/2/2012.)
194. Responsabilidade pessoal extraordinária do sócio retirante da empresa. Fraude. Dilapidação do
patrimônio. O sócio da sociedade por quotas de responsabilidade limitada não deixa de ser responsável
pelas obrigações decorrentes do contrato de trabalho havido com o reclamante, pois, é princípio
fundante do direito do trabalho a não imputação de riscos da atividade econômica ao empregado,
correlata à sua não participação nos resultados do empreendimento. Recurso ordinário improvido.
(TRT1 - 5ª Turma - Rel. Bruno Losada Albuquerque Lopes - 0000094-42.2010.5.01.0034 - 28/2/2012.)
195. Salário utilidade. Alimentação. Filiação ao PAT – Programa de Alimentação ao Trabalhador. Não
comprovando a ré que a concessão de alimentação ao empregado se dava em razão de sua filiação ao
PAT - Programa de Alimentação do Trabalhador -, de se reconhecer o caráter salarial do benefício em
foco, o que autoriza o pleito exordial de integração do chamado “salário in natura”. (TRT1 - 8ª Turma Rel. Alberto Fortes Gil - 0000622-56.2010.5.01.0461 - 24/1/2012.)

3.3.5

Professor

196. Suesc. Professor. Redução de carga horária. É permitida a redução de carga horária quando houver
prova da redução de turmas por motivo que foge ao controle do empregador, desde que assegurada
uma remuneração digna ao professor. A Secretaria de Educação de Ensino Superior determinou a
suspensão do ingresso de novos alunos no curso de Direito da SUESC para o ano de 2010, e tal fato
justifica a redução do número de turmas. Desde que o empregado não fique com suas turmas “zeradas”,
é lícita a redução remuneratória proporcional ao número de horas-aula. (TRT1 - 10ª Turma - Rel. Flávio
Ernesto Rodrigues Silva - 0001511-67.2010.5.01.0054 - 11/1/2012.)

3.3.6

Doméstico

197. Vínculo de emprego. Trabalho doméstico. Labor desenvolvido com característica de diarista. Os
requisitos para a configuração da relação de emprego doméstico devem ser analisados à luz da Lei nº
5.859/1972, que considera doméstico quem “(...) presta serviços de natureza contínua e de finalidade
não lucrativa à pessoa ou à família no âmbito residencial destas (...)” (art. 1º). Essa lei específica traz
definição de empregado que difere daquela prevista na CLT, especialmente quanto ao requisito
"continuidade", que não é sinônimo de "não eventualidade". A continuidade pressupõe a ausência de
interrupções significativas na semana e está vinculada à ideia de permanência na prestação do trabalho,
de modo que não se pode considerar doméstico o trabalhador que presta serviços uma ou duas vezes
por semana e desenvolvendo atividades não rotineiras de uma residência. (TRT1 - 6ª Turma - Rel. Nelson
Tomaz Braga - 0000285-41.2011.5.01.0038 - 29/2/2012.)
198. Representação comercial autônoma. Uma das formas mais comuns de prestação de trabalho sem
vínculo empregatício é a chamada representação comercial autônoma. O que a distingue do contrato de
trabalho é precisamente a autonomia de que se reveste a prestação de serviços, tendo o representante

comercial a discricionariedade quanto ao tempo, modo e lugar da prestação. (...) No entanto, o
representante comercial autônomo também presta contas, faz relatórios, devendo comprovar de modo
pertinente todas as transações efetuadas, quanto mais não seja para efetuação dos cálculos de
comissões devidas. (TRT1 - 2ª Turma - Rel. Patrícia Pellegrini Baptista da Silva - 009140056.2009.5.01.0025 - 8/2/2012.)

3.3.7
3.3.7.1

Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro Agrônomo
Piso Salarial

199. Salário profissional dos engenheiros. Conforme entendimento já pacificado pelo E. STF, a vedação
da vinculação do salário mínimo, de que trata a Constituição da República (art. 7º), não se aplica para
efeito de fixação de salário. A vedação constitucional tem como objetivo preservar o valor nominal do
salário, impedindo seu funcionamento como indexador de preços e serviços - somente. Portanto,
recepcionada pela Constituição a Lei nº 4.950-1/66, que fixa o piso salarial dos integrantes da categoria
de engenheiros e arquitetos em um determinado número de salários mínimos. (TRT1 - 5ª Turma - Rel.
Mirian Lippi Pacheco - 0152100-96.2008.5.01.0521 - 16/1/2012.)
200. Se a prova é necessária para o correto julgamento da pretensão autoral, a ausência de sua
produção caracteriza cerceio de defesa. (TRT1 - 2ª Turma - Rel. Valmir de Araújo Carvalho - 000067187.2010.5.01.0432 - 11/1/2012.)
201. Se o d. Juízo de origem reconhecia que, em verdade, a "carteira de beneficiários" foi "entregue" à
segunda reclamada não por negociação direta - "alienação voluntária" ou "alienação compulsória" - com
a primeira ré, mas a partir de "oferta pública" conduzida (entenda-se, determinada) pela Agência
Nacional de Saúde Suplementar - ANS, não houve "transferência" de "fundo de comércio" (ou algo
equivalente) a possibilitar que se caracterize a "sucessão trabalhista". (TRT1 - 8ª Turma - Rel. Roque
Lucarelli Dattoli - 0000352-33.2010.5.01.0202 - 14/2/2012.)
202. Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá. Professor. Redução/supressão da carga horária.
Nenhuma prova produziu quanto à suscitada redução de alunos. Assim, o tema não se resolve com a
jurisprudência invocada pelo recorrente, expressa na Orientação Jurisprudencial nº 244 da E. SDI 1, mas
com o ônus subjetivo da prova consoante art. 818 da CLT, encargo do qual não se desvencilhou. (TRT1 1ª Turma - Rel. José Nascimento Araujo Netto - 0143300-25.2009.5.01.0075 - 29/2/2012.)

3.3.8

Trabalhador Avulso

203. Trabalhador avulso. Vale-transporte. Dispõe o art. 7º, caput, da CRFB que: “São direitos dos
trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem melhoria de sua condição social”. É evidente
que a expressão “outros (direitos) que visem à melhoria de sua condição social” se refere ao
ordenamento jurídico infra-constitucional, aplicável ao trabalhador comum e, consequentemente,
extensivo ao avulso, por força do inciso XXXIV, do mesmo artigo, naquilo em que não colida com o seu
estatuto. Como não há dispositivo legal que disponha de outra forma, o vale-transporte devido ao
trabalhador comum é extensivo ao avulso, por força da imperatividade do preceito constitucional. (TRT1
- 3ª Turma - Rel. Dalva Amélia de Oliveira - 0001116-94.2010.501.0080 - 13/1/2012.)

3.3.9

Vigia e Vigilante

204. Vigilante. Ausência dos requisitos da lei nº 7.102/83. Segurança. O vigilante é aquele regido pela Lei
nº 7.102/83. Conforme o art. 16, ele deve ser brasileiro, ter a idade mínima de 21 anos, instrução
correspondente à quarta série do primeiro grau (ensino fundamental), não ter antecedentes criminais,
ter sido aprovado em curso de formação de vigilantes autorizado pelo Ministério da Justiça, ter sido

aprovado em exame de saúde física, mental e psicotécnico e estar quite com as obrigações eleitorais. O
exercício da profissão de vigilante requer prévio registro no Departamento de Polícia Federal (art. 17,
caput). O autor não tinha registro no Departamento de Polícia Federal nem fez o curso de formação
profissional de vigilante. Logo, não era vigilante. Todavia, comprovada a função de segurança e como tal
o vínculo pode ser reconhecido, pois não viola qualquer lei. Aviso prévio. Existência de outro vínculo
empregatício. Quando o empregador é o denunciante, a finalidade do aviso prévio é a de conceder ao
empregado a oportunidade de procurar uma nova colocação no mercado, além de não ocasionar um
rompimento abrupto do contrato. O fato de o reclamante possuir outra ocupação remunerada não
afasta seu direito à percepção do aviso prévio, pois este tem o intuito de lhe preparar para uma
diminuição abrupta de renda. (TRT1 - 2ª Turma - Rel. Vólia Bomfim Cassar - 0001126-14.2010.5.01.0283
- 2/2/2012.)

4
4.1

DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
ATOS ADMINISTRATIVOS

205. Revisão de vencimentos. Decadência. A revisão de atos da Administração Pública por ilegalidade
está sujeita a decadência. Mas se há remuneração apoiada em lei que não a concede direta e
automaticamente, sendo a concessão objeto de ato individual que contempla o servidor, a decadência
se conta desse ato, e não do início da vigência da lei que o autorizou em abstrato. (TRT1 - 4ª Turma - Rel.
Damir Vrcibradic - 0001512-62.2010.5.01.0471 - 24/4/2012.)
206. Prescrição. Ação coletiva. Interesses e direitos individuais homogêneos. Deve-se distinguir a
prescrição da ação coletiva, com a prescrição individual de cada substituído. Inexiste prescrição in casu
desta ação coletiva, tendo em vista continuidade da alegada lesão, porém na oportunidade de se
cumprir a obrigação de fazer determinada cabe ao executado demonstrar as prescrições ocorridas
individualmente. Isso porque a ação coletiva não visa interromper as prescrições individuais, e estas
passam a ser direitos adquiridos do devedor (a empresa). (TRT1 - 5ª Turma - Rel. Ivan da Costa Alemão
Ferreira - 0197200-40.2009.5.01.0521 - 21/3/2012.)
207. Aposentadoria por invalidez. Efeitos. Manutenção do empregado no plano de saúde. Ao teor do
artigo 475, da CLT, e Súmula nº 160 do colendo TST, a aposentadoria por invalidez acarreta a suspensão
do contrato de trabalho. Assim, estando íntegro o contrato e, ainda, considerando o princípio da
condição mais benéfica, o empregado aposentado por invalidez não pode ser alijado do plano de saúde
fornecido por anos a fio pelo empregador, sob pena de ofensa ao artigo 468 da CLT. (TRT1 - 8ª Turma Rel. Ana Maria Soares de Moraes - 0026200-32.2006.5.01.0341 - 9/4/2012.)
208. Suplementação de aposentadoria. 1. Analisando-se os autos, observa-se que a reclamante
ingressou no antigo Banco Nacional em 1978, regendo-se seu contrato de trabalho pelas normas
vigentes na data de sua contratação. Logo, as modificações posteriores não podem lhe ser prejudiciais,
consoante inteligência das Súmulas nº 51 e 288 do Tribunal Superior do Trabalho. 2. O preposto da
segunda reclamada informou, em seu depoimento pessoal, que a filiação à segunda ré era decorrência
automática da formalização do contrato de trabalho entre o empregado e o sucedido Banco Nacional,
não existindo qualquer outro requisito formal. 3. Portanto, não prospera qualquer fundamento no
sentido de que o reclamante não fazia parte da instituição Walmap, antiga denominação da segunda
reclamada. 4. O artigo 9º do Estatuto da Associação Walmap estipulava que a complementação de
aposentadoria seria devida independente do tipo de modalidade de aposentadorias. 5. Vale registrar
que, com relação ao artigo 5º do Regimento Interno, que deixava ao arbítrio exclusivo da associação o
deferimento do pedido de complementação de aposentadoria não pode ser reputado válido, uma vez
que deixa ao arbítrio exclusivo de uma das partes a realização da condição, cuida-se de condição

suspensiva meramente potestativa expressamente vedada em nosso ordenamento (art. 122 do Código
Civil). 6. A alteração realizada em 1979 nenhum efeito produz no contrato de trabalho mantido com o
Reclamante, cujo contrato de trabalho teve início em data anterior à supressão do benefício, que se
incrustou definitivamente no seu contrato de trabalho, consoante o melhor entendimento doutrinário e
jurisprudencial sobre a matéria, consagrado, inclusive, pela Súmula nº 51 do TST. 7. Dou provimento.
Manutenção no seguro de vida. 1. Sustenta a recorrente que a manutenção no seguro de vida se
encontra baseada em uma norma da segunda ré exaustivamente anunciada através do principal meio
de comunicação entre os funcionários do banco à época, conforme “Jornal Guarda Chuva” acostado aos
autos. 2. Ao contrário do alegado pela recorrente, o conjunto probatório produzido não apresenta o
chamado “Jornal Guarda Chuva”, a fim de comprovar a existência do benefício. 3. Não comprovada a
existência do fato constitutivo de seu direito, não há como se deferir o pedido autora, vide art. 818 da
CLT e art. 333, inciso I, do CPC. 4. Nego provimento. Conclusão. Recurso ordinário da reclamante
parcialmente provido. (TRT1 - 10ª Turma - Rel. Ricardo Areosa - 0000578-54.2010.5.01.0035 18/4/2012.)
209. Fundação Rubem Berta. Responsabilidade solidária. Complementação de aposentadoria.
Irrelevante para configuração do grupo econômico que a Fundação não tenha fins lucrativos, bastando
para sua configuração que o seu empreendimento esteja relacionado com as demais reclamadas.
Recurso a que se dá parcial provimento. (TRT1 - 10ª Turma - Rel. Mônica Batista Vieira Puglia - 009440058.2008.5.01.0006 - 15/3/2012.)
210. Petrobras. Repactuação. Transação. O recorrente aderiu às alterações do Regulamento do Plano
Petros com o recebimento de valor em pecúnia como “incentivo ao processo de repactuação” do plano.
O benefício relativo à complementação de aposentadoria foi instituído por mera liberalidade da
recorrida, que efetivou tratativa com cada trabalhador, sem que o recorrente comprovasse qualquer
coação, nos termos do artigo 151, do Código Civil, capaz de anular o negócio jurídico celebrado entre as
partes (TRT1 - 7ª Turma - Rel. Maria das Graças Cabral Viegas Paranhos - 0001633-57.2010.5.01.0482 1º/3/2012.)
211. Suplementação de aposentadoria. Competência da Justiça do Trabalho. A competência material
instituída no art. 114 da CRFB está ligada a controvérsias decorrentes da relação de trabalho, e não
somente àquelas relacionadas diretamente ao Direito do Trabalho. (TRT1 - 1ª Turma - Rel. Elma Pereira
de Melo Carvalho - 0000572-39.2010.5.01.0070 - 12/3/2012.)
212. CEF. Auxílio-alimentação. Aposentados e Pensionistas. O auxílio-alimentação nunca teve a natureza
jurídica de salário e não podia integrar o salário mesmo. Se não integrou o salário do empregado
quando em atividade, não pode ser levado em consideração para cálculo dos proventos de
aposentadoria e pensão. (TRT1 - 7ª Turma - Rel. José Geraldo da Fonseca - 0001425-15.2010.5.01.0081 8/3/2012.)
213. Petros. Petrobrás. Complementação de aposentadoria. Instrumentos normativos. Reajuste
camuflado. Comprovado o fato de que a progressão horizontal, prevista em acordos coletivos de
trabalho, teve como único propósito evitar o repasse de verbas de natureza salarial às
complementações de aposentadorias, deve se dar interpretação conforme a Constituição às cláusulas
normativas, a fim de que também abarquem os inativos cujos planos de previdência suplementar
estejam expressamente vinculados ao patamar remuneratório dos empregados efetivos. Incidência da
interpretação consagrada pela OJ 62, da SDI-1 do TST (TRT1 - 9ª Turma - Rel. Rogério Lucas Martins 0000009-93.2011.5.01.0075 - 27/4/2012.)

4.1.1

Atleta Profissional

214. Atleta de futebol. Cessão de imagem. Fraude. Não se discute a licitude do contrato de cessão de
imagem como instrumento jurídico próprio para fins lícitos, ou que possua natureza civil, ou que a lei
especial o tenha concebido para prevenir e garantir direitos ao cessionário. Por outro lado, no contexto
das relações de trabalho subordinado, há de haver cautela na interpretação dos pactos aditivos ao
contrato de trabalho, não sendo absoluta a liberdade de contratar, diferentemente do que ocorre nos
contratos puramente civis. (TRT1 - 2ª Turma - Rel. Patrícia Pellegrini Baptista da Silva - 000129968.2010.5.01.0079 - 23/3/2012.)

4.1.2

Corretor de Seguros

215. Corretor de seguros. Vínculo empregatício. Comprovada a fraude mediante a imposição do
empregador para que fosse constituída empresa como condição para exercer a função de corretor de
seguros e, reunidos os elementos previstos no art.3º, da CLT, há reconhecer-se o vínculo empregatício
entre o obreiro e a seguradora. Horas extras. Corretor de seguros. Comprovando o corretor de seguros
que cumpria carga horária superior a oito horas diárias, pela necessidade de prestar contas ao final do
expediente, faz jus à percepção de horas extras, assim consideradas as excedentes da oitava diária e
quadragésima quarta semanal, na forma do inciso XIII, do artigo 7º, da Magna Carta. (TRT1 - 2ª Turma Rel. Maria Aparecida Coutinho Magalhães - 0159100-94.2005.5.01.0023 - 19/4/2012.)

4.1.3

Ferroviário

216. Ferroviário. Auxiliar de maquinista. Turnos de revezamento. Limite de seis horas. O auxiliar de
maquinista que cumpre horário variável, em prejuízo do relógio biológico, tem direito à jornada de seis
horas prevista pelo art. 7º, XIV, da Constituição Federal. (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Rildo Albuquerque
Mousinho de Brito - 0206300-72.2002.5.01.0421 - 27/4/2012.)
217. O contrato de trabalho é do tipo realidade, valendo pela forma como se desenvolve (bonae fidei),
pouco importando suas formalidades (stricto juris). A grande variedade de prestação de serviços não
deve impedir a visão de que todas elas são modalidades de um gênero unitário que é a relação de
trabalho, enfeixando um conjunto de direitos e deveres recíprocos que para as partes derivam de uma
figura também unitária, como é o contrato de trabalho. (TRT1 - 4ª Turma - Rel. Cesar Marques Carvalho
- 0050500-81.2009.5.01.0073 - 18/4/2012.)
218. Produção e proteção em rede. Convergência dos fluxos da especialização do trabalho. O
"empregado por interpretação constitucional". Subordinação estrutural. I- Com a externalização e o
seccionamento das atividades transfere-se, ainda que parcialmente, o risco econômico da atividade ao
trabalho, com repercussões tanto econômicas quanto políticas. O conceito de "empregado por
interpretação constitucional" permite reduzir a "zona gris" de aplicação do Direito do Trabalho, sem
interditar a legítima atividade de especialização do trabalho e terciarização das atividades econômicas e,
ao mesmo tempo, ressolidarizar o trabalho. II- Ora, se há semelhança entre o trabalho dito "autônomo
dependente”.e o empregado clássico, manda a boa regra de hermenêutica não reduzir o potencial
expansivo e protetivo do Direito do Trabalho. A isonomia dos trabalhadores decorre da própria dicção
constitucional, tanto dirigida aos trabalhadores habituais (caput do art.7º) como aos avulsos (inciso
XXXIV), não submetidos ao trato sucessivo. Trata-se, pois de ressignificar ou plurissignificar o conceito
de subordinação jurídica, para compreendê-lo de modo dinâmico. A subordinação jurídica emerge não
apenas do uso da voz do empregador, do supervisor, ou do capataz. Ela pode se formar na retina dos
múltiplos agentes econômicos coordenados pela unidade central, de modo silencioso e aparentemente
incolor e até indolor. A subordinação jurídica pode ser então "reticular", também nesse sentido e
através de instrumentos jurídicos de associação empresária, onde nenhuma atividade econômica

especializada é desenvolvida pelo suposto empregador, que se envolve na produção de um
determinado resultado pactuado com a unidade central. Suposto, não porque em verdade não o seja,
mas por não ser o único empregador. III - A rede econômica montada pelas empresas, quer no modelo
hierarquizado, quer assuma as múltiplas formas jurídicas de cooperação empresarial, é uma realidade.
Partindo dessa premissa, faz-se necessário enredar o conceito de subordinação jurídica, emprestandolhe um caráter estrutural e reticular. IV - Nesse sentido, sempre que reconhecida a atividade econômica
em rede, é necessário imputar a condição de empregador a todos os integrantes da rede econômica,
atraindo assim a incidência do princípio da proteção e seus aspectos consequentes: a aplicação da regra
ou da condição mais benéfica efeitos da declaração de nulidade absoluta da pactuação contratual
originária, pois o mais relevante é assegurar a efetividade do direito material do trabalho e não a
imputação da fraude, afinal inexistente se todos são empregadores. (TRT1 - 6ª Turma - Rel. Leonardo
Dias Borges - 0153400-37.2006.5.01.0045 - 17/4/2012.)
219. Empresa pública. Desnecessidade de motivação. Quando a Administração Pública contrata
empregados pelo regime da CLT, tem ela, no uso de seu direito potestativo, o direito de, por sua
conveniência, dispensá-los, arcando apenas com o ônus decorrente da rescisão imotivada, não havendo
que se falar em reintegração no emprego. Nesses termos, deve ser observado o que expresso na
Orientação Jurisprudencial nº 247, I, da SDI-1, do c. TST. Recurso a que se nega provimento. (TRT1 - 8ª
Turma - Rel. Alberto Fortes Gil - 0000552-12.2011.5.01.0491 - 26/4/2012.)
220. Quando a contratação de servidor público é considerada nula apenas são devidos ao trabalhador o
pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o
valor da hora do salário mínimo e dos valores referentes aos depósitos do FGTS. Aplicação analógica da
Súmula nº 363, do Tribunal Superior do Trabalho. (TRT1 - 1ª Turma - Rel. Mery Bucker Caminha 0225300-40.2006.5.01.0511 - 19/4/2012.)

4.1.4

Contrato por Prazo Determinado

221. Contrato de experiência. Prazo vencido em dia não trabalhado. Conversão em contrato por tempo
indeterminado. Impossibilidade. Em razão dos princípios da razoabilidade e boa-fé, o contrato de
experiência cujo termo final recaia em dia não trabalhado pode ser rescindido no primeiro dia útil
subsequente, sem que se transforme em contrato por tempo indeterminado. (TRT1 - 10ª Turma - Rel.
Marcos Cavalcante - 0033300-73.2009.5.01.0263 - 30/3/2012.)
222. Médico plantonista. Relação de emprego. Possibilidade. Em face do contrato realidade, tem-se a
presença dos elementos que configuram a relação jurídica nos termos preconizados nos artigos 2º e 3º
da CLT, caracterizada como de emprego. (TRT1 - 1ª Turma - Rel. José Nascimento Araujo Netto 0121600-06.2008.5.01.0082 - 12/4/2012.)
223. Motorista de caminhão, proprietário de veículo que pleiteia reconhecimento de vínculo
empregatício com indústria de bebidas. Apesar de presentes alguns requisitos que poderiam caracterizar
existência de relação empregatícia, a diferença remuneratória entre fretista e motorista empregado
revela que a modalidade como o autor prestava serviços era mais vantajosa, incluindo forçosamente os
custos dos insumos. Ademais, inconcludente a prova quanto à alegada não eventualidade do
comparecimento, à subordinação jurídica do motorista à ré e à modalidade da prestação do serviço
(como revendedor ou motorista empregado), descabe reconhecimento do vínculo empregatício. (TRT1 3ª Turma - Rel. Jorge Fernando Gonçalves da Fonte - 0012500-30.2009.5.01.0261 - 8/3/2012.)
224. Árbitro de futebol. Vínculo de emprego inexistente. No contrato de trabalho, devem-se
sistematicamente verificar os requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT, que definem empregado e
empregador, além do artigo 442, que fixa os requisitos do contrato de trabalho subordinado. Ausentes

esses requisitos legais, torna-se impossível o reconhecimento do vínculo de emprego pretendido.
Recurso do reclamante conhecido e não provido. (TRT1 - 2ª Turma - Rel. Márcia Leite Nery - 030600006.2009.5.01.0282 - 9/4/2012.)
225. Construção civil. Reconhecimento do vínculo de emprego. Tratando-se de empresa que atua no
ramo da construção civil, não se admite a terceirização, quando a prestação de serviços está relacionada
com a atividade fim, formando-se o vínculo de emprego com o tomador dos serviços, conforme
entendimento do c. TST, na Súmula nº 331, I. Recurso a que se nega provimento (TRT1 - 9ª Turma - Rel.
Claudia de Souza Gomes Freire - 0000077-35.2011.5.01.0207 - 19/3/2012.)
226. Vínculo de emprego. Requisitos. O vínculo, para ser reconhecido, exige o preenchimento dos
requisitos do art. 3º da CLT, não sendo a hipótese dos autos. Desprovimento do recurso. (TRT1 - 5ª
Turma - Rel. Antonio Carlos Areal - 0081600-94.2007.5.01.0341 - 1º/3/2012.)
227. Vínculo de emprego. Unicidade contratual. Ausência de prova de efetivo prejuízo com a nova
contratação. Se a empregada foi regularmente indenizada pelo primeiro contrato de trabalho, não há
como se declarar a nulidade de contrato posterior, intermediado por empresa terceirizada, se não há
prova de fraude ou de efetivo prejuízo com a alteração havida. (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Carlos Alberto
Araujo Drummond - 0001600-43.2009.5.01.0081 - 17/4/2012.)

4.2
4.2.1

DIREITO DE GREVE/LOCKOUT
Abusividade/Ilegalidade

228. Dissídio coletivo de greve. Abusividade. Embora garantido constitucionalmente, não é absoluto,
irrestrito e ilimitado o direito de greve. Ao contrário, deve observar os limites, pressupostos e requisitos
legais para ser regular e não abusivamente exercido. In casu, desatendido o preceito legal estabelecido
no art. 4º da Lei nº 7.783/89, declara-se abusiva a greve. (TRT1 - SEDIC- Rel. Edith Maria Corrêa Tourinho
- 0010167-44.2011.5.01.0000 - 27/4/2012.)

4.2.2

Contribuição Sindical

229. Contribuição sindical exigível à categoria econômica. Microempresa ou empresa de pequeno porte
assim definida em lei, inscrita no sistema simples. Lei nº 9.317/66. Benefício da dispensa da arrecadação.
Considerada a base legal, confirmo a sentença cujo provimento reconheceu a dispensa da parte ré para
a arrecadação da contribuição sindical patronal. Precedentes do c. TST. (TRT1 - 1ª Turma - Rel. José
Nascimento Araujo Netto - 0052500-23.2007.5.01.0203 - 19/4/2012.)

4.2.3

Contribuição/Taxa Assistencial

230. Contribuição assistencial. O sindicato-autor, em sua norma coletiva, pretende subverter a ordem
contida nas normas legais que regulam o princípio da intangibilidade salarial dos trabalhadores,
estipulando que é permitido o referido. A mens legis é clara, tendo por finalidade proteger o salário dos
trabalhadores contra descontos indevidos e por ele não autorizados, de forma que só é permitido
desconto nos salários de qualquer empregado, com a sua prévia autorização e não com a sua prévia
oposição, pois o dever de requerer a autorização é do empregador e não do empregado apresentar a
sua oposição ao desconto. (TRT1 - 2ª Turma - Rel. Valmir de Araujo Carvalho - 000066670.2010.5.01.0301 - 26/4/2012.)

4.2.4

Alteração da jornada

231. Jornada móvel e variável. Nulidade. Não se pode admitir válida cláusula contratual que adota um
sistema de jornada móvel e variável, que não traga qualquer benefício ao trabalhador. Sujeitando-o aos
interesses exclusivos da empresa, tornando sua remuneração instável e sujeita a oscilações em
decorrência do maior ou menor número de horas trabalhadas. (TRT1 - 1ª Turma - Rel. Gustavo Tadeu
Alkmim - 0000601-35.2010.5.01.0282 - 16/3/2012.)

4.2.4.1

Acordo individual e/ou coletivo de trabalho

232. Ação civil pública. Direitos coletivos e difusos. Jornadas exorbitantes. Mostra-se ilícita a prática da
submissão, habitual e injustificada, dos empregados a jornadas superiores a dez horas diárias.
Condenação ao cumprimento de obrigação de não fazer, garantida por multa adequada, em caso de
inadimplemento. Sentença que se mantém. (TRT1 - 6ª Turma - Rel. Alexandre de Souza Agra Belmonte 0154400-36.2009.5.01.0023 - 30/3/2012.)

4.2.4.1.1

Escala 12x36

233. Jornada superior ao limite legal. Exigência de norma coletiva. Apenas na existência de norma
específica no instrumento coletivo poderia ter sido estipulada jornada diferenciada (12x36, 12x24), pois
se trata de hipótese de flexibilização in pejus previsão legal da duração da jornada, no caso, limitada a 8
horas diárias pelo artigo 7º, XIII da CRFB. (TRT1 - 2ªTurma- Rel. Vólia Bomfim Cassar - 008180092.2003.5.01.0066 - 16/4/2012.)
234. Horas extraordinárias. Trabalho aos sábados. Contratado o autor para trabalhar 36 (trinta e seis)
horas semanais, com uma folga, conclui-se que o trabalho aos sábados já encontrasse remunerado pelo
pagamento mensal. (TRT1 - 1ª Turma - Rel. Mery Bucker Caminha - 0140700-17.2009.5.01.0015 29/3/2012.)
235. Horas extras. Aderecista. No anexo ao Decreto nº 84.134/79 está incluída a profissão de aderecista,
dentro de cenografia, item 1.1 da letra H, e no art. 20, item III, está fixada a jornada de 7 horas, com
intervalo de 20 minutos para descanso, sempre que se verificar um esforço contínuo de mais de três
horas. Correta a fixação da jornada. (TRT1 - 4ª Turma - Rel. Luiz Augusto Pimenta De Mello - 005590042.2009.5.01.0052 - 26/3/2012.)
236. Horas extras. Minutos que antecedem e sucedem o horário do turno. Pessoal regido pela Lei nº
5.811/1972. A simples sujeição do trabalhador ao regime especial previsto na Lei nº 5.811/72, por si só,
não afasta o direito ao recebimento de horas extras de acordo com a lei geral, no aspecto que for
compatível com a lei especial. Nesse passo, evidenciada hipótese legal que tipifica tempo à disposição e
extrapolada, por isso, a jornada máxima, é devida a respectiva contraprestação. (TRT1 - 6ª Turma - Rel.
Leonardo Dias Borges - 0160300-30.2009.5.01.0207 - 15/3/2012.)
237. Horas extras. Testemunhas. Valoração da prova pelo juiz. No que concerne à prova testemunhal, é
prudente prestigiar a impressão particular do juiz responsável pela colheita dos depoimentos, pois o
contato direto e pessoal com as partes e testemunhas confere-lhe maior possibilidade de aferir o grau
de confiabilidade das declarações e o estado de espírito dos depoentes. Não quer isso dizer que a
valoração da prova na primeira instância seja imutável. Mas, quando procedida com razoabilidade e de
forma justificada, deve ser respeitada (princípio do livre convencimento motivado - artigo 131 do CPC).
(TRT1 - 10ª Turma - Rel. Flávio Ernesto Rodrigues Silva - 0134200-42.2009.5.01.0044 - 27/4/2012.)

4.2.4.2

Cargo de confiança

238. Horas extras. Cargo de confiança. Gerente. Excludente do inciso II do artigo 62 da CLT.
Configuração. Diante do princípio da primazia da realidade, não possui qualquer relevância a
denominação, o nomen juris do cargo que exerce o empregado, pois o que importa para o Direito do
Trabalho é o que se passa no mundo dos fatos. Pouco importa se determinado empregado exerce cargo
rotulado de gerente (quanto a isto, no presente caso, não há dúvidas controvérsias); na hipótese em
questão, restou constatado que ele não possuía fidúcia destacada e poder diferenciado dos seus
subordinados, razão pela qual são devidas as horas extraordinárias. (TRT1 - 8ª Turma - Rel. Marcelo
Augusto Souto de Oliveira - 0000449-27.2011.5.01.0225 - 6/3/2012.)
239. Intervalo intrajornada. Empregados em empresas de transporte coletivo urbano. Nos termos da
Orientação Jurisprudencial nº 342, item II, da SDI-1 do TST, para que seja válida a cláusula coletiva que
contempla a redução do intervalo intrajornada, faz-se necessária a redução da jornada de trabalho para,
no mínimo, sete horas diárias ou quarenta e duas semanais, não prorrogada, devendo ser mantida a
mesma remuneração e a concessão de intervalos menores e fracionados ao final de cada viagem não
descontados da jornada. (TRT1 - 6ª Turma - Rel. Nelson Tomaz Braga - 0000079-05.2011.5.01.0013 23/3/2012.)
240. Intervalo intrajornada. Concessão parcial. Pagamento do período integral. O artigo 71 da CLT
dispõe em seu caput que, quando a duração do trabalho exceder de seis horas, é obrigatória a
concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, de, no mínimo, uma hora. Trata-se de norma
de ordem pública, pertinente à saúde, higiene física e mental do trabalhador, sendo que o seu
descumprimento gera a obrigatoriedade de a empresa pagar, como extraordinário, a integralidade do
período destinado ao repouso e alimentação, ainda que tenha havido a concessão parcial do intervalo,
sob a proteção de norma coletiva (exceção feita à categoria dos rodoviários). Em tais situações, o
empregador ficará sujeito ao pagamento total do período correspondente, e não apenas do período não
gozado, com acréscimo de 50%, nos termos do parágrafo 4º do artigo 71 da CLT, o qual deverá
repercutir no cálculo das demais verbas trabalhistas, tendo em vista sua natureza salarial. Entendimento
consagrado nas Orientações Jurisprudenciais n. 307, 342 e 354 da SDI-1 do colendo TST. (TRT1 - 10ª
Turma - Rel. Flávio Ernesto Rodrigues Silva - 0019800-62.2007.5.01.0342 - 24/4/2012.)
241. Sobreaviso. Estado de vigília. Embora o uso de aparelho celular, rádio e similares não restrinja
totalmente a liberdade de locomoção do empregado, há que se reconhecer a relativa limitação sofrida
nos seus horários destinados ao descanso, já que a possibilidade de ser chamado à empresa a qualquer
tempo faz com que o trabalhador tenha que se preocupar com sinal, baterias, e também a distância que
se encontra do local de trabalho. Este estado de vigília, resulta na ampliação do poder de comando do
empregador em detrimento da liberdade no gozo do tempo livre pelo empregado, devendo
corresponder à uma contraprestação. (TRT1 - 10ª Turma - Rel. Marcos Cavalcante - 009340054.2006.5.01.0471 - 27/3/2012.)
242. Prescrição extintiva. A autora foi comunicada de sua dispensa a partir de 29/2/2008, considerando
a integração do aviso prévio indenizado tem-se o término do contrato de trabalho em 30/3/2008,
ajuizada a presente ação em 15/3/2010, não há prescrição extintiva a declarar. Aplicação do
entendimento contido na OJ 83 da SDI-1. (TRT1 - 4ª Turma - Rel. Luiz Augusto Pimenta De Mello 0000257-71.2010.5.01.0050 - 23/3/2012.)
243. Interrupção da prescrição. A jurisprudência majoritária entende que a interrupção da prescrição
alcança a prescrição bienal e quinquenal e que o marco a partir do qual se faz a contagem retroativa do
quinquênio para verificação das parcelas prescritas é a data do ajuizamento da primeira ação, sob pena

de não ser considerada interrompida a prescrição. (TRT1 - 9ª Turma - Rel. José da Fonseca Martins
Junior - 0099600-79.2002.5.01.0063 - 19/4/2012.)
244. Declarada, pelo E. Supremo Tribunal Federal, a inconstitucionalidade do art. 192 da CLT ao fixar o
salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, e estabelecendo a SV nº 10, dessa
mesma Excelsa Corte, que os Órgãos Judiciais estão impedidos de fixar outra base de cálculo para o
adicional de insalubridade, tem-se que, na prática, não há como se conceder qualquer ressarcimento
com base em trabalho insalubre. Recurso a que se nega provimento. (TRT1 - 4ª Turma - Rel. Luiz Alfredo
Mafra Lino - 0059000-11.2009.5.01.0341 - 18/4/2012.)

4.2.4.3

Adicional de Produtividade

245. Adicional de produtividade assegurado por lei. Alteração lesiva. Prescrição total. Não incidência.
Tratando-se de ação que envolva pedido de prestações sucessivas decorrente de alteração do pactuado,
a prescrição é total, exceto quando o direito à parcela (salário) esteja assegurado por preceito de lei.
Recurso ordinário do reclamado conhecido e não provido. (TRT1 - 2ª Turma - Rel. Márcia Leite Nery 0001066-59.2010.5.01.0471 - 12/3/2012.)

4.2.4.4

Adicional de Risco

246. Adicional de risco de vida. A remuneração do serviço suplementar é composta da hora normal,
integrada por parcelas de natureza salarial e acrescida de adicional previsto em lei, contrato, acordo
coletivo, convenção coletiva ou sentença normativa, conforme disposição expressa contida na Súmula
nº 264 do TST. Portanto, devida a repercussão do adicional de risco de vida no cálculo das horas
extraordinárias. (TRT1 - 5ª Turma - Rel. Mirian Lippi Pacheco - 0001333-02.2010.5.01.0028 - 26/4/2012.)

4.2.5

Gorjetas

247. Pagamento de gorjetas. restou demonstrado documentalmente que a ré cobrava gorjetas nas
notas e admitido pela preposta da ré que tal cobrança era efetuada e repassada aos garçons. (TRT1 - 3ª
Turma - Rel. Giselle Bondim Lopes Ribeiro - 0113000-98.2009.5.01.0069 - 1º/3/2012.)

4.2.6

Multa Prevista em Norma Coletiva

248. Multa normativa pelo descumprimento da obrigação de pagar. Interpretação restritiva. A cláusula
normativa que estabelece prazo para inclusão em folha de diferenças decorrentes de reajuste previsto
na norma coletiva, sob pena de multa, não se aplicar aos empregados dispensados antes de sua
vigência. (TRT1 - 8ª Turma - Rel. Edith Maria Corrêa Tourinho - 0001187-20.2011.5.01.0482 24/4/2012.)
249. Diferenças salariais. Motorista de ambulância. Enquadramento sindical. O enquadramento sindical
é feito levando em conta a atividade preponderante do empregador. Logo, considerando essa regra, a
norma coletiva firmada entre entidades de transporte de carga e passageiros e sociedades empresárias
locadoras de veículos automotores não pode ser aplicada ao empregado que exercia a função de
motorista de ambulância para pessoa jurídica de direito privado que não explora atividade de locação
de veículos, não havendo que se falar sequer em categoria diferenciada. (TRT1 - 2ª Turma - Rel. José
Geraldo Da Fonseca - 0000131-02.2010.5.01.0024 - 15/3/2012.)
250. A Lei Complementar nº 103/00 teve como objetivo evitar que um critério geral fosse considerado
para municípios com distintas possibilidades econômicas, pois se o piso estadual fosse passível de ser
aplicado aos municípios, este teria que ser muito baixo para que não comprometer o orçamento dos
municípios mais carentes, o que praticamente tornaria a norma inócua, impossibilitando a fixação de

um piso acima do mínimo nacional, o que, por seu turno, não permitiria aos trabalhadores dos
municípios mais ricos a melhoria de vida de seus trabalhadores. Assim, a expressão servidores públicos
contida no art. 1o, § 1o, inciso II, da Lei Complementar nº 103/00, deve ser vista de forma ampla,
alcançando também os empregados municipais. (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Giselle Bondim Lopes Ribeiro 0126800-88.2008.5.01.0471 - 13/3/2012.)
251. Diferenças salariais e reflexos. Progressão horizontal por antiguidade. O Plano de Cargos, Carreiras
e Salários não assegura a concessão de progressões horizontais por antiguidade de modo automático a
cada três anos, eis que condicionadas a deliberação da Diretoria da empresa, em conformidade com a
lucratividade do exercício financeiro anterior, e prévia dotação orçamentária. (TRT1 - 5ª Turma - Rel.
Tania da Silva Garcia - 0000717-21.2010.5.01.0030 - 27/4/2012.)

4.2.6.1

Salário Mínimo Profissional

252. O art. 7º IV da CF veda a vinculação do salário mínimo para qualquer fim. O STF se posicionou sobre
o tema por meio da Súmula nº Vinculante nº 4. Essa proibição tem como objetivo impedir que o salário
mínimo seja usado como fato de indexação da economia, porque funcionaria como padrão monetário e,
assim, geraria consequências na política governamental de controle da inflação. Dessa forma, tem-se
que não é possível a correção dos salários pelo reajuste do salário mínimo. (TRT1 - 5ª Turma - Rel.
Mirian Lippi Pacheco - 0000837-58.2011.5.01.0247 - 24/4/2012.)
253. Acordo homologado. Quitação plena da relação de emprego. Alcance. Firmado acordo judicial com
cláusula de quitação ampla, geral e irrestrita, sem qualquer ressalva, fica a parte impedida de ajuizar
nova reclamação trabalhista postulando verbas decorrentes do extinto contrato, ainda que diversas
daquelas postuladas na reclamação na qual restou formalizada a transação (art. 831, parágrafo único, da
CLT). (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Dalva Amélia de Oliveira - 0000196-45.2011.5.01.0223 - 22/3/2012.)
254. Comissões de Conciliação Prévia. Renúncia aos direitos trabalhistas. Acordo de conciliação prévia
não faz coisa julgada. Evidencia-se que as Comissões de Conciliação Prévia instituídas estão sendo
utilizadas com intuito de imprimir efeito liberatório, amplo e geral aos termos de rescisão homologados
pelo sindicato profissional, obrigando os trabalhadores a renunciarem a seus direitos trabalhistas. Não
se pode admitir a renúncia dos direitos trabalhistas mínimos, garantidos constitucionalmente,
mormente o direito de ação. (TRT1 - 9ª Turma - Rel. Rogério Lucas Martins - 0092400-61.2006.5.01.0263
- 27/4/2012.)
255. Constatando o Juiz afronta a norma de ordem pública é de se esperar, como ocorreu no caso
examinado, a declaração de nulidade do contrato de trabalho, com fundamento no art. 168 do Código
Civil c/c o art. 9º da CLT e de acordo, ainda, com a Súmula nº 331, II, do c. TST, na medida em que restou
comprovada a simulação do negócio jurídico entabulada entre as partes. (TRT1 - 1ª Turma - Rel. Mário
Sérgio Medeiros Pinheiro - 0127300-08.2009.5.01.0282 - 24/4/2012.)
256. Direito do trabalho. Dispensa. Reconsideração. Em que pese a lei autorizar ao empregador, durante
o curso do aviso prévio concedido ao empregado, formular pedido de reconsideração (artigo 489, CLT),
restabelecendo-se, caso aceito, a relação de emprego sem solução de continuidade, tal aceitação é
faculdade do empregado e o silêncio a esse respeito importa sua recusa. (TRT1 - 9ª Turma - Rel. Claudia
de Souza Gomes Freire - 0017300-58.2008.5.01.0222 - 9/3/2012.)

4.2.6.2

Nulidade

257. Dispensa. Empregado acidentado. Nulidade. Constatado o agravamento do estado de saúde do
empregado após a dispensa, por causa das sequelas do acidente de trabalho por ele sofrido, é de se

declarar a nulidade dessa (inteligência da Súmula nº 378, II, do TST). (TRT1 - 1ª Turma - Rel. Gustavo
Tadeu Alkmim - 0342900-44.2005.5.01.0341 - 11/4/2012.)

4.2.6.3

Estabilidade Acidentária

258. Garantia provisória de emprego. Art. 118, da Lei nº 8213/91. Para fazer jus à garantia provisória de
emprego prevista no art. 118, da Lei nº 8213/91 é imprescindível que o empregado se afaste por mais
de 15 dias do emprego e receba o benefício do auxílio-doença acidentário, código 91, conforme
preconiza a Súmula nº 378 do c. TST, o que não ocorreu no presente caso. (TRT1 - 2ª Turma - Rel.
Patrícia Pellegrini Baptista da Silva - 0000296-88.2011.5.01.0226 - 8/3/2012.)

4.2.6.4

Estabilidade Decorrente de Norma Coletiva

259. Estabilidade pré-aposentadoria prevista em norma coletiva bancária. Tese defensiva de que a
vantagem se esgotaria após alcançado o tempo de serviço necessário para aposentadoria proporcional,
não sendo aplicável à hipótese da aposentadoria integral. Ambas as modalidades de aposentadoria são
citadas na norma, sem que uma exclua a outra. Logo, não vejo outra forma de interpretar a cláusula
referida senão reconhecendo que o trabalhador faz jus à estabilidade pré-aposentadoria pouco antes de
completar o interregno necessário para a aposentadoria proporcional e volta a gozar desse direito às
vésperas de concluir o tempo mínimo para gozar do benefício integral. Correta a sentença ao
reconhecer ao reclamante direito à estabilidade pré-aposentadoria, nos termos de norma coletiva.
(TRT1 - 3ª Turma - Rel. Jorge Fernando Gonçalves da Fonte - 0001258-26.2010.5.01.0007 - 26/4/2012.)
260. Confirmação da gravidez. O legislador constitucional dispôs que é vedada a dispensa "desde a
confirmação da gravidez". Ora, se esta é confirmada antes do rompimento da relação contratual, há
garantia de emprego, o que ocorreu na hipótese. Sentença que se mantém. (TRT1 - 10ª Turma - Rel.
Célio Juaçaba Cavalcante - 0000405-71.2011.5.01.0010 - 17/4/2012.)
261. Estabilidade da gestante. Óbito da criança após o nascimento. Garantia da licença maternidade por
parte da Previdência Social. Despedida arbitrária. Indenização devida. A gestante que perde seu filho
após a 23ª semana, além da perda irreparável, sofre com a queda brusca dos hormônios, que geram
efeitos colaterais mais gravosos, tanto psicológicos, como físicos. Além do mais, se a própria previdência
garante a licença-maternidade nestes casos, não traz qualquer prejuízo ao empregador garantir a
estabilidade da empregada, já que não terá prejuízos financeiros com o afastamento dessa última. Logo,
a dispensa arbitrária clama pela reparação pecuniária. Dano moral. Despedida arbitrária. Estabilidade
gestacional sem sobrevida da criança. Indenização devida. O dano moral decorre da dispensa arbitrária
da empregada portadora da estabilidade gestacional, ainda que a criança tenha falecido após o
nascimento, pois o desfecho trágico da gestação, ao contrário de eximir o empregador do dever de
indenizar, torna- se uma circunstância agravante. (TRT1 - 6ª Turma - Rel. Vólia Bomfim Cassar - 000044983.2011.5.01.0077 - 2/4/2012.)

4.2.7

Rescisão Indireta

262. Falta grave do empregador. Configuração. Rescisão indireta. Reconhecimento. A rescisão indireta é
a faculdade do empregado de romper o contrato de trabalho por justo motivo, quando o empregador
cometer uma das faltas elencadas no art. 483, da CLT. Para que seja válida a justa causa aplicada ao
empregador, necessária a observância de alguns requisitos, tais como a gravidade da falta do
empregador, a imediatidade da punição e o nexo causal entre os atos praticados pelo empregador e a
despedida indireta. Assim, preenchidos tais requisitos, deve ser reconhecida a rescisão indireta. (TRT1 1ª Turma - Rel. Paulo Marcelo de Miranda Serrano - 0001333-16.2011.5.01.0206 - 25/4/2012.)

263. Aviso prévio indenizado. Contribuição previdenciária. Não incidência. O aviso prévio, quando
indenizado (ou seja, pago sem que o empregado trabalhe durante o seu período), não possui natureza
salarial. A omissão da Lei nº 8.212/91, em decorrência das alterações promovidas pela Lei nº 9.528/97,
não faz incidir a contribuição previdenciária sobre essa parcela trabalhista, em casos que tais. Aplicação
da Súmula nº 07, do Tribunal Pleno desta Corte. (TRT1 - 7ª Turma - Rel. Alexandre Teixeira de Freitas
Bastos Cunha - 0093800-62.2009.5.01.0245 - 22/3/2012.)
264. Aviso prévio indenizado. Natureza salarial. Súmula nº 7 deste Tribunal Regional. O salário-decontribuição não é integrado pelo aviso prévio indenizado. (TRT1 - 5ª Turma - Rel. Ivan da Costa Alemão
Ferreira - 0142400-44.2001.5.01.0262 - 21/3/2012.)
265. Concessão de auxílio-doença no curso do aviso prévio. Aplicabilidade da Súmula nº 371 do TST. A
concessão de auxílio-doença no curso do aviso prévio ainda que indenizado sobrestará os seus efeitos,
os quais se concretizarão com a cessação do benefício previdenciário, nos termos da Súmula nº 371 do
c. TST. (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Gloria Regina Ferreira Mello - 0006100-86.2006.5.01.0040 - 18/4/2012.)
266. Indenização. Art. 950 do novo Código Civil. Havendo invalidez (incapacidade parcial ou total para o
trabalho), decorrente de acidente de trabalho, deverá ser aplicado o art. 950 do CC, que, além dos
direitos patrimoniais, preconiza que terá o trabalhador acidentado, ainda, direito à pensão mensal.
Sendo indiscutível a incapacidade laborativa do autor, surge o dever do empregador de indenizar os
danos causados, nos termos do art. 950 do CC, aplicável subsidiariamente ao direito do trabalho (art. 8º,
da CLT). (TRT1 - 1ª Turma - Rel. Mário Sérgio Medeiros Pinheiro - 0164700-04.2008.5.01.0052 12/4/2012.)
267. A dispensa do empregado no estacionamento de um supermercado não configura dano moral.
(TRT1 - 4ª Turma - Rel. Luiz Alfredo Mafra Lino - 0001232-15.2010.5.01.0076 - 18/4/2012.)
268. Dano moral. A tese de que estabelecimento de ensino é responsável pela segurança dos
professores no ambiente de trabalho, implica responsabilidade objetiva, que apenas poderia ser
admitida se a atividade de ensino de 3º grau fosse, por natureza, de molde a colocar em risco direito
alheio (art. 927, parágrafo único). O princípio básico é que não há responsabilidade por ato de terceiros,
e se alguma lesão foi provocada por atitude de aluno, cabe buscar satisfação em face do causador do
dano e, se acaso incapaz, em face dos responsáveis legais. (TRT1 - 4ª Turma - Rel. Damir Vrcibradic 0000570-70.2010.5.01.0005 - 27/4/2012.)
269. Dano moral. Motorista. Banheiro público. A falta de banheiros públicos não decorre de conduta
ilícita do empregador, mas da falta de implementação de políticas públicas que disponibilizem maior
conforto aos usuários e condutores de transporte coletivo. A própria norma coletiva prevê esforços por
parte dos sindicatos, mas a obrigação é do Poder Público. Inexistência de dano moral. Recurso não
provido. (TRT1 - 6ª Turma - Rel. Marcelo Antero de Carvalho - 0001116-51.2010.5.01.0062 - 24/4/2012.)
270. Dano moral. Não caracterização. Não tendo tido a empresa responsabilidade alguma pelo mal
súbito que acometeu o empregado e não tendo sido comprovada a alegada negligência no atendimento
ao obreiro, não há como prosperar o pleito relativo à indenização por danos morais. Recurso autoral
desprovido. (TRT1 - 5ª Turma - Rel. Antonio Carlos Areal - 0189200-45.2005.5.01.0342 - 1º/3/2012.)
271. Exigência de serviço estranho ao contrato. Dano moral não configurado. O simples fato de se exigir
do empregado o cumprimento de tarefas para as quais não foi contratado não configura dano moral,
pois não afeta direito da personalidade do trabalhador. (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Dalva Amélia de Oliveira 0000149-55.2011.501.0002 - 22/3/2012.)

272. Provido o recurso da reclamada para afastar a condenação em dano moral e pensão vitalícia,
julgando-se improcedente a demanda. Negado provimento ao recurso do reclamante. (TRT1 - 9ª Turma
- Rel. José Luiz da Gama Lima Valentino - 0001000-78.2006.5.01.0064 - 29/3/2012.)
273. Reparação por danos morais. Faxina após o expediente. O fato de a autora fazer faxina no local de
trabalho após o expediente, por si só, não configura dano moral, mormente quando inexiste prova nos
autos de que esse fato era precedido de ameaça de aplicação de penalidades. (TRT1 - 6ª Turma - Rel.
Nelson Tomaz Braga - 0000499-08.2010.5.01.0025 - 28/3/2012.)
274. Acidente de trabalho. Indenização por danos morais. Valor. A fixação do valor das indenizações
acidentárias deve levar em conta não só a capacidade econômica da parte devedora, como, também, o
seu grau de culpa no evento danoso e, principalmente, a extensão do dano causado ao trabalhador
(artigo 944 do NCC). (TRT1 - 4ª Turma - Rel. Angela Fiorencio Soares da Cunha - 012290062.2008.5.01.0321 - 19/3/2012.)
275. Acidente de trabalho. Motociclista. Trânsito. Responsabilidade objetiva. Configuração. Pela
atividade de risco desenvolvida pelo reclamante de motociclista e, tendo este sofrido acidente de
trabalho no caótico trânsito do Rio de Janeiro, salvo a hipótese daquele ter ocorrido por desgaste do
veículo motorizado – o que implicaria em culpa do empregador - todo acidente de trânsito ou ocorreu
por culpa do condutor ou de terceiro. Logo, neste caso, não vejo como se excluir a responsabilidade do
empregador por fato de terceiro, pois entendimento em sentido contrário implicaria em transferir
unicamente para o empregado, os altos riscos inerentes à atividade que desenvolve de motociclista.
Recurso que se dá provimento. (TRT1 - 6ª Turma - Rel. José Antonio Teixeira da Silva - 012650076.2009.5.01.0056 - 25/4/2012.)
276. Dano moral. Configuração. Acidente de trabalho. Indenização devida. Configurado o nexo de
causalidade entre a atividade laborativa prestada pelo obreiro e o acidente de trabalho, impõe-se ao
empregador o ônus de arcar com a indenização por dano moral, em lhe pertencendo, exclusivamente, o
risco da atividade econômica, à luz do art. 2º da CLT. Aplicação dos arts. 927, parágrafo único, do Código
Civil e 7º, inciso XXVIII, da Lei Maior. Apelo obreiro parcialmente provido. (TRT1 - 10ª Turma - Rel.
Rosana Salim Villela Travesedo - 0281900-60.2003.5.01.0261 - 15/3/2012.)
277. Acidente de trabalho. Indenização por incapacidade decorrente de responsabilidade civil do
empregador. Pensionamento. Art. 950 do Código Civil. Incapacidade permanente. 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, além das despesas do
tratamento, lucros cessantes até o retorno ao trabalho, 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. (TRT1 - 1ª Turma - Rel. Paulo Marcelo de Miranda Serrano - 0072900-78.2009.5.01.0206 25/4/2012.)

278. Dano moral. Configuração. Tratamento inadequado dispensado pelo superior hierárquico. Assédio
moral. Indenização devida. Atinge a esfera íntima do trabalhador, em sua honra e dignidade,.o
inadequado e desrespeitoso tratamento dispensado por superior hierárquico contendo ofensas e
humilhações. Configurado o dano ao patrimônio íntimo do obreiro, há de merecer a atitude do
empregador exemplar reprimenda do Judiciário, impondo-se a respectiva reparação. (TRT1 - 10ª Turma
- Rel. Rosana Salim Villela Travesedo - 0109600-71.2005.5.01.0019 - 5/3/2012.)
279. Não há prova nos autos dos supostos fatos alegados pela autora e, sequer, do grave dano psíquicoemocional que a suposta perseguição possa ter-lhe causado, de forma que incabível o pagamento de
uma indenização seja por assédio moral, seja por dano moral. (TRT1 - 2ª Turma - Rel. Valmir de Araujo
Carvalho - 0000871-61.2010.5.01.0055 - 24/4/2012.)
280. Uso de polígrafo na admissão e durante o contrato de trabalho. Dano moral configurado. A
utilização do polígrafo é ato injustificável, invasivo e violador dos direitos fundamentais do empregado.
Quando o empregador obriga seu empregado a se submeter ao polígrafo excede os limites de atuação
de seu poder diretivo e agride a dignidade do trabalhador, expondo a honra e intimidade deste e
submetendo-o a constrangimento injustificado, apto a ensejar a reparação pelos danos morais causados
por essa conduta. (TRT1 - 6ª Turma - Rel. José Antonio Teixeira da Silva - 0001125-49.2010.5.01.0050 27/4/2012.)
281. Doença ocupacional equiparada a acidente de trabalho. Responsabilidade civil. Teoria subjetiva.
Culpa presumida do empregador. Embora a responsabilidade civil do empregador por doença
ocupacional equiparada a 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. Dano moral. Quantificação. Para fixar a
extensão do dano devem-se levar em conta duas finalidades: punir o infrator e compensar a vítima, em
valor razoável, o suficiente para que se reprima a atitude lesiva, sem que se trate de valor inócuo ou que
propicie o enriquecimento sem causa. (TRT1 - 2ª Turma - Rel. Maria Aparecida Coutinho Magalhães 0001281-38.2010.5.01.0082 - 19/4/2012.)
282. ”Varig. Grupo econômico. Os credores da antiga Varig, em recuperação judicial, conservam seus
direitos contra os coobrigados, ou seja, os devedores solidários, assim considerados os integrantes do
grupo econômico. A circunstância de um deles se retirar do conglomerado é meramente econômica e
não tem o condão de retirar dos seus empregados as garantias já adquiridas”. (TRT1 - 1ª Turma - Rel.
Elma Pereira de Melo Carvalho - 0102600-07.2008.5.01.0054 - 19/4/2012.)
283. Mandado de segurança. TV Ômega/TV Manchete. Sucessão trabalhista. Decisão do Superior
Tribunal de Justiça em conflito de competência. Decisão transitada em julgado da Justiça do Trabalho
em sentido contrário. Prevalência da coisa julgada. Sobrestamento do feito cancelado. Se a decisão da
Justiça do Trabalho que declarou a TV Ômega sucessora trabalhista da TV Manchete transitou em
julgado, ela não pode ser desconstituída por decisão posteriormente proferida pelo Superior Tribunal de
Justiça em sede de conflito de competência, sob pena de afronta à garantia da coisa julgada (CF, art. 5º,
XXXVI). (TRT1 - SEDI - Rel. Rildo Albuquerque Mousinho de Brito - 0011467-41.2011.5.01.0000 11/4/2012.)
284. Constitui ônus do tomador de serviços comprovar a regularidade da intermediação através de
cooperativa de modo a descaracterizar o vínculo de emprego, que resta evidenciado principalmente
quando verificada a necessidade da realização contínua da atividade para o desenvolvimento do objeto
principal da empresa. A falta de pagamento das verbas rescisórias quando do efetivo desligamento,
deixando o trabalhador no total desamparo, sem usufruir das compensações legais para o período do

desemprego justifica a reparação moral. (TRT1 - 6ª Turma - Rel. Theocrito Borges dos Santos Filho 0133600-75.2008.5.01.0005 - 11/4/2012.)
285. Responsabilidade subsidiária. Ente público. Tomador de serviços. Possibilidade. O fato de o tomador
dos serviços ser um ente da administração pública não afasta a incidência da responsabilidade
subsidiária e a sua condenação alcança todas as verbas devidas pelo devedor principal, porque
decorrentes da relação de emprego mantida entre o empregado e a prestadora de serviços, da qual se
beneficiou o recorrente. (TRT1 - 9ª Turma - Rel. Carlos Alberto Araujo Drummond - 006100095.2007.5.01.0068 - 2/4/2012.)

4.2.7.1

Ente Público

286. Terceirização. Enquadramento. Caixa Econômica Federal. Não demonstrada a ilicitude na
terceirização dos serviços, as vantagens salariais previstas em norma coletiva inerente à categoria dos
empregados da empresa tomadora dos serviços não alcançam os empregados contratados por meio de
empresa interposta. Inaplicável, assim, a Orientação Jurisprudencial nº 383, da SDI-I, do TST. (TRT1 - 7ª
Turma - Rel. Maria das Graças Cabral Viegas Paranhos - 0000461-54.2010.5.01.0038 - 1º/3/2012.)
287. Ninguém ignora, nesta Justiça Especializada, que o "auxílio cesta alimentação" corresponde a
benefício previsto, nas normas coletivas – acordos coletivos de trabalho - aplicáveis aos empregados da
Caixa Econômica Federal, para ser concedido apenas aos trabalhadores em atividade, não se
estendendo, portanto, aos "aposentados" - situação em que se encontra a ré, Judy Peixoto Guimarães.
Por isso, ao estender à então reclamante, agora ré, o direito ao "auxílio cesta-alimentação", restrito, não
é ocioso repetir, aos empregados da então reclamada, agora autora, em atividade, a decisão
rescindenda colide, frontalmente, com o que prescreve o art. 7º, inciso XXVI, da Constituição da
República – que assegura o "reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho". (TRT1 8ª Turma - Rel. Roque Lucarelli Dattoli - 0007039-50.2010.501.0000 - 26/4/2012.)
288. Norma coletiva aplicável. As empresas são obrigadas a cumprir apenas as normas coletivas
firmadas pelos sindicatos patronais aos quais se vinculam., nos estritos termos do art. 611, § 1°, da CLT.
Súmula nº 374 do c. TST. (TRT1 - 3ª Turma - Rel. José Luiz da Gama Lima Valentino - 001270091.2009.5.01.0049 - 29/3/2012.)

4.2.8

Mulher

289. Proteção do trabalho da mulher. Pausa de que trata o art. 384, da CLT. A não concessão conforme
do intervalo de que trata o art. 384, da CLT, enseja mera infração administrativa, na forma do disposto
no caput do art. 401, do mesmo diploma legal, que não pode ser convertida em pagamento de horas
extras. (TRT1 - 9ª Turma - Rel. José da Fonseca Martins Junior - 0018800-90.2008.5.01.0245 27/4/2012.)
290. Nulidade da sentença. Princípio do devido processo legal e da ampla defesa. Última proposta de
conciliação. Ausência. Com a apresentação de novos documentos pela ré, após o pleito do órgão
ministerial, é inegável que o demandante deveria ter acesso a estes, por conta da observância do
princípio do devido processo legal e da ampla defesa. No âmbito do processo do trabalho, o juiz é
obrigado a renovar a proposta depois da instrução, por imperativo de ordem pública, implicando a
dispensa da segunda proposta de conciliação em nulidade da decisão singular. Recurso provido. (TRT1 6ª Turma - Rel. Alexandre de Souza Agra Belmonte - 0086600-69.2008.5.01.0073 - 16/3/2012.)
291. Cerceamento de defesa. Não configurado. 1. Requer a reclamada a nulidade da sentença, em razão
do indeferimento do chamamento ao processo da cooperativa com a qual a recorrida manteve relações
jurídicas durante o período em que pretende ver reconhecido o vínculo com a recorrente. 2. O fato de o

juiz de instrução original ter negado o requerimento de chamamento ao processo não configura,
absolutamente, cerceio de defesa, uma vez que a reclamante pretende o reconhecimento de vínculo
com a reclamada. 3. Assim, desnecessário o chamamento à lide de outra empresa, ainda que prestadora
de serviços. 4. Portanto, não há que se falar em cerceio de defesa e nem violação ao preceito
constitucional disposto no art. 5 º, LV. Rejeito. Vínculo de emprego. Mantido. 1. Alega a recorrente que
pretensas irregularidades apontadas na peça de ingresso não afastam a condição da recorrida de sócia
cooperada, cabendo a esta desconstituir a relação jurídica, à luz do art. 818 da CLT e art. 333, I do CPC.
2. Da análise do conjunto probatório, há que se manter a sentença original, posto que restou
evidenciado nos autos que não foram preenchidos os requisitos da Lei nº 5.764/71, sendo certo que
restaram provados os requisitos da relação de emprego dispostos nos arts. 2º e 3º da CLT. 3. O que se
observa nos autos é que a ré se utilizou de cooperativa somente para fugir das obrigações trabalhistas e
pagamento da verbas decorrentes de um contrato de emprego, enquanto que a autora prestava
serviços para que a reclamada atingisse seus fins sociais. 4. Assim, pelo Princípio da Primazia da
Realidade há que ser mantido o vínculo empregatício com a reclamada, mantendo-se a sentença
original nos exatos termos sentenciados, inclusive quanto à data da dispensa da autora e quanto ao
valor do salário deferido. Adicional noturno. Mantido. 1. Insurge-se a recorrente contra a sentença
original no tocante à condenação ao pagamento do adicional noturno. 2. Provado nos autos, através da
prova oral colhida, que o labor da autora se dava em horário noturno em média três vezes por semana,
há que se manter a sentença original nos exatos termos sentenciados que deferiu o adicional noturno
de 20%. Recurso ordinário a que se nega provimento. (TRT1 - 10ª Turma - Rel. Ricardo Areosa 0067200-70.2009.5.01.0029 - 17/4/2012.)

4.2.8.1

Negativa de prestação jurisdicional

292. Preliminar de nulidade por negativa da prestação jurisdicional. Provimento. O artigo 93, IX, da
Constituição Federal impõe ao Poder Judiciário o dever de fundamentar suas decisões. Cabe, portanto,
ao julgador expor os fundamentos de fato e de direito que geraram a sua convicção exteriorizada na
decisão, mediante a análise circunstanciada das alegações formuladas pelas partes. Os litigantes têm o
direito à integral prestação jurisdicional que se perfaz mediante pronunciamento judicial acerca das
questões relevantes debatidas na lide, que, na hipótese presente, se perfazem no enfrentamento da
matéria relativa à comprovação clara e incontroversa de que a reclamante tenha realmente direito a
indenização por dano moral, já que não foi analisada toda o conjunto probatório estampado nos autos,
tampouco foi fundamentada a decisão declaratória. Evidente a negativa de prestação jurisdicional pelo
Juízo a quo. A decisão proferida manteve-se silente e se furtou em emitir juízo, embora instada via
embargos de declaração, sobre questões omissas e controvertidas, dotadas de extrema relevância,
portanto essencial para o deslinde da lide, padecendo de nulidade. Violação ao artigo 93, IX, da
Constituição Federal. Recurso ordinário conhecido e provido (TRT1 - 7ª Turma - Rel. Evandro Pereira
Valadão Lopes - 0157800-31.2006.5.01.0066 - 15/3/2012.)

4.2.8.2

Vício de Citação

293. Nulidade de citação. Alteração de endereço da ré devidamente registrada na Junta Comercial. A
citação válida é essencial para assegurar o respeito às garantias constitucionais do contraditório e da
ampla defesa, razão pela qual a sua realização demanda prova cabal, de forma a não suscitar dúvidas
nos autos. (TRT1 - 1ª Turma - Rel. Marcos Antonio Palacio - 0000793-83.2011.5.01.0491 - 19/4/2012.)
294. Coisa julgada. Ação coletiva. Configura-se a coisa julgada quando presentes nos autos a identidade
de partes, do pedido e da causa de pedir. Na hipótese presente, não se verifica a identidade de partes
com relação à demanda promovida pelo Sindicato dos Trabalhadores na Empresa Brasileira de Correios
e Telégrafos e Similares do Estado do Rio de Janeiro. Deve ser ressaltado que as ações coletivas não
induzem litispendência para com a ação individual, nos termos no art. 104, do Código de Defesa do

Consumidor, aplicável subsidiariamente à hipótese. (TRT1 - 8ª Turma - Rel. Alberto Fortes Gil - 000134357.2010.5.01.0283 - 7/3/2012.)
295. Competência da Justiça do Trabalho. A competência material da Justiça do Trabalho vem fixada no
art. 114 da Constituição Federal, com a redação da Emenda Constitucional nº 45/2004. Tratando-se de
questão relativa ao contrato de trabalho, a competência para manifestar-se sobre quaisquer questões
decorrentes do vínculo de emprego é desta Especializada. Recurso a que se dá provimento. (TRT1 - 10ª
Turma - Rel. Mônica Batista Vieira Puglia - 0022300-36.2007.5.01.0008 - 15/3/2012.)
296. Incompetência. Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho é incompetente para julgar as ações que
tenham por objeto e causa de pedir relação de natureza estatutária ou de caráter jurídicoadministrativo. Efeitos da Medida Cautelar na ADI nº 3395. Recurso a que se nega provimento. (TRT1 1ª Turma - Rel. Marcos Antonio Palacio - 0000155-66.2011.5.01.0033 - 19/4/2012.)
297. Competência. Fica clara a posição, que ainda prevalece na Excelsa Corte, sobre a questão da
competência para julgar demandas que envolvam pretensão de reintegração, nos casos em que houve a
conversão de regime da CLT para o da L. 8.112/90. E isso é o que pretende o recorrente. Assim, tenho
que incompetente esta Justiça para apreciar a demanda, sendo nula a r. decisão de fls. 379/381.
Acolhida a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a presente demanda, nula a r.
sentença de fls. 379/381 devendo, assim que decorrido o prazo legal, remeter os autos para uma das
Varas da Justiça Federal, sendo prejudicados os temas recursais. (TRT1 - 5ª Turma - Rel. Bruno Losada
Albuquerque Lopes - 0001021-87.2010.5.01.0040 - 19/3/2012.)
298. Regime especial de contratação dos auxiliares locais. Lei nº 7.501/86. Incompetência absoluta da
Justiça do Trabalho para o julgamento da reclamação. Em conformidade com a jurisprudência
consolidada do Supremo Tribunal Federal, esta Justiça Especializada não detém competência para julgar
os litígios instaurados entre o Poder Público e seus servidores submetidos a regime especial disciplinado
por lei local, editada antes da Constituição Republicana de 1988, dentre os quais se incluem os
brasileiros contratados pela União para exercerem, no exterior, a função de auxiliar local, sob a égide do
regime administrativo-especial estabelecido pela Lei nº 7.501/86. De igual modo, a natureza temporária
da contratação (art. 44 da Lei nº 3.917/61 c/c art. 2º, do decreto regulamentador da Lei nº n. 7.501/86),
atrai a competência da Justiça Comum para a apreciação do feito, ainda que pairem dúvidas acerca da
regularidade do contrato temporário firmado entre a União e os auxiliares locais, tendo em vista que,
primeiramente, é necessário que haja decisão acerca da existência de vícios na relação administrativa, o
que foge à competência desta Justiça Especializada. (TRT1 - 7ª Turma - Rel. Alexandre Teixeira de Freitas
Bastos Cunha - 0024500-88.2008.5.01.0005 - 22/3/2012.)

4.2.9

Concurso de Credores

299. Concurso de credores. Juízos diferentes. No caso sob exame, não há que se falar em preferência do
crédito trabalhista em virtude de anterioridade dos atos expropriatórios, eis que o descumprimento da
obrigatoriedade do registro da penhora no Ofício competente basta para tornar sem efeito a
arrematação e viabilizar a expedição de alvará, à arrematante, pelo valor depositado, conforme termos
do art. 7º, IV da Lei nº 6.830/80 e do art. 659, § 4º do CPC. (TRT1 - 10ª Turma - Rel. Célio Juaçaba
Cavalcante - 0056500-61.1996.5.01.0006 - 17/4/2012.)
300. A hipoteca judiciária é instituto processual de ordem pública, de aplicação subsidiária ao Processo
do Trabalho - mormente ante a natureza alimentar do crédito - cuja decretação independe de
requerimento e que tem por finalidade precípua a garantia de celeridade e efetividade do processo,
impedindo a dilapidação dos bens do devedor, em prejuízo da futura execução. Todavia, no caso
vertente o risco antevisto é insólito, sendo a Ré sociedade de economia mista - concessionária de

serviços públicos - de notória e manifesta higidez econômica e financeira, não se afigurando razoável ou
mesmo necessária a utilização do instrumento processual em apreço, quando sequer se pode intuir
objetivamente da dilapidação do patrimônio. (TRT1 - 9ª Turma - Rel. Antônio Carlos de Azevedo
Rodrigues - 0158800-54.2009.5.01.0036 - 22/3/2012.)
301. Segurança que se concede de forma parcial, em caráter definitivo, eis que o bloqueio de valores em
conta bancária, quando relativos a proventos de aposentadoria, fere direito líquido e certo de seu
titular, tendo em vista que os proventos de aposentadoria são absolutamente impenhoráveis, nos
termos do art. 649, IV, do CPC. (TRT1 - SEDI- Rel. Tania da Silva Garcia - 0013448-08.2011.5.01.0000 29/3/2012.)"
302. Porque a reclamada, em seus embargos à execução, não impugnou os cálculos da Autarquia
Previdenciária, limitando-se a patrocinar a ideia de que “pela ocorrência da prescrição e pelo princípio
da irretroatividade das Leis, a presente execução deverá ser extinta ...”, presume-se estejam eles
adequados à coisa julgada que resultadas decisões proferidas no processo de conhecimento (e também
daquela outra que fixara o valor devido ao reclamante). (TRT1 - 8ª Turma - Rel. Roque Lucarelli Dattoli 0038600-85.1991.5.01.0541 - 3/4/2012.)
303. A contribuição previdenciária não incide sobre as parcelas vale-refeição e participação nos lucros
diante da natureza indenizatória das referidas parcelas. (TRT1 - 6ª Turma - Rel. Theocrito Borges dos
Santos Filho - 0040100-51.2007.5.01.0243 - 24/4/2012.)

4.3

MEDIDA CAUTELAR

304. Ação cautelar. É legítima a utilização, pelo sindicato, de ação cautelar para a exibição de
documentos que estão em posse da empresa recorrida, com o objetivo de tomar conhecimento de
informações que são de interesse (quais os empregados da empresa que laboram na área de construção
civil; e comprovantes de recolhimento sindical). (TRT1 - 8ª Turma - Rel. Marcelo Augusto Souto de
Oliveira - 0000828-26.2011.5.01.0432 - 18/4/2012.)
305. Sum-425. Jus postulandi na Justiça do Trabalho. Alcance. O jus postulandi das partes, estabelecido
no art. 791 da CLT, limita-se às Varas do Trabalho e aos Tribunais Regionais do Trabalho, não alcançando
a ação rescisória, a ação cautelar, o mandado de segurança e os recursos de competência do Tribunal
Superior do Trabalho. (TRT1 - 4ª Turma - Rel. Angela Fiorencio Soares da Cunha - 004410020.2009.5.01.0245 - 14/3/2012.)

4.3.1

Honorários Periciais

306. Mandado de segurança. Antecipação de honorários periciais. Indevido. §2º do art. 2º da resolução
66/2010 do CSJT. Manutenção da liminar. Inadequação da exigência de depósito prévio de honorários
periciais no processo do trabalho. Concedida a segurança. (TRT1 - SEDI- Rel. Bruno Losada Albuquerque
Lopes - 0012687-74.2011.5.01.0000 - 21/3/2012.)

4.3.2

Litigância de Má-Fé

307. O princípio da probidade alcança o dever de lealdade processual, condizente com os regramentos
éticos resumidos na expressão “proceder com lealdade e boafé”, a que faz menção o inciso II do art. 14
do CPC. Nesse contexto, é possível formar o conceito de que o litigante de boa fé é aquele que age na
conformidade do artigo 14, do CPC - que estabelece padrões gerais esperados de comportamento -, sem
incorrer em conduta contrária ao quanto ali disposto, notadamente - mas não exclusivamente -,
naquelas descritas no artigo 17 do Código de Ritos. (TRT1 - 9ª Turma - Rel. Antônio Carlos de Azevedo
Rodrigues - 0017700-37.2007.5.01.0342 - 22/3/2012.)

308. Multa do art. 475-J do CPC. Inaplicabilidade no processo do trabalho. É inaplicável a multa prevista
no art. 475-J do CPC (Lei nº 11.232/05) no processo do trabalho. A aplicabilidade desse dispositivo
depende da inexistência de regramento específico pela legislação processual trabalhista para o mesmo
fato, o que não é a hipótese. A legislação trabalhista prevê para o mesmo evento efeitos distintos, não
há de se falar em ausência legal, mas, sim, em diversidade de tratamento. Logo, não se admite a
utilização do disposto em legislação supletiva diversa da prevista no dispositivo mencionado. (TRT1 - 6ª
Turma - Rel. Marcelo Antero de Carvalho - 0001500-28.2008.5.01.0080 - 18/4/2012.)
309. Comissão “por fora”. Princípio da imediatidade. Em nosso sistema processual pátrio, prevalece o
princípio do livre convencimento motivado do Juízo frente às provas e os fatos. Julgará o magistrado de
acordo com sua consciência e o convencimento que as provas lhe trouxerem (artigo 131 do Código de
Processo Civil). A produção da prova oral se orienta pelo princípio da imediatidade, revelando a
importância da sentença vir a ser proferida pelo mesmo Juiz que ouviu a testemunha, exatamente pelo
fato de ser o único que presencia todas as formas por meio das quais o depoente se expressa, tais como
gestos e olhares, que demonstram muito mais que as simples declarações verbais. Uma mesma frase
pode ser dita de várias formas, revelando, cada uma delas, um sentido diferente. Por essas razões,
ninguém melhor do que o juiz de primeira instância para valorar a prova testemunhal, pois goza do
privilégio do contato direto com as partes e testemunhas, necessitando muitas vezes de fina percepção,
sensibilidade e lucidez para estimar a sinceridade do depoimento. Recurso ordinário conhecido e a que
se nega provimento. Horas extraordinárias. Controle de horário. Prova pré-constituída. Adoção
obrigatória na forma determinada no artigo 74, § 2º, da CLT. O §2º do artigo 74 da CLT determina a
obrigatoriedade de anotação da hora de entrada e de saída, em registro manual ou eletrônico. Trata-se
de prova pré-constituída, assim entendendo aquele que se baseia em documentos pré-constituídos
porque, através de expressa determinação legal, são criados para fazer prova futura de determinado ato
ou acontecimento. A não apresentação injustificada de tais controles atrai a incidência da penalidade
prevista no artigo 359, inciso I, do CPC, e gera presunção favorável à parte autora. A matéria já se
encontra pacificada pelo entendimento consubstanciado na Súmula nº 338 do colendo TST. (TRT1 - 7ª
Turma - Rel. Evandro Pereira Valadão Lopes - 0159700-52.2009.5.01.0031 - 24/4/2012.)

4.3.3

Revelia

310. Revelia. Atraso. Devido processo legal. Não há previsão em lei para que se tolere atraso no horário
de comparecimento da parte à audiência, como registra a OJ 245 da SBDI-1 do TST. Contudo, a
premissa, no que diz respeito ao atraso, é a de comparecimento já após a prática de todos os atos na
sessão da audiência, quando não mais é possível, inclusive por motivo de se ter retirado do recinto a
parte adversa, retomar o regular curso da demanda com asseguramento do devido processo legal.
(TRT1 - 3ª Turma - Rel. Gloria Regina Ferreira Mello - 0001431-84.2010.5.01.0222 - 23/3/2012.)

4.3.4

Quebra de Caixa

311. A gratificação de quebra de caixa e o adicional de atendimento em guichê em agências (AAG), no
período da reabilitação profissional somente são devidos em razão do desempenho efetivo da função,
ainda que em substituição. (TRT1 - 6ª Turma - Rel. Theocrito Borges dos Santos Filho - 000047051.2011.5.01.0015 - 11/6/2012.)
312. A norma legal que proíbe o “corretor de seguros” de manter vínculo de emprego com empresa
seguradora, art. 125 da Lei nº 4.594/64, tem como objetivo evitar prejuízos de clientes que esperam
obter o melhor do seguro, seja quanto ao valor do prêmio, seja quanto aos benefícios oferecidos, razão
pela qual o corretor deve ser isento, porém, é incapaz de impedir o reconhecimento da realidade fática,
ante o Princípio da Primazia da Realidade e diante do que dispõe o art. 9º da CLT, quando o trabalhador,

apesar de denominado de “corretor”, é mero vendedor de seguros. (TRT1 - 9ª Turma - Rel. Antônio
Carlos de Azevedo Rodrigues - 0151300-60.2006.5.01.0223 - 7/5/2012.)
313. Adicional de periculosidade. Eletricista de manutenção. Exposição a sistema elétrico. Faz jus ao
adicional de periculosidade o obreiro que labore em área de risco de forma permanente ou
intermitente, uma vez que a exposição a situação de risco é que determina o direito à parcela; hipótese
configurada nos autos. (TRT1 - 9ª Turma - Rel. Rogério Lucas Martins - 0087300-46.2009.5.01.0029 15/6/2012.)
314. Agravo de petição. Contribuições previdenciárias. Fato gerador. Multa e juros de mora. 1 - Nos
termos da jurisprudência consolidada do colendo TST, o fato gerador da contribuição previdenciária
prevista no artigo 195, I, “a”, da Constituição Federal é o pagamento do crédito devido ao empregado, e
não a prestação de serviços. 2 - Nos termos da Súmula nº 368, III, do TST, em se tratando de descontos
previdenciários, o critério de apuração encontra-se disciplinado no art. 276, § 4º, do Decreto nº
3.048/99, que regulamentou a Lei nº 8.212/91, e determina que a contribuição do empregado, no caso
de ações trabalhistas, seja calculada mês a mês, aplicando-se as alíquotas previstas no art. 198,
observado o limite máximo do salário de contribuição. 3 - Embora a Súmula nº cite apenas o art. 276, §
4º, do Decreto nº 3.048/99, subsiste que o caput do referido dispositivo de lei federal estabelece que,
nas ações trabalhistas de que resultar o pagamento de parcelas sujeitas à incidência de contribuição
previdenciária, o recolhimento das importâncias devidas à seguridade social será feito até o dia 2 (dois)
do mês seguinte ao do pagamento realizado ao obreiro. 4 - Logo, no caso dos descontos previdenciários
incidentes sobre as parcelas trabalhistas, oriundas de decisão judicial (sentença ou acordo homologado),
somente haverá o atraso do empregador no cumprimento da obrigação de recolher o tributo, que
justifique o pagamento de multa, juros e correção monetária, quando ultrapassado o prazo previsto no
art. 276, caput, do Decreto nº 3.048/99. (TRT1 - 8ª Turma - Rel. Alberto Fortes Gil - 012520042.2002.5.01.0471 - 5/6/2012.)
315. Agravo de petição. Preclusão. Garantido o Juízo e intimada a executada, na forma do art. 884 da
CLT, incumbe-lhe apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, os embargos à execução. Deduzir pretensão
relativa ao quantum debeatur e aos limites da responsabilidade subsidiária, quando já decorrido o prazo
legal, encontra óbice na preclusão. (TRT1 - 1ª Turma - Rel. Mário Sérgio Medeiros Pinheiro - 007770059.2003.5.01.0013 - 1º/6/2012.)

316. Anistia. Lei nº 8.878/94. Competência da Justiça do Trabalho. Restabelecimento do plano de
previdência. A competência desta Justiça especial é fixada em razão da natureza do pedido deduzido,
por isso é competente para apreciar e julgar pedido de restabelecimento do Plano de Previdência
originário, anterior à dispensa que ensejou a readmissão decorrente da anistia. A pretensão é fundada
no contrato de trabalho e no contrato de adesão ao plano de previdência privada fechada. Rejeito. Da
impossibilidade jurídica do pedido. Da ilegitimidade passiva. Da falta de interesse de agir. Presentes
todas as condições da ação. Do grupo econômico e da solidariedade. Em vários artigos do regulamento
da Petros se pode verificar a interveniência direta do conselho de administração da Petrobrás (art. 4º;
§3º, do art. 13; inciso X do art. 48; e art. 60), o que indica a correta aplicação do §2º do art. 2º da CLT
(solidariedade). Prescrição total. A actio nata somente surgiu no momento do alegado enquadramento
indevido no novo plano de previdência, posteriormente à readmissão, em 16/10/2009. Da inclusão no
novo Plano Petros. Em se tratando de readmissão decorrente da anistia prevista na Lei nº n. 8.878/94,
deve ser respeitado o enquadramento no plano previdenciário originalmente vigorante na época da
dispensa. (TRT1 - 6ª Turma - Rel. Alexandre de Souza Agra Belmonte - 0000109-63.2011.5.01.0070 7/5/2012.)

4.3.5
4.3.5.1

CTPS
Anotação/Baixa/Retificação

317. Anotações na CTPS. As anotações apostas pelo empregador na Carteira Profissional do empregado
não geram presunção juris et de jure, mas apenas juris tantum. (Súmula nº 12 do c. TST). Intervalo
intrajornada. A violação da norma do artigo 71 da CLT pela supressão do intervalo para refeição de, no
mínimo, uma hora, impõe a condenação como extra do período sonegado. (TRT1 - 6ª Turma - Rel.
Theocrito Borges dos Santos Filho - 0001103-02.2010.5.01.0014 - 28/5/2012.)
318. Aposentadoria por invalidez. Suspensão do contrato de trabalho. Pela legislação anterior (Lei nº
3.332/57), a aposentadoria por invalidez era convertida em definitiva após 5 (cinco) anos, razão pela
qual foi editada a Súmula nº 217 do excelso Supremo Tribunal Federal. Atualmente, a aposentadoria por
invalidez é benefício de caráter provisório, como se vê do disposto nos artigos 42 e 101 da Lei nº
8.213/91 (com a redação dada pela Lei nº 9.032/95). (TRT1 - 4ª Turma - Rel. Cesar Marques Carvalho 0146000-28.2007.5.01.0015 - 29/5/2012.)
319. As anotações feitas na Carteira de Trabalho e Previdência Social gozam de presunção juris tantum,
cabendo ao autor o ônus de comprovar a falta de veracidade das anotações, nos termos do
entendimento contido na Súmula nº 12 do colendo Tribunal Superior do Trabalho. (TRT1 - 4ª Turma Rel. Cesar Marques Carvalho - 0122600-81.2006.5.01.0059 - 5/6/2012.)

4.3.6

Ato Atentatório à Dignidade da Justiça

320. Ato atentatório à dignidade da justiça. Constatando-se que a reclamada, de forma clara, opõe-se
maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos (art. 600, II, CPC), não resta outra
alternativa senão condená-la ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos
termos do art. 601 do CPC. (TRT1 - 5ª Turma - Rel. Mirian Lippi Pacheco - 0247900-97.1992.5.01.0009 24/5/2012.)
321. Auxílio-doença. Complementação. Previsão em regulamento de empresa. Limitação temporal.
Normas coletivas posteriores. Impossibilidade. O Regulamento do Banerj assegura a complementação do
benefício previdenciário sem limitação temporal e, por ser norma mais favorável, prevalece, inclusive,
sobre as disposições constantes dos instrumentos normativos futuros, consoante princípio basilar do
Direito do Trabalho. Adotar posicionamento diverso é ferir o precioso princípio da função social do
contrato, enfatizado pelo Código Reale, cujo escopo é promover a dignidade humana e a solidariedade
social. Recurso não provido. (TRT1 - 6ª Turma - Rel. Alexandre de Souza Agra Belmonte - 009850014.2009.5.01.0041 - 14/6/2012.)
322. Bancário. CEF. Não há previsão de adicional de 100% em relação às horas extras excedentes à
segunda diária, por evidente carência de respaldo legal. O art. 59 da CLT, ao fixar o limite de duas horas
extras diárias, não estabeleceu alíquota de 100% para o excedente deste limite. Provimento parcial dos
recursos. (TRT1 - 5ª Turma - Rel. Roberto Norris - 0000915-62.2010.5.01.0061 - 29/6/2012.)

4.3.6.1

Gratificação

323. Bancário. Exercício de função comissionada. Art. 224, §2º, da CLT. Para que o cargo do obreiro se
enquadre na exceção prevista no § 2º do art. 224 da CLT, imprescindível a prova das reais atribuições do
empregado, não bastando que receba a gratificação de função superior a um terço do salário do cargo
do empregado bancário. (TRT1 - 4ª Turma - Rel. Luiz Augusto Pimenta de Mello - 014670090.2007.5.01.0245 - 30/5/2012.)

324. Bancário. Função de confiança. Sendo o contrato de trabalho de cunho personalíssimo, a fidúcia é
ínsita à sua própria formação. A fidúcia que se exige do bancário, para a tipificação da função de
confiança, a ponto de alijá-lo da regra geral da CLT e colocá-lo sob a égide do §2º do art.224 é especial,
singular, de tal modo que o distinga daquele senso médio de fidúcia que está na base de todo contrato
de trabalho. (TRT1 - 7ª Turma - Rel. José Geraldo Da Fonseca - 0038400-12.2008.5.01.0047 - 21/5/2012.)
325. CEF. Aposentado. Auxílio-alimentação nunca pago. Devido. CN 083/89. Se o próprio empregador se
comprometeu através da CN 083/89 a conceder aos aposentados o auxílio-alimentação, não pode
deixar de cumprir o avençado - Súmula nº 51, I e 288 do TST. (TRT1 - 2ªTurma- Rel. Vólia Bomfim Cassar
- 0000988-08.2011.5.01.0026 - 1º/6/2012.)
326. CEF. Auxílio-alimentação. Ex-empregado aposentado. Complementação jamais recebida. Não fazem
jus ao auxílio-alimentação os ex-empregados aposentados da CEF que jamais receberam, na inatividade,
tal benefício. (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Dalva Amélia de Oliveira - 0001001-45.2011.5.01.0078 - 3/5/2012.)
327. Cerceio de defesa. 1. Em sua contestação, a reclamada requereu a expedição de ofício ao banco,
com a finalidade de comprovar o depósito das verbas rescisórias. 2. Na assentada, o juízo indeferiu a
expedição de ofício, sob o fundamento de que tal prova seria ônus da ré, sob protestos. 3. O dito recibo
é documento que deveria ter sido trazido pela ré, segundo a dinâmica do art. 396 do CPC. Não se
justifica o uso da máquina do Judiciário, nem o tempo perdido com a espera da resposta do ofício,
quando a simples juntada de documento que se encontra com a parte seria suficiente para comprovar o
fato sustentado na contestação. 4. Incumbe ao juiz indeferir diligências inúteis ou meramente
procrastinatórias (CPC, art. 130). 5. Nego provimento. Justa causa. 1. Na contestação, a reclamada
sustentou que o autor foi dispensado por justa causa por ato de insubordinação e abandono de
emprego. 2. A justa causa é a pena máxima que pode ser arbitrada ao trabalhador, devendo estar
robustamente caracterizada. Neste aspecto, e a teor do art. 818 da CLT, caberia à reclamada comprovar,
de forma incontestável, a insubordinação e o abandono de emprego por ela sustentados. 3. A prova
testemunhal colhida, além de não comprovar a tese da reclamada, ainda confirma os dados narrados na
inicial pelo autor. 4.A análise dos autos demonstra que a justa causa não se encontrou comprovada, pois
não há provas de que o autor tenha efetivamente se insubordinado ou abandonado seu emprego capaz
de justificar a justa causa. 5. Assim, não comprovada robustamente a prática dos atos impostos ao
reclamante, impõe-se a manutenção da dispensa imotivada declarada pela sentença de origem. 6. Nego
provimento. Horas extras. Índice previsto em normas coletivas. 1. Na contestação, a reclamada negou o
labor suplementar aos sábados. E permaneceu silente quanto à norma coletiva invocada pelo autor. 2. O
fato da reclamada não ter impugnado a norma coletiva em sua contestação, a torna confessa em
relação ao tema, motivo pelo qual o argumento de filiação a sindicato diverso do constante na
Convenção Coletiva não se sustenta, além de ensejar supressão de instância. 3. Cumpre destacar, ainda,
que a reclamada também não comprovou nestes autos que fosse filiada a outro sindicato que não
aquele invocado pelo reclamante. 4. Por tais fundamentos, deve ser mantida a sentença que deferiu o
percentual de 70% (setenta por cento) no pagamento das horas extras, conforme previsão em norma
coletiva. 5. Nego provimento. CONCLUSÃO. Recurso ordinário da reclamada que se nega provimento.
(TRT1 - 10ª Turma - Rel. Ricardo Areosa - 0139200-42.2009.5.01.0070 - 18/5/2012.)
328. Cessação do fornecimento do plano de saúde. Benesse incorporada ao patrimônio jurídico do
empregado, não pode ser cancelada sob pena de violação do art. 468 da CLT. (TRT1 - 2ª Turma - Rel.
Valmir de Araujo Carvalho - 0001339-97.2011.5.01.0246 - 2/5/2012.)
329. Coisa julgada. Relativização. Efeitos prospectivos. A relativização da coisa julgada, cujo
posicionamento favorável é crescente na doutrina e jurisprudência, induz a que, nas relações jurídicas
de trato sucessivo, a sentença só tem força vinculante sobre as situações efetivamente concretizadas,
não atingindo as que poderão ocorrer de fatos futuros, ainda que semelhantes. Assim, operada a res

judicata de decisão proferida noutra ação, com juízo expresso a respeito de relação jurídica ampla,
relativa a fato futuro, não se opera a eficácia vinculante daquela sentença, porquanto inadmissível o
efeito prospectivo da coisa julgada. (TRT1 - 7ª Turma - Rel. Alexandre Teixeira de Freitas Bastos Cunha 0000052-20.2011.5.01.0531 - 1º/6/2012.)
330. Cômputo de juros de mora após garantia do juízo por depósito de valor parcial incontroverso. O
devedor que deposita, mas embarga a execução, apesar de se valer de uma das formas legais de
garantia do Juízo, provoca demora na satisfação do crédito do trabalhador e, por isso, responde por
juros remanescentes após o depósito (aplicação da Súmula nº 4 deste Tribunal). Agravo do exequente a
que se dá provimento. (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Jorge Fernando Gonçalves da Fonte - 003820066.1999.5.01.0064 - 14/6/2012.)

4.3.6.2

Contrato de Experiência – Nulidade

331. Contrato de experiência. Gestante. Estabilidade provisória: Nos termos do inciso III da Súmula nº
244 do c. TST, sendo o contrato de experiência, não tem a empregada gestante direito à estabilidade,
porque extinto o contrato no prazo ou antes do prazo (como ocorreu nos autos) não se cogitando de
dispensa arbitrária ou sem justa causa. (TRT1 - 2ª Turma - Rel. Maria Aparecida Coutinho Magalhães 0010400-84.2009.5.01.0461 - 19/6/2012.)
332. Contrato de trabalho com vigência superior a 1 (um) ano. Pedido de demissão. Assistência sindical
inobservada. A validade do pedido de demissão de empregado com mais de 1 (um) ano de tempo de
serviço, depende da assistência sindical de que trata o § 1º, do art. 477, da CLT. (TRT1 - 7ª Turma - Rel.
Maria das Graças Cabral Viegas Paranhos - 0001134-43.2011.5.01.0028 - 1º/6/2012.)
333. Controles com marcação uniforme. Horas extras. Súmula nº 338, III, do c. TST. Ao implantar
controles de ponto com marcação uniforme, assume o empregador o ônus de provar a verdadeira
jornada laborada, na forma da Súmula nº 338, III, do c. TST. Presumida a carga horária indicada na
inicial, tendo em vista a ausência de prova válida produzida pela ré, devidas as horas extras e suas
repercussões. (TRT1 - 9ª Turma - Rel. Rogério Lucas Martins - 0123600-35.2009.5.01.0052 - 29/5/2012.)
334. Dano moral. Competência. Extrapola da competência da Justiça do Trabalho, mesmo após a EC nº
45/2004, apreciar demanda que tem por objeto reparação civil em virtude de erro médico, por se tratar
de relação de consumo, e não de trabalho. (TRT1 - 1ª Turma - Rel. Gustavo Tadeu Alkmim - 009190009.2005.5.01.0302 - 5/6/2012.)
335. Dano moral. Provado o nexo causal entre o fato e o dano. I - O dano moral corresponde a todo
sofrimento humano que não resulte em perda pecuniária, já que diz respeito às lesões de direito
estranhas à área patrimonial. A reparação por danos morais exige motivos graves, revestidos de
ilicitude, capaz de trazer sérios prejuízos ao ofendido. II - O depoimento da testemunha, às fls. 160,
comprova a angústia e aflição dos empregados em não conseguir sair do prédio que estava sem energia
elétrica, com ativação do alarme de incêndio, e com forte cheiro de queimado e que demandou atuação
da brigada de incêndio. Ainda mais se agrava pelo fato de terem sido impedidos de deixarem o imóvel,
em atitude demasiadamente autoritária, com abuso do poder diretivo, ao ponto de vários empregados
terem registrado a ocorrência na 5ª Delegacia Policial (fls. 28/30), cuja dinâmica do fato coaduna-se
perfeitamente com aqueles narrados pela autora e confirmados pela testemunha. (TRT1 - 7ª Turma Rel. Evandro Pereira Valadão Lopes - 0001357-08.2010.5.01.0003 - 22/5/2012.)
336. Danos morais. A instalação de câmeras em vestiário e banheiros viola a intimidade e afronta a
dignidade humana, submetendo o trabalhador a uma situação vexatória, ensejando a condenação em
danos morais. Recurso do autor provido nessa questão. (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Jorge Fernando
Gonçalves da Fonte - 0101400-84.2009.5.01.0003 - 30/5/2012.)

4.3.6.3

Depósito/Diferença de Recolhimento

337. Depósitos do FGTS. O Termo de Confissão de Dívida e Compromisso de Pagamento para com o
FGTS firmado com a CEF, não a exime o empregador do pagamento dos depósitos do FGTS. (TRT1 - 5ª
Turma - Rel. Tania da Silva Garcia - 0001194-86.2011.5.01.0037 - 30/5/2012.)
338. Descontos salariais. Assistência médica. Repetição do indébito. Descabimento. Tenha ou não o
empregado consentido descontos de seguro de vida, de taxas de cooperativa ou de mensalidades de
associações recreativas, culturais, beneméritas, médicas ou odontológicas, de assistência financeira ou
de previdência privada, ou assemelhadas, no ato da contratação ou no curso da relação de emprego, é
impossível a restituição das parcelas e dos prêmios pagos mês a mês, após desfeito o vínculo de
emprego, sob pena de se oficializar o enriquecimento sem causa do trabalhador. (TRT1 - 2ª Turma - Rel.
José Geraldo Da Fonseca - 0054000-30.2009.5.01.0244 - 2/5/2012.)
339. Empresa individual e pessoa física. Legitimidade passiva da pessoa física. Cuidando-se de firma
individual, não há distinção entre esta e a pessoa física de seu representante. A firma individual, não
tem personalidade distinta da de seu titular. Recurso a que se dá provimento. (TRT1 - 9ª Turma - Rel.
Claudia de Souza Gomes Freire - 0004500-14.2006.5.01.0401 - 4/5/2012.)

4.3.7
4.3.7.1

Enquadramento sindical
Categoria econômica

340. Enquadramento sindical. Primazia da realidade. Vê-se que a 1ª reclamada se apresenta como da
categoria de asseio e conservação, mas, na verdade, presta serviços de manutenção elétrica. Da mesma
forma, a atividade do autor era ligada a este ramo. Prevalece a primazia da realidade. Correta a
aplicação da norma coletiva vinculada à principal prestação de serviços do empregador. (TRT1 - 7ª
Turma - Rel. Ivan da Costa Alemão Ferreira - 0000456-77.2011.5.01.0044 - 14/6/2012.)
341. Garantia de emprego. Comprovação. Estabelecida em norma coletiva garantia de emprego para os
empregados com 28 anos de contribuição previdenciária, a despedida imotivada de um empregado com
27 anos e quatro meses de serviços, por si só, não caracteriza ato malicioso ou impeditivo da garantia
normativa, não só por faltar oito meses para o período dito crítico, como também porque a despedida
imotivada é exercício de direito potestativo e, ipso facto, não se presume constituir-se em ato malicioso.
Assim, alegado na inicial que a despedida teve o objetivo de impedir a aquisição da estabilidade
normativa, era do empregado a responsabilidade da comprovação dessa alegação, da qual não se
desincumbiu. Recurso provido, no aspecto. (TRT1 - 4ª Turma - Rel. Luiz Augusto Pimenta De Mello 0021400-64.2009.501.0014 - 25/6/2012.)
342. Gestante. Garantia provisória no emprego. Nos exatos termos do inciso III da Súmula nº 244 do c.
TST, não há direito da empregada gestante à estabilidade provisória na hipótese de admissão mediante
contrato de experiência, visto que a extinção da relação de emprego, em face do término do prazo, não
constitui dispensa arbitrária ou sem justa causa. Recurso a que se nega provimento. (TRT1 - 3ª Turma Rel. Marcos Antonio Palacio - 0000597-04.2011.5.01.0301 - 12/6/2012.)
343. Grupo econômico. Caracterização. Interpretação atenta à realidade e às possibilidades econômicas
e societárias. Há de se reconhecer caracterizado um grupo econômico, para fins trabalhistas, em
existindo identidade de objeto e sócio comum entre as empresas, não se sustentando uma
interpretação restritiva, distanciada da realidade e das possibilidades econômicas e societárias dos dias
que correm, e da índole social do Direito do Trabalho, visando assegurar a efetividade dos créditos
trabalhistas. Inteligência do art. 2º, §2º, da CLT. Apelo autoral provido. (TRT1 - 10ª Turma - Rel. Rosana
Salim Villela Travesedo - 0065500-98.2006.5.01.0341 - 2/7/2012.)

344. Guarda Municipal do Rio de Janeiro. PCS. Não logrou a recorrente demonstrar o implemento das
exigências regulamentares para o exercício do direito a galgar progressões e promoções vindicadas em
relação ao Plano de Cargos e Salários da reclamada, ônus que lhe cabia. Não demonstrado, corrobora
este juízo recursal que não cabe ao Poder Judiciário se substituir ao empregador quanto ao
procedimento de aferições e avaliações do empregado, gizando-se que a hipótese dos autos não é de
alegação de preterimento, uma vez preenchidas as exigências normativas. Rejeita-se a pretensão. (TRT1
- 1ª Turma - Rel. José Nascimento Araujo Netto - 0000437-60.2011.5.01.0080 - 23/5/2012.)
345. Hipoteca judiciária. A hipoteca judiciária, prevista no art. 466, do CPC, que tem como escopo
garantir a execução da sentença, refere-se a qualquer jurisdição, inclusive a Trabalhista. (TRT1 - 4ª
Turma - Rel. Angela Fiorencio Soares da Cunha - 0105500-85.2006.5.01.0036 - 24/5/2012.)
346. Horário flexível. Horas extras. Indevidas. Admitido pelo trabalhador que este tinha horário de
trabalho flexível, e restando demonstrado que ele se beneficiava de tal flexibilização, tal fato não
permite fiscalização de horário pela empresa. Assim, não são devidas horas extras. (TRT1 - 10ª Turma Rel. Marcos Cavalcante - 0130900-51.2009.5.01.0051 - 7/5/2012.)
347. Horas de prontidão. Maquinista. Comprovado que depois de cumprido o intervalo de dez horas
após a realização de cada viagem, o autor ficava à disposição da empresa, aguardando ordens no
alojamento - podendo ser convocado a qualquer hora para a próxima partida - devidas as horas de
prontidão, porquanto demonstrada a existência de diferenças entre os horários que eram anotados nas
denominadas cadernetas de trabalho, dos valores efetivamente pagos (art. 244, § 3º, da CLT) . (TRT1 - 8ª
Turma - Rel. Edith Maria Corrêa Tourinho - 0088300-67.1999.5.01.0341 - 25/5/2012.)
348. Horas extras. Bancário sujeito a jornada de 6 (seis) horas diárias. Repouso semanal remunera-do
(RSR). Aplica-se o divisor 150 na apuração das horas extras devidas em razão do acordo coletivo indicar
o sábado como dia de repouso. (TRT1 - 6ª Turma - Rel. Marcos Cavalcante - 0000099-36.2010.5.01.0302
- 14/6/2012.)
349. Indenização por dano moral. Configuração. A dedicação do reclamante por mais de 10 anos ao
reclamado, ocupando a função de assessor jurídico e sendo mantido na cidade do Rio de Janeiro pela
Portaria nº 7 de agosto de 2000, como único responsável pelas ações judiciais por quase 7 anos,
demonstram o zelo deste no desempenho de sua atividade. Logo, a atitude abrupta do reclamado em
determinar a transferência do reclamante no prazo de 30 dias, mesmo antes do encerramento de todas
as ações judiciais no foro desta cidade e sem previamente comunicá-lo da terceirização da atividade
advocatícia, período no qual poderia preparar-se para transferência. Aliado à mudança do segredo da
fechadura da porta do escritório da empresa, impedindo-o, de um dia para o outro, ingressar no seu
local de trabalho, constituem-se em atitudes de humilhação que indubitavelmente atingem a moral do
reclamante, como também, atentam contra a dignidade da pessoa humana. Recurso que se nega
provimento. (TRT1 - 6ª Turma - Rel. José Antonio Teixeira da Silva - 0052000-62.2007.5.01.0071 28/6/2012.)
350. Indenização por danos morais. O inadimplemento das verbas rescisórias ocorrido afigura-se como
conduta lesiva a bem integrante da personalidade da reclamante, configurando, indubitavelmente,
abalo moral, eis que trouxe à autora preocupação, angústia e inquietação em seu íntimo, cabendo o
pagamento da indenização pleiteada. Dou parcial provimento. Multa pelo descumprimento das
convenções coletivas de trabalho. Considerando-se a aplicação da Convenção Coletiva juntada aos autos
e o descumprimento de cláusulas, é devido o pagamento da multa prevista na cláusula 47ª da
Convenção Coletiva. Dou provimento. Recurso ordinário do reclamante a que se dá parcial provimento.
(TRT1 - 10ª Turma - Rel. Ricardo Areosa - 0000309-64.2010.5.01.0245 - 18/5/2012.)

351. Indenização por danos morais. Para o deferimento do pleito relativo à indenização por danos
morais faz-se mister a existência de alguns requisitos. Com efeito, conquanto demonstrado nos autos
que a reclamada usou acusação de furto e ameaça de levar o caso à polícia para coagir a reclamante a
pedir demissão, impõe-se o deferimento do pedido. (TRT1 - 6ª Turma - Rel. José Antonio Teixeira da
Silva - 0190600-15.2009.5.01.0226 - 13/6/2012.)
352. Inquérito judicial para apuração de falta grave. Consequências da sua improcedência. Reintegração
e pagamento de salários. Agravo provido. Nos termos do art. 495 da CLT, reconhecida a inexistência de
falta grave praticada pelo empregado, fica o empregador obrigado a readmiti-lo no serviço e a pagar-lhe
os salários a que teria direito no período da suspensão. (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Rildo Albuquerque
Mousinho de Brito - 0089000-86.1997.5.01.0511 - 14/5/2012.)
353. Intervalo intrajornada. Supressão. Previsão em norma coletiva. Condutores de veículos rodoviários e
empregados em empresas de transporte urbano. Orientação Jurisprudencial 342, item II, da SBDI-1 do
TST. Ante a natureza do serviço e em virtude das condições especiais de trabalho a que são submetidos
estritamente os condutores e cobradores de veículos rodoviários, empregados em empresas de
transporte público coletivo urbano, é válida cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho
contemplando a redução do intervalo intrajornada, desde que garantida a redução da jornada para, no
mínimo, sete horas diárias ou quarenta e duas semanais, não prorrogada, mantida a mesma
remuneração e concedidos intervalos para descanso menores e fracionados ao final de cada viagem,
não descontados da jornada. (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Gloria Regina Ferreira Mello - 002080003.2007.5.01.0341 - 23/5/2012.)

4.3.8

Sucessão

354. Lei nº 11.101/2005. Sucessão. Parágrafo único do artigo 60. O objeto da alienação estará livre de
qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de
natureza tributária, observado o disposto no § 1º do art. 141 desta Lei. (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Gloria
Regina Ferreira Mello - 0085800-13.2008.5.01.0050 - 13/6/2012.)
355. Mandado de segurança. Execução definitiva. Penhora em dinheiro da conta-corrente da empresa
executada/impetrante. Possibilidade. Em se tratando de execução definitiva, o ato judicial que
determina a penhora em dinheiro na conta-corrente está em perfeita consonância com o disposto no
art. 655, I, do Código de Processo Civil, o qual prioriza aquele na ordem de bens. Inteligência da Súmula
nº 417, I, do TST. Segurança que se denega. (TRT1 - SEDI- Rel. Patrícia Pellegrini Baptista da Silva 0010643-82.2011.5.01.0000 - 30/5/2012.)
356. Multas dos artigos 467 e 477 § 8º da Consolidação das Leis do Trabalho. Massa falida. Dispensa
anterior ao termo de falência considerando que a falência da reclamada apenas foi decretada em
20/08/2010, impõe-se reconhecer que no momento da dispensa, assim como, na ocasião do
comparecimento da ré à audiência, ocorrida em 14/02/2008, a ré encontrava-se em recuperação judicial
e não em estado falimentar, não incidindo, portanto, o entendimento contido na Súmula nº 388 do
Tribunal Superior do Trabalho. (TRT1 - 7ª Turma - Rel. Patrícia Pellegrini Baptista da Silva - 009170026.2007.5.01.0045 - 1º/6/2012.)
357. Multas de trânsito. Descontos. Lícitos são os descontos decorrentes das multas de trânsito
cometidas pelo empregado motorista, no caso de previsão contratual de ressarcimento pelos prejuízos
causados. Entretanto, se restar comprovado que a empresa, mesmo após recurso administrativo
transitado em julgado, não reverter ao órgão responsável a importância retirada do salário do
reclamante para tal fim, cabe a respectiva restituição ao obreiro para se desvencilhar da pontuação

negativa em sua Carteira Nacional de Habilitação e conseguir novo emprego. (TRT1 - 1ª Turma - Rel.
Mário Sérgio Medeiros Pinheiro - 0112100-75.2009.5.01.0050 - 18/5/2012.)

4.3.9

Comissões

358. Não cabe aplicar, ao caso, o comando inscrito na Súmula nº 340 do c. TST, se o reclamante não era
remunerado à base de comissões - sendo certo que nem todo pagamento "variável" corresponde a
"comissões". (TRT1 - 8ª Turma - Rel. Roque Lucarelli Dattoli - 0001022-15.2010.5.01.0059 - 12/6/2012.)

4.3.9.1

Julgamento Extra/Ultra/Citra Petita

359. Nulidade de sentença. Sentença extra petita e a que julga matéria fora do que foi postulado. Em
atenção ao principio da primazia da realidade, não é hipótese de julgamento extra petita o deferimento
de horas suplementares ao empregado externo que exercia atividade compatível com o controle da
jornada, sem que tenha havido na inicial pedido de nulidade do contrato do qual constava clausula de
inaplicabilidade do regime de horas extras. O contrato de trabalho e documento meramente formal,
incapaz de se sobrepor ao que – comprovadamente – ocorre no plano dos fatos. Trata-se de questão a
ser apreciada no mérito. Não se configurando o julgamento fora do pedido, não há nulidade alguma a
ser declarada. (TRT1 - 1ª Turma - Rel. Gustavo Tadeu Alkmim - 0062000-19.2008.5.01.0029 30/5/2012.)
360. O “aviso prévio indenizado” somente integra o conceito de “salário-de-contribuição”, para o fim
pretendido pela Autarquia Previdenciária, quando, conforme previsto no art. 487, § 1º, da CLT e na
Orientação Jurisprudencial nº 82 da SBDI – 1 do c. TST, for computado no tempo de serviço do
trabalhador, inclusive no que concerne à data do encerramento do contrato de trabalho, a ser anotada
em sua CTPS (projetando a data de encerramento do contrato de trabalho para dia diverso daquele que
corresponderia ao do término da prestação de serviços). Se, no entanto, a integração do período de
aviso prévio indenizado não repercute nos registros do trabalhador (como se verifica in casu - v. a
petição inicial e o “termo de conciliação” de fls. 15), não cabe determinar que sobre o valor relativo a
ele incidam contribuições previdenciárias. Do contrário, a Autarquia Previdenciária estaria enriquecendo
sem causa, pois receberia uma determinada contribuição sem estar obrigada a responder pela
respectiva contrapartida (exatamente porque o período de aviso prévio indenizado do trabalhador não
seria computado no seu tempo de serviço ou de contribuição, em face dos registros - não - lançados em
sua CTPS). (TRT1 - 8ª Turma - Rel. Roque Lucarelli Dattoli - 0104500-74.2008.5.01.0070 - 29/5/2012.)
361. O ajuizamento de embargos de terceiro por pessoa que não é possuidor direto ou indireto do bem
imóvel penhorado não caracteriza, por si só, ato atentatório à dignidade da Justiça de molde a justificar
a aplicação das sanções do art. 601 do CPC, em especial se a execução não foi sobrestada com o
ajuizamento dos embargos. Agravo provido, em parte. (TRT1 - 4ª Turma - Rel. Luiz Alfredo Mafra Lino 0000037-33.2011.501.0052 - 15/6/2012.)
362. O princípio da concentração, que informa o Direito Processual do Trabalho, determina que o
processo, quando do julgamento, deve estar em termos para completa apreciação, não somente pelo
Juízo a quo, mas também pelo Juízo ad quem. (TRT1 - 9ª Turma - Rel. Antônio Carlos de Azevedo
Rodrigues - 0143700-75.2007.5.01.0021 - 28/5/2012.)
363. Operador de atendimento. Enquadramento. Bancário. O enquadramento do empregado ocorre de
acordo com as atividades preponderantes do empregador, nos termos do §2o do artigo 511 da CLT.
Toda a atividade desenvolvida pela empregada estava diretamente ligada a dinâmica do funcionamento
do banco e foi exclusivamente direcionada para a Credicard, atualmente denominada de Banco Citicard
S.A., razão pela qual deve ser enquadrada como bancaria, pelo menos, a partir da data em que a

empresa passou a exercer atividades típicas de banco. Recurso a que se da parcial provimento. (TRT1 3ª Turma - Rel. Marcos Antonio Palacio - 0000541-27.2010.5.01.0035 - 25/5/2012.)
364. Operador de telemarketing. Considerando a CBO – Classificação Brasileira de Ocupações, do
Ministério do Trabalho e do Emprego, que traz as características das tarefas desempenhadas pelo
operador de telemarketing, restou comprovado que o autor exercia tal mister. Recurso a que se nega
provimento. (TRT1 - 10ª Turma - Rel. Célio Juaçaba Cavalcante - 0000970-15.2011.5.01.0049 22/5/2012.)
365. Pedido de demissão. Validade. Considerando que o contrato de trabalho da reclamante teve
vigência por mais de um ano, seu pedido de demissão só teria validade se homologado junto ao
sindicato ou perante autoridade do Ministério do Trabalho, nos termos do art. 477 § 1º da CLT, o que
não ocorreu no caso sob exame. Sentença que se reforma nessa parte. (TRT1 - 10ª Turma - Rel. Célio
Juaçaba Cavalcante - 0000391-82.2011.5.01.0432 - 28/5/2012.)

4.4

CONCURSO PÚBLICO/EDITAL

366. Pedido de indenização por ter trabalho antes da posse. O autor sequer comprovou suas alegações.
Por outro lado, é estranho alguém prestar serviços da forma que o autor relata, depois de ser aprovado
em concurso público, porém antes da posse. Por fim não caracterizada as condições para condenar a ré,
seja por falta de comprovação da ilicitude e do dano. (TRT1 - 5ª Turma - Rel. Ivan da Costa Alemão
Ferreira - 0000074-86.2010.5.01.0281 - 28/5/2012.)
367. Personalidade jurídica. Desconsideração. Responsabilidade do sócio. Responde pelas dívidas da
sociedade, cuja personalidade jurídica foi desconsiderada, o sócio que se beneficiou da prestação
laborativa do empregado. (TRT1 - 9ª Turma - Rel. Claudia de Souza Gomes Freire - 012500096.2004.5.01.0040 - 4/5/2012.)
368. Petrobras. Repactuação. Transação. O recorrente aderiu às alterações do Regulamento do Plano
Petros com o recebimento de valor em pecúnia como “incentivo ao processo de repactuação” do plano.
O benefício relativo à complementação de aposentadoria foi instituído por mera liberalidade da
recorrida, que efetivou tratativa com cada trabalhador, sem que o recorrente comprovasse qualquer
coação (artigo 151, do Código Civil) capaz de anular o negócio jurídico celebrado entre as partes. (TRT1 7ª Turma - Rel. Maria das Graças Cabral Viegas Paranhos - 0001446-87.2010.5.01.0049 - 30/5/2012.)
369. Plano de cargos e salários. Progressões horizontais. Condições de implementação. Direito exigível
pela via jurisdicional. I - O Manual de Recursos Humanos - Progressão Horizontal estabeleceu os
procedimentos para a progressão funcional dos empregados da Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos - EBCT. Criou, inegavelmente, direito subjetivo para aqueles que preenchessem os requisitos
estabelecidos. Em que pese a imposição de condição ao seu exercício - deliberação da empresa em
conformidade com a lucratividade do período anterior - a injustificada inércia da parte-ré, quando
ignora o programa e deixa de fazer constar verba para as promoções, fere derradeiramente direito
subjetivo. II - Antes de configurar ato omissivo inserto na esfera de discricionariedade configurou sua
atitude, autêntica negação ao direito, afastando-se daquela legalidade imanente a todo ato jurídico. III É seu dever cumprir a expectativa da norma no seu plano legiferante. IV - O Juiz poderá, a instância da
parte e em face da argumentação por ela desenvolvida, verificar, em exame de razoabilidade, se o
comportamento administrativamente adotado dentro das possibilidades em abstrato abertas pela Lei nº
revelou-se, in concreto, respeitoso das circunstâncias do caso e deferente para com a finalidade da
norma aplicada (Bandeira de Mello). (TRT1 - 7ª Turma - Rel. Evandro Pereira Valadão Lopes - 000128404.2010.5.01.0046 - 1º/6/2012.)

370. Prescrição. Ação indenizatória. Em tema de reparação por danos, a prescrição aplicável é aquela do
Código Civil, uma vez que o direito buscado é de natureza eminentemente civil, não se constituindo em
um crédito trabalhista, não se modificando a questão pelo fato de a competência para julgar a lide estar
afeta à Justiça do Trabalho. (TRT1 - 2ª Turma - Rel. Valmir de Araujo Carvalho - 000013336.2011.5.01.0541 - 12/6/2012.)
371. Programa de Assistência Domiciliar. Petrobras. Manutenção. Não restando evidenciados nos autos
os motivos que poderiam ensejar o desligamento da acionante do Programa de Assistência Domiciliar,
deve ser mantida a sentença que determinou o restabelecimento de tal assistência, como praticada
anteriormente, rechaçando a alteração pretendida pela demandada. (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Rildo
Albuquerque Mousinho de Brito - 0000562-61.2010.5.01.0048 - 19/6/2012.)
372. Quitação geral. Súmula nº 330/TST. A eficácia liberatória da quitação das verbas rescisórias no
TRCT deve se restringir tão-somente às parcelas e valores ali discriminados, não alcançando, por sua vez,
títulos nele não contidos e as respectivas diferenças decorrentes. Danos morais. Prazo prescricional.
Inteligência dos artigos 206 §3º, inciso V, c/c 2.028 do CC/02. Constatado que a última lesão
experimentada pelo acionante se consumou em 04/10/2001, é correto dizer que o prazo prescricional
para postular em Juízo a reparação por danos morais é aquele previsto no art. 206 § 3º, inciso V, c/c art.
2.028, ambos do CC/ 02, ou seja, 3 (três) anos. (TRT1 - 2ª Turma - Rel. Maria Aparecida Coutinho
Magalhães - 0125300-46.2007.5.01.0010 - 18/5/2012.)
373. Reconhecimento de vínculo empregatício em período anterior ao anotado na CTPS. O preposto da
reclamada declarou que não sabe informar a data de admissão da autora. O preposto ignora os fatos da
lide, não sabendo informar sobre a correta data de admissão da reclamante, destarte, aplicável a pena
de confissão. Portanto, impende a manutenção da sentença que reconheceu o vínculo empregatício
entre as partes, desde 19/09/07. (TRT1 - 1ª Turma - Rel. José Nascimento Araujo Netto - 000071823.2010.5.01.0283 - 1º/6/2012.)
374. Indeferimento da prova testemunhal. Cerceio de defesa. Embora nada haja de irregular no fato de o
julgador de 1º Grau formar seu entendimento a partir dos elementos dos autos que, segundo seu
alvedrio, são suficientes à elucidação da questão posta em juízo, não pode ele olvidar jamais que a
legislação processual vigente adota o princípio do duplo grau de jurisdição, pelo qual as sentenças de 1ª
Instância estão sujeitas à interposição de recurso que devolve o exame da matéria ao Tribunal ad quem,
em vista do que deve zelar por garantir aos litigantes o amplo direito de defesa, assegurando ao 2º grau
de jurisdição a possibilidade de igualmente analisar a questão de acordo com a convicção jurídica dos
julgadores integrantes da turma recursal, convicção essa que pode se pautar em premissas outras que
aquelas adotadas pelo juiz de piso. Recurso parcialmente provido. (TRT1 - 5ª Turma - Rel. Bruno Losada
Albuquerque Lopes - 0000350-39.2010.5.01.0016 - 2/5/2012.)

4.4.1

Contratação de Reabilitados e Deficientes Habilitados

375. Prestação de serviço. Encargo probatório. Princípio da continuidade da relação de emprego.
Consoante o princípio da continuidade e manutenção do emprego, que constitui presunção favorável ao
empregado, o ônus de provar a recusa deste em se apresentar para o labor após a alta médica é do
empregador. Recurso ordinário interposto pela reclamada parcialmente conhecido e não provido.
Recurso ordinário da reclamante. Empregado reabilitado. Dispensa. Contratação de substituto de
condição semelhante. Limite do direito potestativo do empregador. Artigo 93, § 1º, da Lei nº 8.213/91.
Nos termos do § 1º do artigo 93 da Lei nº 8.213/91, a dispensa de trabalhador reabilitado ou de
deficiente habilitado só poderá ocorrer após a contratação de substituto de condição semelhante. Tratase de limite legal ao exercício do direito potestativo do empregador de resilir o contrato de trabalho
que, no plano material, exige a manutenção do emprego (ou a reintegração) até a satisfação da

condição ali imposta. Recurso ordinário da reclamante conhecido e parcialmente provido. (TRT1 - 2ª
Turma - Rel. Márcia Leite Nery - 0160900-21.2009.5.01.0023 - 29/5/2012.)
376. Dano moral. Furto na empresa. Reunião para identificação do responsável. Ausência de prova de
acusação geral. Descabimento. É intuitivo, e lícito, que qualquer empresa intente resolver um grave
problema interno caracterizado pelo furto de cheque de empregado seu no local de trabalho. É também
razoável que uma das medidas seja a reunião do empregado em cuja conta bancária esse cheque foi
depositado, inclusive porque, ainda que inocente, pode colaborar com a solução do problema e
identificação da autoria. Inexistindo prova de que o empregado tenha sido constrangido ou humilhado,
ou de existência de denúncia infundada, praticada pelo empregador, de improbidade decorrente da
prática de qualquer ilícito ou crime, ou ainda, de que o empregador, agindo com espírito emulativo, com
o propósito de macular a honra do empregado, tenha divulgado a terceiros essas acusações e
difamações infundadas, descabe a pretensão de auferimento de indenização por dano moral. (TRT1 - 8ª
Turma - Rel. Marcelo Augusto Souto de Oliveira - 0129100-58.2006.5.01.0482 - 25/5/2012.)
377. Doença mental. Despedida indevida. Nada obstante os louváveis posicionamentos no sentido de
que, quando da dispensa imotivada do portador de patologias neuropsiquiátricas (esquizofrenia e
epilepsia), ciente o empregador da doença, resta presumida a ocorrência de discriminação, perfilho do
entendimento que trata-se de presunção relativa, de modo que o empregado não faz jus à reintegração
quando comprovado que a despedida, na realidade, não é discriminatória. Recurso ordinário do
reclamante conhecido e não provido. (TRT1 - 2ª Turma - Rel. Márcia Leite Nery - 003730086.2009.5.01.0079 - 6/6/2012.)

4.4.1.1

Salário por Equiparação/Isonomia

378. Equiparação salarial. Requisitos. Para o reconhecimento da equiparação salarial, necessária a
constatação do exercício de mesmas atribuições pelos cotejados, além de não existirem os óbices
estampados no artigo 461 da CLT, quais sejam, diferença de tempo de serviço superior a dois anos na
função, trabalho em localidades distintas, existência de planos de cargos e salários, diferença de
produtividade e de perfeição técnica. Entende-se por mesma localidade o mesmo Município, ou
Municípios distintos que, comprovadamente, pertençam à mesma região metropolitana, na esteira do
entendimento consubstanciado na Súmula nº 6 do TST. O Município de Barra do Piraí é distinto do
Município do Rio de Janeiro e não pertence à mesma região metropolitana do Rio de Janeiro. (TRT1 10ª Turma - Rel. Flávio Ernesto Rodrigues Silva - 0106200-12.2008.5.01.0062 - 7/5/2012.)
379. Frutos percebidos na posse de má-fé. Devolução. Incabível. Inexiste no ordenamento jurídico pátrio
qualquer dispositivo legal que ampare a pretensão de ver recomposto patrimônio teoricamente
aproveitado pelo empregador no período do contrato de trabalho. Registre-se que os créditos
trabalhistas, a teor dos artigos 883 da CLT e 39 da Lei nº 8.771/1991, sujeitam-se a juros de mora que,
juntamente com a correção monetária, resultam na efetiva recomposição econômica do patrimônio
jurídico do trabalhador, não havendo que se falar na suplementação ora pleiteada. Saliente-se, por fim,
que o artigo 1216 do Código Civil é inaplicável ao contrato de trabalho, uma vez que trata de matéria
distinta, atinente à posse de bens infungíveis por possuidor de má-fé, não cuidando, portanto, de
valores monetários decorrentes do contrato de trabalho. (TRT1 - 7ª Turma - Rel. Paulo Marcelo de
Miranda Serrano - 0000443-66.2011.5.01.0048 - 6/6/2012.)
380. Horas extras. Se os cartões de ponto trazidos à colação pela defesa são considerados idôneos para
desconstituir a jornada de trabalho apontada na peça vestibular, a orientação neles contidas deve ser
seguida, mesmo no lapso de tempo em que sonegados tais documentos. (TRT1 - 9ª Turma - Rel. José da
Fonseca Martins Junior - 0166600-18.2000.5.01.0241 - 28/5/2012.)

381. Intervalo intrajornada. Motorista. Nova orientação. Prestígio à pactuação coletiva. Limites. O artigo
71 da CLT dispõe em seu caput que, quando a duração do trabalho exceder de seis horas, é obrigatória a
concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, de, no mínimo, uma hora. Contudo, para a
categoria dos rodoviários, em razão da peculiaridade das suas atividades, vem-se privilegiando o
princípio da autonomia da vontade coletiva, consagrado no artigo 7º, inciso XXVI da CRFB/88,
admitindo-se como válido o acordo celebrado entre os atores sociais que prevê a redução ou
fracionamento do intervalo intrajornada, não descontados do horário contratual e desde que
assegurado ao trabalhador a jornada mínima de sete horas diárias ou quarenta e duas semanais. Nesse
contexto, o labor extraordinário habitual invalida o pacto coletivo de redução do intervalo intrajornada.
Inteligência da Orientação Jurisprudencial nº 342 da SDI-1 do TST. (TRT1 - 10ª Turma - Rel. Flávio
Ernesto Rodrigues Silva - 0203800-03.2007.5.01.0342 - 5/6/2012.)
382. Justa causa. Abandono de emprego. Elementos para sua configuração. 1) Restando configurada a
ausência de interesse da empregada na continuação do pacto laboral -elemento subjetivo- e
comprovado pela ré que o abandono de emprego pela autora foi superior a trinta dias -elemento
objetivo-, legítimo o justo motivo para autorizar o desligamento com fulcro na alínea “i” do artigo 482
da CLT. 2) Recurso ordinário da autora ao qual se nega provimento. (TRT1 - 9ª Turma - Rel. José da
Fonseca Martins Junior - 0000114-86.2010.5.01.0081 - 6/6/2012.)
383. Justa causa. Incontinência de conduta ou mau procedimento. Ato irregular autorizado pelo
presidente da entidade. Não configuração. Não se configura incontinência de conduta ou mau
procedimento a justificar a justa causa se o ato do trabalhador tido por irregular pelo empregador tem
origem em expressa determinação do Presidente da entidade e anuência de seus diretores, o que
reclama o afastamento da punição por descaracterizada sua tipificação. (TRT1 - 6ª Turma - Rel. Nelson
Tomaz Braga - 0000967-86.2011.5.01.0202 - 9/5/2012.)
384. Lesão. Nexo de causalidade entre a doença e o trabalho. Inexistência. Sendo comprovada a
inexistência de qualquer lesão, bem como a falta de nexo causal entre a doença alegada e o trabalho
desenvolvido pelo autor, não há como reconhecer a estabilidade provisória, nem deferir a reintegração
pretendida, sendo improcedentes os pedidos formulados pelo autor, mesmo que o empregado tenha
percebido, por equívoco da Previdência Social, auxílio-doença acidentário. (TRT1 - 2ªTurma- Rel. Vólia
Bomfim Cassar - 0036700-61.2009.5.01.0048 - 28/5/2012.)
385. Periculosidade. Prova pericial. É cediço que a periculosidade no ambiente de trabalho há de ser
aferida mediante perícia, nos termos do artigo 195 da CLT. Todavia, a prova pericial produzida no juízo
não é o único meio para se verificar a existência da condição periculosa na prestação do serviço.
Escapam desse molde as circunstâncias fáticas constantes dos autos, configuradoras da condição de
trabalho nociva à saúde do obreiro, entendendo-se assim cumprido o objetivo da perícia de que trata o
dispositivo legal suso. (TRT1 - 7ª Turma - Rel. Alexandre Teixeira de Freitas Bastos Cunha - 007300002.2008.5.01.0066 - 23/5/2012.)
386. Petrobras e Petros. Complementação de aposentadoria. RMNR. Reajustamento salarial geral e
indistinto concedido pela Petrobras aos empregados da ativa. Extensão aos empregados inativos.
Possibilidade. Verificando-se que o novo plano salarial da Petrobras, estabelecido em função de acordo
coletivo, institui um parâmetro mínimo salarial, denominado RMNR, que gera o direito a um
complemento salarial quando o salário-base normativo for inferior, na verdade o que se está
estabelecendo é que o salário-base é o RMNR. Assim, os reajustes percentuais que incidem sobre a
parcela RMNR, e que beneficiam todos os empregados da ativa, sem qualquer reformulação dos cargos
ou redefinição das atividades dos empregados a eles vinculados, possui caráter genérico, impessoal e
independente de modificação estrutural nas denominações, atividades e responsabilidades dos cargos,
consubstanciando-se, em última análise, em mero reajustamento salarial geral concedido aos

empregados da ativa. Sendo assim, não pode ser sonegado ao empregado inativo o direito a perceber
idêntico reajuste na suplementação de sua aposentadoria, nos moldes do conferido aos empregados da
ativa pela nova tabela salarial, sob pena de violação ao que estabelecido no art. 41 do Regulamento da
Petros. (TRT1 - 8ª Turma - Rel. Marcelo Augusto Souto de Oliveira - 0001304-28.2010.5.01.0035 1º/6/2012.)
387. Plano de saúde. Supressão. Considerando-se que a empresa manteve, durante período significativo
do contrato de trabalho, o acesso da reclamante ao plano de assistência médica, não pode prevalecer a
tese de que o benefício foi concedido por mera liberalidade, adstrita ao arbítrio de quem a concede,
mormente em se tratando de benesse de cunho social. Nesses termos, ainda que não exista previsão
legal ou convencional para a concessão do benefício em questão, uma vez concedido, deve o
empregador mantê-lo enquanto o contrato de trabalho do empregado estiver em vigor, mesmo que
suspenso ou interrompido. A supressão do benefício importa alteração unilateral do contrato de
trabalho, o que configura alteração lesiva ao trabalhador e afronta ao art. 468, da CLT, porque tal direito
se incorporou ao seu patrimônio jurídico. (TRT1 - 8ª Turma - Rel. Alberto Fortes Gil - 000127706.2010.5.01.0048 - 25/5/2012.)
388. Dispensa por justa causa. Não caracterização da falta grave. No caso dos autos, a reclamada
limitou-se a indicar que o motivo teria sido “falta grave”, sem, no entanto, esclarecer qual seria esta
falta, o que torna nula a dispensa motivada. Saliente-se que as irregularidades apontadas nas cartas de
advertência e suspensão, constantes dos autos, não podem ser objeto de nova punição. Vale lembrar
que é ônus do empregador comprovar, de forma robusta, a justa causa aplicada, o que não ocorreu no
caso dos autos. Afastada a dispensa motivada, mantenho a condenação da ré ao pagamento das verbas
rescisórias mencionadas na sentença. Recuso da reclamada improvido. (TRT1 - 5ª Turma - Rel. Bruno
Losada Albuquerque Lopes - 0000051-83.2010.5.01.0009 - 28/5/2012.)
389. Representante comercial autônomo. Vínculo de emprego. Impossibilidade. A Lei nº 4.886/65
conceitua a figura do representante comercial autônomo e estabelece como se constitui o contrato de
representação comercial, com os direitos e obrigações dele decorrentes. Por força da aludida lei, uma
tênue linha diferencia o representante comercial autônomo do empregado, sendo a subordinação
jurídica, inerente à relação empregatícia, o diferencial determinante. Assim, somente da análise do caso
concreto é que se poderá aferir sob qual égide se desenvolveu o contrato, a trabalhista ou a de
representação autônoma. Portanto, se a ré, admitindo a prestação de serviços, desincumbe-se do ônus
de comprovar que o autor era representante comercial, não há que se falar em vínculo de emprego.
(TRT1 - 7ª Turma - Rel. Paulo Marcelo de Miranda Serrano - 0001466-95.2010.5.01.0011 - 30/5/2012.)

4.4.2

Técnico em Radiologia

390. Técnico em radiologia. Adicional de insalubridade. Base de cálculo. A Lei nº 7.394/1985 regula o
exercício da profissão de técnico de radiologia, determinando, em se artigo 16, que o salário mínimo dos
profissionais será equivalente a dois salários mínimos profissionais da região, incidindo sobre esses
vencimentos o percentual de 40% de risco de vida e insalubridade. Jurisprudência pacífica do colendo
Tribunal Superior do Trabalho retratada na Súmula nº 358. (TRT1 - 6ª Turma - Rel. Nelson Tomaz Braga 0001159-06.2010.5.01.0056 - 15/6/2012.)

4.4.3

Compensação de Horário

391. Regime de compensação de jornada. Horas extras. Embora presente norma coletiva autorizando a
adoção de regime de compensação de horário, a prestação habitual de horas extras e a extrapolação do
limite diário legal, implica a nulidade do regime. (TRT1 - 1ª Turma - Rel. Mery Bucker Caminha 0166400-02.2009.5.01.0045 - 24/5/2012.)

4.4.3.1

Plano de incentivo

392. Repactuação. Isonomicamente foram destinados tratamentos distintos às diferentes situações
jurídicas decorrentes da adesão ou não ao novo plano. Aos que não demonstraram interesse na
repactuação, respeitado o direito adquirido, manteve-se inalterada sua adesão ao Plano PETROS
originário. (TRT1 - 5ª Turma - Rel. Tania da Silva Garcia - 0001365-70.2010.5.01.0007 - 1º/6/2012.)
393. Rescisão contratual. Nulidade. Doença profissional. Falta de exame demissional prévio. Deixando o
empregador de realizar o indispensável exame médico demissional, previsto no inciso II do art. 168 da
CLT e na Norma Regulamentadora de Segurança e Saúde no Trabalho - NR-7, a dispensa resta nula,
dando azo à reintegração do empregado no emprego, na mesma função, com as vantagens
anteriormente concedidas. Apelo obreiro provido. (TRT1 - 10ª Turma - Rel. Rosana Salim Villela
Travesedo - 0150800-48.2002.5.01.0024 - 15/3/2012.)
394. Responsabilidade subsidiária. Administração pública indireta. A administração pública deve
responder, de maneira subsidiária, com fulcro nos artigos 58, III e 67, ambos da Lei nº 8.666/93, pelo
inadimplemento das obrigações trabalhistas das empresas contratadas como prestadoras de serviços.
(TRT1 - 5ª Turma - Rel. Roberto Norris - 0000036-26.2011.5.01.0512 - 24/5/2012.)
395. Revista. Dano moral. Como é o empregador que assume os riscos da atividade econômica (CLT, art.
2º) não se pode recusar-lhe o direito de zelar pelo seu patrimônio. E, se ao fazê-lo não transborda para a
esfera íntima do empregado, não constitui ilícito civil qualquer a ensejar a reparação por danos morais.
(TRT1 - 3ª Turma - Rel. Dalva Amélia de Oliveira - 0105800-49.2008.5.01.0045 - 29/5/2012.)
396. Rodoviários. Intervalo intrajornada. Redução. Negociação coletiva. OJ 342. Em se tratando de
motorista ou cobrador de transporte coletivo, é válida a norma coletiva da categoria que reduz ou
fraciona o intervalo destinado a alimentação e descanso do empregado, dada a particularidade do labor
executado por esses trabalhadores, condicionada, no entanto, à verificação de ganhos para esses
trabalhadores mediante redução da jornada de trabalho diária e semanal de trabalho e ausência de
prorrogação do labor. (TRT1 - 5ª Turma - Rel. Mirian Lippi Pacheco - 0194100-12.2007.5.01.0242 19/6/2012.)

4.4.4

Fraude à Execução

397. Se a transferência de cotas teve como objetivo confundir e desviar o foco da execução, é de se tê-la
por fraudulenta, determinando-se a penhora diretamente sobre as cotas negociadas. Agravo provido.
(TRT1 - 4ª Turma - Rel. Luiz Alfredo Mafra Lino - 0134900-41.1987.5.01.0027 - 30/5/2012.)
398. Sobreaviso. Na linha analógica do art. 244, § 2º, da CLT, o regime de sobreaviso se configura
quando o empregado fica confinado em sua casa, em estado de alerta, aguardando um chamado que
pode ocorrer ou não. Se no período de sobreaviso o empregado é chamado, e tem que atender à
demanda da empresa, não está mais de sobreaviso, mas, sim, prestando serviço, e, a não ser que haja
algum modo de compensação contratado, trabalhando em sobrejornada (horas extras). Por outro lado,
se não há confinamento, não há sobreaviso. (TRT1 - 1ª Turma - Rel. Elma Pereira de Melo Carvalho 0163700-89.2009.5.01.0421 - 28/5/2012.)
399. Sucessão de empregadores. Pessoa jurídica de direito privado. Intervenção do Município.
Desapropriação de hospital. A caracterização da sucessão trabalhista e a responsabilidade da sucessora
decorrem do princípio da continuidade da relação de emprego, bastando, para tanto, a identidade da
atividade econômica e, embora substituído o empregador, que o trabalho das pessoas por este
contratadas não sofra solução de continuidade. Para os detentores de uma relação de emprego, são
irrelevantes as transformações subjetivas que se operem na estrutura jurídica do organismo patronal:

venda, cessão, doação, alteração, fusão, locação, usufruto ou qualquer outra modificação quanto à sua
propriedade ou titularidade. Comprovado que o Município assumiu a atividade empresarial da exempregadora, ocorrendo, inclusive, desapropriação do ativo patrimonial do executado, por meio de
Decreto Municipal, com a imissão de posse pela Municipalidade e transferência do imóvel, impõe-se o
reconhecimento da sucessão trabalhista, nos moldes dos arts. 10 e 448 da CLT. (TRT1 - 7ª Turma - Rel.
Fernando Antonio Zorzenon da Silva - 0139200-42.2005.5.01.0471 - 15/6/2012.)
400. Sucessão. Responsabilidade. Demonstrada a sucessão trabalhista, a responsabilidade pela
solvabilidade dos créditos trabalhistas concernentes aos contratos de trabalho é sempre da sucessora,
passando o novo titular a responder pelos efeitos passados, presentes e futuros dos contratos de
trabalho que lhe foram transferidos. (TRT1 - 1ª Turma - Rel. Elma Pereira de Melo Carvalho - 020660045.2009.5.01.0241 - 4/5/2012.)

4.4.5

Marítimo

401. Trabalhador marítimo. Dirigente sindical. Garantia de remuneração enquanto afastado para
exercício do mandato. Parcela variável “diária de embarque”. No que foi relativamente abstrata a
Cláusula 30ª do acordo coletivo de trabalho da categoria, do biênio 2010/2012, porque nela inserido o
termo “normalmente”, foi específica a Cláusula 15ª da mesma norma ao restringir o direito à parcela
variável “diária de embarque”, razão pela qual não se pode integrá-la ao salário para fins de cálculo da
remuneração global devida ao dirigente sindical. É devida ao autor a remuneração fixa que é
normalmente paga ao empregado, tal como já procede a ré. Do contrário, receberia a referida parcela
como se embarcado efetivamente estivesse durante todos os dias anualmente, inobstante o marítimo
apenas trabalhar 180 dias por ano. Recurso não provido. (TRT1 - 10ª Turma - Rel. Marcelo Antero de
Carvalho - 0001451-37.2011.5.01.0482 - 15/6/2012.)
402. Trabalhador portuário avulso. Prescrição bienal. “É aplicável a prescrição bienal prevista no art. 7º,
XXIX, da Constituição de 1988 ao trabalhador avulso, tendo como marco inicial a cessação do trabalho
ultimado para cada tomador de serviço”. (OJ nº 384 da SDI-I do c. TST). Horas extras. Conforme o
disposto no artigo 5º da Lei nº 9.719/98, o órgão gestor é o responsável pela escalação dos
trabalhadores portuários avulsos. Assim, consideram-se extraordinárias todas as horas cumpridas pelo
trabalhador além dos limites legais. (TRT1 - 8ª Turma - Rel. Edith Maria Corrêa Tourinho - 000068879.2011.5.01.0015 - 7/5/2012.)
403. Uso comercial e não autorizado da imagem do empregado. Folder promocional contendo
fotografia. Indenização cabível. Com alicerce nos arts. 20 do Código Civil de 2002 e 5º, X, da Constituição
Federal, a proteção da ordem jurídica alcança a hipótese de utilização da imagem do trabalhador, para
fins comerciais do estabelecimento empresarial, sem a sua autorização prévia ou ajuste garantindo
determinada contraprestação. Indenização mantida, porém reduzindo-se o seu valor, consoante a
extensão do dano de que cuida o art. 944 do Código Civil. Sentença parcialmente reformada. (TRT1 - 10ª
Turma - Rel. Marcelo Antero de Carvalho - 0125200-36.2006.5.01.0072 - 23/5/2012.)
404. Vínculo de emprego. Deve ser mantida a decisão que reconhece vínculo de emprego quando
presentes os elementos que o caracterizam, a teor dos artigos 2º e 3º da CLT, além de fraude na
contratação como estagiário. (TRT1 - 4ª Turma - Rel. Angela Fiorencio Soares da Cunha - 000019026.2010.5.01.0206 - 7/5/2012.)
405. VRG. Varig Log e Volo. Grupo econômico. São solidariamente responsáveis pelos créditos
trabalhistas as empresas integrantes do mesmo grupo econômico da antiga Varig (CLT, art. 2º §2º).
(TRT1 - 1ª Turma - Rel. Mery Bucker Caminha - 0016000-38.2008.5.01.0068 - 5/6/2012.)

5

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DOTRABALHO

406. A ação rescisória possui caráter excetuável, relativamente à intangibilidade da res judicata, não se
orientando pela simples reforma do julgado. A conclusão acerca da ocorrência de violação literal de lei
pressupõe pronunciamento explícito, na decisão rescindenda, sobre a matéria veiculada; e se a matéria
trazida para debate na presente ação não foi abordada no v.acórdão rescindendo, a consequência lógica
é a improcedência do pedido. (TRT1 - 9ª Turma - Rel. Antônio Carlos de Azevedo Rodrigues - 000696156.2010.5.01.0000 - 2/8/2012.)
407. A alegada natureza salarial das parcelas denominadas Participação nos Lucros e Resultados e
Gratificação Contingente ficou definitivamente erradicada pela norma que as criou, e a pretensão de
alcance aos proventos de aposentadoria que percebe por complementação é também improsperável, já
que se cinge a suplementação às elevações salariais da categoria, situação, que se vê, absolutamente
divorciada do que fora antevisto pela acionante. (TRT1 - 9ª Turma - Rel. Antônio Carlos de Azevedo
Rodrigues - 0001334-82.2010.5.01.0061 - 6/8/2012.)
408. A celebração de um acordo para por fim ao processo, com o pagamento de determinada quantia
em dinheiro, gera, de forma indissolúvel, créditos previdenciários, e se no acordo não são especificadas
as parcelas objeto da transação, a contribuição previdenciária incidirá sobre o valor total do acordo, na
forma do § 2º do art. 276 do Decreto 3.048/99. Dou provimento ao recurso. (TRT1 - 4ª Turma - Rel. Luiz
Alfredo Mafra Lino - 0015700-85.1998.5.01.0243 - 23/7/2012.)
409. A conduta ilícita dos superiores hierárquicos, comprovada pelo próprio preposto, gera o dever de
reparação pelo dano moral, no importe de R$ 15.000,00, que se mostra em consonância com o princípio
da razoabilidade, consubstanciado no § único do artigo 944 do Código Civil. Recurso ordinário em face
da sentença de procedência parcial, de fls.220/221, do Dr. José Mateus Alexandre Romano, Juiz Titular
da 38ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro. (TRT1 - 6ª Turma - Rel. Theocrito Borges dos Santos Filho 0000147-74.2011.5.01.0038 - 16/7/2012.)
410. Ação civil pública. Caráter preventivo. Limites. Não se há de falar em condenação da parte para que
continue cumprindo com um dever que já adimplido e do qual não há provas de que irá deixar de
respeitar no futuro. (TRT1 - 6ª Turma - Rel. Marcos Cavalcante - 0000755-82.2010.5.01.0046 5/7/2012.)

5.1

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

411. Ação civil pública. Ministério Público do trabalho. Terceirização irregular. Procedência. A proibição
de terceirização, feita com tempo razoável para o administrador público se preparar para a criação de
vagas e contratação de pessoal por concurso público, é medida que se faz necessária para evitar a
fraude ao concurso público. (TRT1 - 2ªTurma- Rel. Vólia Bomfim Cassar - 0153600-64.2006.5.01.0006 29/6/2012.)
412. Ação rescisória. Inexistência de violação literal ao dispositivo legal. A violação a preceito de lei
exigida para dar azo à rescisão do julgado há de ser direta, frontal ao texto legal. Inexistente o
fundamento exigido pelo inciso V do art. 485 do CPC. Improcedente a ação rescisória. (TRT1 - SEDI - Rel.
Valmir de Araujo Carvalho - 0010271-70.2010.5.01.0000 - 15/8/2012.)

5.1.1

Acidente de Trabalho

413. Acidente de trabalho. Prescrição. Sendo a indenização decorrente de acidente de trabalho um
direito de natureza trabalhista, sua postulação, em regra, sujeita-se ao prazo prescricional estabelecido
pelo art. 7º, XXIX, da Carta Magna. Verificada a ocorrência da lesão apontada pelo autor em 2001,

prescritos os direitos postulados em 2008, mesmo que se considere a prescrição prevista na regra de
transição contida no art. 2.028, do CC. Recurso a que se nega provimento. (TRT1 - 4ª Turma - Rel. Alvaro
Luiz Carvalho Moreira - 0077900-76.2008.5.01.0341 - 24/7/2012.)

5.1.2

Exceção de Pré-Executividade

414. Agravo de instrumento. Exceção de pré-executividade. Decisão de natureza Interlocutória que a
rejeita. Não conhecimento do apelo, por incabível. 1) ante a regra inscrita no caput do artigo 884 da CLT,
o Devedor para opor embargos à execução deve oferecer Bens à penhora para garantir o juízo, não
tendo a Exceção de pré-executividade No processo do trabalho Autonomia quanto ao procedimento,
cumprindo trata-la Como mero incidente da execução, do que resulta que a Decisão que a recusar será
interlocutória (CPC, artigo 162, § 2º; CLT, artigo 893, § 1º), que não pode ser Impugnada de imediato por
agravo de petição, mas Somente através de embargos à execução e desde que Oferecida garantia
patrimonial, sob pena de Indeferimento in limine (CPC, artigo 739, § 1º). 2) correta a r. Decisão que não
conheceu do agravo de Petição, por incabível em face de decisão de natureza Interlocutória proferida
em exceção de pré-executividade. 3) agravo de instrumento da executada ao qual se nega Provimento.
(TRT1 - 9ª Turma - Rel. José da Fonseca Martins Junior - 0000316-84.2012.5.01.0019 - 10/8/2012.)

5.1.3

Assistência Judiciária Gratuita

415. Agravo de instrumento. Sindicato. Gratuidade de justiça. Não há como deferir a gratuidade de
justiça postulada, pois tal benefício tem como destinatário, em regra, pessoa física, nos termos do § 3º
do art. 790-A da CLT e art. 14 da lei nº 5.584/70. Todavia, no caso examinado, a entidade litiga
substituindo processualmente os trabalhadores da demandada, sendo razoável entender que os
beneficiados da pretensão deduzida em juízo são os trabalhadores, destinatários finais que são da tutela
judicial pretendida (negativa ou positiva). A gratuidade de justiça, como um dos corolários da garantia
constitucional de acesso á justiça, se destina ao hipossuficiente e nesta condição estão os trabalhadores
processualmente substituídos pelo sindicato agravante. (TRT1 - 1ª Turma - Rel. Mário Sérgio Medeiros
Pinheiro - 0001962-91.2011.5.01.0431 - 9/8/2012.)

5.1.3.1

Avaliação/Reavaliação

416. Agravo de petição. Bens penhorados. Reavaliação. A teor do artigo 721 da Consolidação das Leis do
Trabalho, nesta Justiça Especial, a avaliação dos bens penhorados é feita por Oficial de Justiça ou Oficial
de Justiça Avaliador, que detém fé pública, de modo que o ato reveste-se de presunção juris tantum. Por
seu turno, a nova avaliação dos bens penhorados é permitida tão somente nas hipóteses previstas no
artigo 683 do Código de Processo Civil. Agravo de petição da reclamada/executada conhecido e não
provido. (TRT1 - 2ª Turma - Rel. Márcia Leite Nery - 0044500-29.1994.5.01.0061 - 1º/8/2012.)
417. Agravo de petição. Coisa julgada. Planos econômicos. Limitação à data-base na fase de execução.
Não ofende a coisa julgada a limitação à data-base da categoria, na fase executória, da condenação ao
pagamento de diferenças salariais decorrentes de planos econômicos, quando a decisão exequenda
silenciar sobre a limitação, uma vez que a limitação decorre de norma cogente. Apenas quando a
sentença exequenda houver expressamente afastado a limitação à data-base é que poderá ocorrer
ofensa à coisa julgada.- (Orientação Jurisprudencial nº 262, da SDI-1, do TST). (TRT1 - 7ª Turma - Rel.
Maria das Graças Cabral Viegas Paranhos - 0227600-34.1991.5.01.0241 - 3/7/2012.)

5.1.4

Benefício de Ordem

418. Agravo regimental. O TST já decidiu ser da competência exclusiva da Presidência deste Tribunal
decidir acerca das questões envolvendo a centralização das execuções dos clubes de futebol, avaliando
acerca de sua conveniência, visando o interesse público, bem como dos eventuais descumprimentos do

ato presidencial. (TRT1 - Órgão Especial- Rel. Gustavo Tadeu Alkmim - 0012754-73.2010.5.01.0000 16/8/2012.)

5.1.5

Aeronauta

419. Ajuda de custo. Lei nº 7.183/84. Não tendo provado o autor, aeronauta, o deslocamento de sua
base, por período superior a 120 (cento e vinte) dias, com mudança de domicílio, exigência esta contida
na Lei nº 7.183/84, indevida a ajuda de custo postulada. (TRT1 - 5ª Turma - Rel. Mirian Lippi Pacheco 0000800-59.2006.5.01.0068 - 16/8/2012.)

5.1.5.1

Anistia

420. Anistia. Interbras. Readmissão e não reintegração. O autor sustenta que a Interbras foi sucedida
pela Petrobras, pois formavam grupo econômico e, portanto, deveria ter sido reintegrado e não
readmitido, por força do que dispõe o artigo 37 da Constituição Federal. Insiste na tese de que por ter
sofrido injusta demissão deveria voltar ao status quo anterior. Porém, não há como acolher sua tese
pois, quanto à sucessão da Interbras, o posicionamento do TST, por meio da OJ Transitória nº 59 do TST,
é no sentido de que a Petrobras não pode ser responsabilizada por ser a União a real sucessora . (TRT1 5ª Turma - Rel. Ivan da Costa Alemão Ferreira - 0001411-76.2010.5.01.0066 - 6/7/2012.)
421. Anistiado. Lei nº 8.878/94. Reposicionamento na carreira. A readmissão do empregado anistiado
em nível salarial inferior àqueles em que se encontram enquadrados os demais empregados do
reclamado e que atuam nos mesmos cargos e funções, além de implicar em resquício de uma punição
perniciosa e que fora perdoada por força da anistia, também não se afigura razoável, causando uma
injusta distorção nos próprios quadros funcionais de uma empresa pública reclamada, ferindo o
interesse público da administração indireta federal. Daí porque, a incidência do art. 471, da CLT, que
tem por objetivo assegurar o princípio da isonomia em situações como tais, assegurando ao empregado,
afastado do emprego, quando de sua volta, todas as vantagens que em sua ausência tenham sido
atribuídas à categoria a que pertencia na empresa, o que não acarreta descumprimento do art. 6º, da
Lei nº 8.878/94. (TRT1 - 7ª Turma - Rel. Alexandre Teixeira de Freitas Bastos Cunha - 000115182.2010.5.01.0006 - 6/7/2012.)

5.1.5.2

Gerente

422. Anulação de advertência a gerente administrativo. É injusta a imposição ao gerente de pena por
fraude cometida por outro empregado, tendo o banco ciência de que a fraude era praticada há mais de
dois anos e que dada a complexidade dos atos praticados sua verificação era difícil. (TRT1 - 3ª Turma Rel. Giselle Bondim Lopes Ribeiro - 0136600-03.2008.5.01.0064 - 24/8/2012.)
423. Assédio moral. Não configuração. Segundo Rodolfo Pamplona Filho, o assédio moral é uma
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 e do convívio social. É manipulação
perversa, sub-reptícia, centrada na ideia de cerco, configurando-se em um conjunto de
comportamentos omissivos ou comissivos que desestabilizam a vítima, atando-a de tal forma que
impedem reação. Não por acaso o assédio moral também é chamado de terror psicológico e suas
consequências são de tamanha gravidade, para a vítima, para o empregador e para o assediante, que
não há de merecer chancela banalização da figura ainda não contemplada por lei federal. O assédio
moral, definitivamente, não se confunde com conflitos esporádicos ou más condições de trabalho,
requestando, para adequada apreciação pelo juízo, descrição minuciosa dos comportamentos abusivos.
(TRT1 - 3ª Turma - Rel. Gloria Regina Ferreira Mello - 0001129-27.2011.5.01.0026 - 23/8/2012.)

424. Assistência judiciária. Pessoa jurídica. Não cabimento. A legislação brasileira não concede
assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas. (TRT1 - 9ª Turma - Rel. José Luiz da Gama Lima
Valentino - 0000994-55.2012.5.01.0551 - 24/8/2012.)

5.1.5.3

Função de confiança - incorporação

425. Cargo comissionado. Incorporação. O reclamante ocupou durante seu contrato de trabalho
diversos cargos em comissão, conforme o próprio relata em sua peça inicial, sendo certo que, apesar de
não ter em nenhum dos cargos permanecido por mais de 10 anos, ocupou cargos em comissão por
quase 21 anos, o que corrobora a previsão e o objetivo da Súmula nº 372 do TST, que é manter o padrão
de vida assegurado e consolidado por longos anos. Portanto, o dispositivo previsto na Súmula nº 372 do
TST, que dispõe ser devido a incorporação aos empregados que, por dez anos ou mais, exerceram de
forma ininterrupta, uma única função de confiança, deve ser estendida àqueles que por igual período
exerceram diversas funções de confiança. Recurso ordinário conhecido e a que se dá parcial
provimento. (TRT1 - 7ª Turma - Rel. Evandro Pereira Valadão Lopes - 0001168-15.2010.5.01.0008 29/8/2012.)
426. Casa Bahia. Horas extras. Ajudante de caminhão. Trabalho externo. A atividade do reclamante era
compatível com a fixação e o controle de horário de trabalho, razão pela qual não se enquadra no inciso
I do art. 62 da CLT. Na realidade, embora a atividade do autor fosse externa, com visitação a clientes da
ré para entrega de mercadorias, restou claramente comprovado que havia a possibilidade de
fiscalização dos horários cumpridos. Ressalte-se que a ré trouxe aos autos os controles de jornada do
autor. Na hipótese, as testemunhas arroladas confirmaram o labor extraordinário e a inidoneidade dos
controles de ponto anexados aos autos. Nada a alterar no julgado. (TRT1 - 1ª Turma - Rel. José
Nascimento Araujo Netto - 0078500-07.2009.5.01.0004 - 15/8/2012.)
427. Comissões pagas extra recibos contábeis. Comprovado o pagamento de salário sem a respectiva
contabilização, são devidas as diferenças deferidas. (TRT1 - 9ª Turma - Rel. Claudia de Souza Gomes
Freire - 0000086-92.2011.5.01.0046 - 3/7/2012.)
428. Competência residual. Regime Jurídico Único. Limitação da execução (nova redação em decorrência
da incorporação da Orientação Jurisprudencial nº 249 da SBDI-1) - DJ 20/4/2005. Compete à Justiça do
Trabalho julgar pedidos de direitos e vantagens previstos na legislação trabalhista referente a período
anterior à Lei nº 8.112/90, mesmo que a ação tenha sido ajuizada após a edição da referida lei. A
superveniência de regime estatutário em substituição ao celetista, mesmo após a sentença, limita a
execução ao período celetista. (1ª parte - ex-OJ nº 138 da SBDI-1 - inserida em 27/11/98; 2ª parte - exOJ nº 249 - inserida em 13/3/02)-. (Orientação Jurisprudencial nº 138 da SBDI-1 colendo TST). (TRT1 - 1ª
Turma - Rel. Elma Pereira de Melo Carvalho - 0174400-15.1990.5.01.0026 - 2/7/2012.)
429. Contrato de trabalho internacional. Legislação aplicável. Princípio da aplicação da norma mais
favorável. Com a promulgação da Lei nº 11.962/09, foram estendidos os benefícios previstos na Lei nº
7.064/82 a todos os trabalhadores que fossem enviados para prestar serviços no exterior de forma não
transitória. Diante disso, o c. TST cancelou a Súmula nº 207, adotando o princípio da aplicação da norma
mais favorável para todo e qualquer trabalhador contratado no país para prestar serviços no exterior. In
casu, a reclamante foi contratada no Brasil para prestar serviços de babá nos Estados Unidos, estando
configurado o chamado contrato de trabalho internacional, aplicando-se, portanto, a legislação
brasileira, por ser mais benéfica. (TRT1 - 8ª Turma - Rel. Leonardo Dias Borges - 000077783.2010.5.01.0065 - 1º/8/2012.)
430. Contribuição previdenciária. Aviso prévio indenizado. Se a lei não prevê expressamente que a
contribuição previdenciária incida sobre o aviso prévio indenizado, não é possível imputar-se tal

obrigação ao empregador. (TRT1 - 4ª Turma - Rel. Luiz Augusto Pimenta de Mello - 015220097.2008.5.01.0247 - 1º/8/2012.)
431. Contribuição previdenciária. Fato gerador. Princípio da anterioridade nonagesimal. Tendo a
prestação de serviços ocorrido em período anterior ao advento da alteração legislativa levada a cabo
com a publicação da MP 449/08, resta inviável sua aplicação à hipótese em análise, em observância ao
princípio da anterioridade nonagesimal, que impede a retroação da Lei nº 11.941/2009 para alcançar
fatos pretéritos. Agravo de petição improvido. (TRT1 - 10ª Turma - Rel. Rosana Salim Villela Travesedo 0090100-95.2005.5.01.0511 - 12/7/2012.)
432. Contribuição previdenciária. Termo inicial para a constituição da mora e contagem de juros. O fato
gerador da contribuição previdenciária decorrente de decisão do judiciário trabalhista transitada em
julgado, para fins de incidência de juros e multa, é o pagamento do crédito trabalhista reconhecido,
sendo certo que o termo para constituição em mora e contagem de juros inicia-se após a homologação
da conta e com a citação do devedor para pagamento, devendo a contribuição previdenciária ser
recolhida até o dia 2 (dois) do mês seguinte ao da liquidação da sentença. (TRT1 - 5ª Turma - Rel.
Rogério Lucas Martins - 0038500-66.2005.5.01.0048 - 24/8/2012.)
433. Contribuição sindical. Ação de cobrança. Certidão de dívida ativa. A inexistência de enquadramento
sindical, instituto incompatível com a liberdade sindical, torna impossível a emissão da certidão prevista
no art. 606 da CLT, eis que determinar que entidade sindical pertence a uma categoria na sua base
territorial é o principal pressuposto para a expedição daquele documento. Recurso a que se dá parcial
provimento. (TRT1 - 9ª Turma - Rel. Claudia de Souza Gomes Freire - 0001941-80.2011.5.01.0281 9/8/2012.)
434. Corretor de seguros. Vínculo empregatício. O exercício de atividade profissional de corretor de
seguros mediante relação de emprego não depende de ato judicial de natureza constitutiva. Se esse
vínculo empregatício se estabelece, não obstante vedação legal, sua eficácia jurídico trabalhista é
completa. (Ac. SDI 3358/89, Rel. Min. Ermes Pedro Pedrassani, 09/3/90). (TRT1 - 1ª Turma - Rel. Mery
Bucker Caminha - 0167300-90.2009.5.01.0010 - 7/8/2012.)
435. Cota previdenciária. Aviso prévio indenizado. Não incidência. Não integra o salário de contribuição
o aviso prévio indenizado. Apesar de integrar o tempo de serviço do empregado, na forma do ar. 487, §
1º da CLT, o aviso prévio indenizado tem natureza jurídica claramente indenizatória, pois não retribui
trabalho prestado ao empregador. Sendo assim, a teor do disposto no inciso I, do ar. 28, da Lei nº
8.212/91, com a nova redação dada pela Lei nº 9.528/97, não se pode enquadrá-lo como salário de
contribuição. Por esse motivo, inexistia ilegalidade alguma quando o Decreto nº 3.048/99
anteriormente retirava, de forma expressa, da base de cálculo da incidência de contribuição
previdenciária o aviso prévio indenizado. Importante destacar que, embora o Decreto 6.027/09 tenha
revogado o art. 214, § 9º, V, alínea f, do Decreto nº 3.048/99, é de se manter o entendimento de que o
aviso prévio indenizado não fazia parte do salário de contribuição, na forma da legislação antiga,
aplicável à época do acordo celebrado. Ainda que assim não fosse, certo é que o referido Decreto nº
6.727/09, alterando o Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo decreto 3.048/99, retira o
aviso prévio indenizado das possibilidades de isenção, mas de outro lado, não o inclui expressamente
como integrante do salário de contribuição. Cabe, portanto, examinar a matéria sob a ótica
constitucional, ou seja, em consonância com o título VI, que trata da Tributação e do Orçamente,
sobretudo os artigos 145 a 151 da Lei Maior, uma vez que, somente se pode cobrar ou aumentar
tributos por expressa disposição legal. Nego provimento. (TRT1 - 1ª Turma - Rel. José Nascimento Araujo
Netto - 0051300-12.2003.5.01.0044 - 2/7/2012.)

436. Crédito previdenciário. Prescrição. Mesmo após a edição da Súmula nº Vinculante nº 8, tem-se que
a prescrição do direito à pretensão da Fazenda Nacional em executar as contribuições previdenciárias
decorrentes de crédito reconhecido por sentença se conta da data em que notificada para oferecimento
de cálculos, aplicando-se o disposto nos artigos 173 e 174 do Código Tributário Nacional. (TRT1 - 4ª
Turma - Rel. Cesar Marques Carvalho - 0000800-90.1999.5.01.0040 - 13/8/2012.)
437. CSN. Participação nos lucros. Diferenças. Exercício 1997, 1998 e 1999. A participação nos lucros e
resultados (PLR) é uma forma democrática de participação do trabalhador na gestão da empresa, uma
vez que o obreiro vê incorporado no seu patrimônio pessoal parte do fruto que ele próprio ajudou a
construir em favor da sociedade empresária. A participação nos lucros e resultados é uma expectativa
de direito, condicionada à existência de lucro líquido. (TRT1 - 8ª Turma - Rel. Ana Maria Soares de
Moraes - 0157301-92.2006.5.01.0342 - 17/7/2012.)
438. Dano moral. Uso de imagem. O direito à imagem é direito fundamental integrante da
personalidade, e também é protegido pelo contrato de trabalho. A Constituição Federal estabeleceu que
a imagem da pessoa é inviolável, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral
decorrente de sua violação (art. 5º, inciso X). Sentença que se reforma. (TRT1 - 10ª Turma - Rel. Célio
Juaçaba Cavalcante - 0001049-67.2010.5.01.0036 - 9/7/2012.)

5.1.6

Menor

439. Danos morais. O deferimento de indenização por dano moral exige demonstração incontroversa do
ataque à dignidade do suposto ofendido, o que, in casu, restou configurado, já que o reclamante foi
contratado com 15 anos de idade na função de ajudante de eletricista, para laborar como estagiário em
uma indústria de cigarros, cujo ambiente de trabalho poderia ter causado uma influência negativa no
desenvolvimento do menor, o que é vedado por lei. (TRT1 - 7ª Turma - Rel. Maria das Graças Cabral
Viegas Paranhos - 0001731-91.2010.5.01.0207 - 24/8/2012.)
440. Dissídio coletivo de greve. Ilegalidade. Ilegal a greve deflagrada pelo suscitado, por configurado,
nos termos dispostos no art. 14, da Lei nº n. 7.783/89, o abuso de direito, haja vista não terem sido
observadas as normas contidas nos artigos 3º e 4º do citado diploma legal. (TRT1 - SEDIC - Rel. Flávio
Ernesto Rodrigues Silva - 0006614-52.2012.5.01.0000 - 9/7/2012.)
441. Doença profissional. Acidente de trabalho. Expirado o prazo da estabilidade provisória somente são
devidos os salários do período de estabilidade. (TRT1 - 4ª Turma - Rel. Luiz Augusto Pimenta de Mello 0283500-84.2000.5.01.0241 - 26/7/2012.)
442. É inaplicável a prescrição relativa ao provimento declaratório de vínculo empregatício, iniciado com
o Curso de Treinamento promovido pela Empresa de Correios e Telégrafos, com a finalidade de
capacitação da empregada para o exercício de atividade inerente ao objeto social da empresa, após
aprovação em concurso público, haja vista a norma do § 1º do artigo 11 da CLT à ECT aplicam-se os
mesmos privilégios da Fazenda Pública. (TRT1 - 6ª Turma - Rel. Theocrito Borges dos Santos Filho 0140400-10.2009.5.01.0030 - 15/8/2012.)
443. Embargos à adjudicação. Legitimidade ativa. 1. O reitor processual de origem não admitiu os
embargos à adjudicação ofertados pela empresa executada, eis que o bem adjudicado seria de
propriedade de seu sócio, e não da empresa. 2. O bem móvel adjudicado efetivamente pertence ao
sócio da empresa executada, o qual foi devidamente notificado para o leilão. 3. Desta forma, a
legitimidade para apresentar a insurgência contra a homologação da adjudicação é do sócio, e não da
empresa executada, como bem salientado pelo reitor processual de origem, pois a empresa está
pleiteando direito alheio em nome próprio, eis que o sócio executado é o real proprietário do bem

penhorado. 4. Agravo de petição que se nega provimento. (TRT1 - 10ª Turma - Rel. Ricardo Areosa 0006200-56.2006.5.01.0035 - 9/8/2012.)

5.1.7
5.1.7.1

Seguro-Desemprego
Liberação/Entrega das Guias

444. Entrega de guias de seguro-desemprego. O empregador é obrigado, nas hipóteses de rescisão do
contrato sem justa causa, a fornecer ao ex-empregado, as guias para o recebimento do segurodesemprego. Se o mesmo terá, ou não, direito à percepção da rubrica supramencionada, deverá ser
objeto de apreciação pelo órgão responsável, considerando-se, para tal, o que dispõe o art. 3º, da Lei nº
7.998/90. Recurso parcialmente provido. (TRT1 - 5ª Turma - Rel. Roberto Norris - 000061523.2011.5.01.0043 - 4/7/2012.)
445. Equiparação salarial. Exercício da função pelo paradigma por prazo superior a dois anos. Não
preenchimentos dos requisitos previstos no artigo 461 da CLT. Sabe-se que a equiparação salarial é
autorizada quando há entre os empregados, simultaneamente, a execução de trabalho idêntico, com as
mesmas atribuições funcionais, perfeição técnica e produtividade, exercido para o mesmo empregador,
na mesma localidade, não havendo entre eles tempo de serviço superior a dois anos na função favorável
ao paradigma, e, ainda, desde que inexista na empresa organização de funções em quadro de carreira,
tudo nos termos do art. 461 da CLT. Restando comprovado que a reclamante somente passou a exercer
a mesma função do paradigma, dois anos após o exercício da função pelo modelo, a diferença salarial
torna-se justificável. (TRT1 - 8ª Turma - Rel. Leonardo Dias Borges - 0001170-13.2010.5.01.0031 2/7/2012.)

5.1.7.2

Estabilidade – Outras Hipóteses

446. Estabilidade gestante. Confirmação do estado gravídico após a dispensa. Irrenunciabilidade dos
direitos fundamentais das trabalhadoras e dos trabalhadores. 1. Os direitos fundamentais das
trabalhadoras e dos trabalhadores são inderrogáveis pelo legislador, em sede administrativa, bem como
pela autonomia privada, seja ela exercida no restrito plano individual, ou coletivamente. A negociação
coletiva não pode limitar a estabilidade das mulheres, decorrente do ciclo gravídico-puerperal. 2. O
artigo 10, inciso II, “b”, do ADCT reconhece o direito à estabilidade provisória à empregada gestante,
mesmo que o estado gravídico seja desconhecido do empregador, consoante se depreende da Súmula
nº 244, I, do TST. Recurso a que se nega provimento. (TRT1 - 7ª Turma - Rel. Sayonara Grillo Coutinho
Leonardo da Silva - 0000980-04.2011.5.01.0035 - 14/8/2012.)

5.1.7.3

Dirigente Sindical

447. Estabilidade provisória. Dirigente sindical. Limitação. Recepção do art. 522 da CLT pela Constituição
da República. O art. 522 da CLT foi recepcionado pela Constituição Republicana. Conjugado o aludido
dispositivo infraconstitucional que limitou a sete o número de membros da diretoria do sindicato e a
extensão da estabilidade provisória aos suplentes prevista no texto constitucional, resulta em 14
(catorze) o limite de membros que gozam de estabilidade provisória. (TRT1 - 2ª Turma - Rel. Maria
Aparecida Coutinho Magalhães - 0175600-84.2009.5.01.0222 - 1º/8/2012.)
448. Execução de contribuição previdenciária. Acordo judicial considerando a totalidade do valor
acordado como parcela de natureza indenizatória. Ausência de crédito previdenciário. Incabível a
incidência de contribuição previdenciária sobre acordo homologado judicialmente contendo,
exclusivamente, parcela de natureza indenizatória, especialmente quando a União, intimada dos termos
do acordo, não interpôs o respectivo recurso, no momento próprio, visando à reforma dos termos da

avença. Apelo a que se nega provimento. (TRT1 - 5ª Turma - Rel. Rogério Lucas Martins - 010690020.2003.5.01.0011 - 2/7/2012.)
449. Execução. Sócio retirante. Desconsideração da pessoa jurídica. Responsabilidade. A atual
jurisprudência já se posicionou pela responsabilidade pelos débitos da sociedade não só da empresa,
mas também de seus sócios, de forma a alcançar bens pessoais destes, aqui incluídos os sócios
retirantes, desde que a sua participação no quadro societário seja concomitante com a vigência do
pacto laboral. (TRT1 - 10ª Turma - Rel. Célio Juaçaba Cavalcante - 0053500-95.1999.5.01.0055 2/8/2012.)
450. Gerente de contas. Pagamento da 7ª e 8ª horas como extraordinárias. Exegese do § 2º do artigo
224 da CLT diante da reestruturação produtiva promovida na organização do trabalho bancário.
Trabalhador multifuncional que não detém fidúcia especial a justificar a exclusão da jornada de 6 horas.
Isonomia, não discriminação e não retrocesso social. Recepção do artigo 384 da CLT. Ameaça de
despedimento para o cumprimento de metas. Assédio moral configurado. 1. O Gerente de Contas é o
escriturário da pós-modernidade, que preenche as fichas de abertura de contas, oferece produtos e ao
“administrar sua carteira de clientes” nada mais faz que aplicar recursos e conceder empréstimos préaprovados exatamente iguais aos que os clientes obtêm nos caixas eletrônicos, recebe depósitos como o
antigo caixa, vende produtos e seguros como um vendedor, abre contas como o antigo escriturário. A
reestruturação do trabalho bancário alia a demanda legítima pela oferta de serviços especiais, “vips”, à
clientela diferenciada, atendidos por aparentes “gerentes, com a adoção de novas formas para burlar a
regra de que o trabalhador bancário detém jornada ordinária de 6 horas, e que somente em casos de
fidúcia especial, que coloquem em risco a agência, pode ter estendida a jornada para 8 diárias, nos
termos do § 2º do Artigo 224 da CLT. 2. Princípios Constitucionais que orientam a ressignificação do
direito ao intervalo assegurado às mulheres pelo artigo 384 da CLT. Na 1ª Jornada de Direito Material e
Processual da Justiça do Trabalho, fixou-se o entendimento de que o art. 384 da CLT, que estabelece um
intervalo intrajornada de 15 minutos para a mulher entre a jornada ordinária e a extraordinária, foi
recepcionado pela CF, estendendo a sua aplicabilidade também aos trabalhadores do sexo masculino,
conforme se depreende do Enunciado nº 22. No caso dos autos, é aplicável a decisão proferida no
incidente de inconstitucionalidade suscitado no Recurso de Revista nº 1.540/2005-046-12-00.5, no qual
o Órgão Pleno do Tribunal Superior do Trabalho pacificou o entendimento de que o art. 384 da CLT não
afronta a nova ordem constitucional. Não obstante, a conquista de direitos por uma única parte da
universalidade dos trabalhadores não implica em violação do princípio da isonomia, salvo quando
comportar discriminação odiosa contra grupos sociais marginalizados e diferenciação irrazoável ou
injustificada contra indivíduos. Não é o caso do artigo 384 da CLT que não contém, em si, nenhum
tratamento discriminatório que reproduza mecanismos sociais de desqualificação das mulheres. De toda
sorte, quando a consciência social ou jurídica não mais reconhecer como válida a diferenciação,
repelindo como irrazoável o que antes fora concebido como razoável, os princípios constitucionais de
proteção e do não-retrocesso social orientarão a interpretação de modo a concretizar os direitos,
universalizando-os de modo isonômico para todos, jamais os excluindo de seus titulares originais. Em
caso de inconstitucionalidade por omissão, a melhor técnica para saná-la é a atuação positiva do
Judiciário, ampliando o raio de incidência da norma, para beneficiar os originariamente excluídos, ao
invés de atuar negativamente suprimindo os direitos de todos. A isonomia entre homens e mulheres
deve ser interpretada a partir da cláusula de vedação do retrocesso social e do princípio da proteção. 3.
Cobrança excessiva de metas. Ameaça de despedimento de trabalhadora caso não alcance objetivo que
independe exclusivamente do seu desempenho. Dano moral. Constitui assédio moral indenizável
instituir política de pessoal fundada em campanhas de vendas que exigem o atingimento de metas que
independem da conduta e da diligência do trabalhador. Dano moral que se concede. (TRT1 - 7ª Turma Rel. Sayonara Grillo Coutinho Leonardo da Silva - Red. Desig. - 0000501-20.2010.5.01.0302 - 23/8/2012.)

451. Guarda Municipal do Rio de Janeiro. Empresa pública extinta e substituída por autarquia municipal
em 2009. Pedido de reenquadramento. Incompetência absoluta da Justiça do Trabalho. A Justiça do
Trabalho, à luz do art. 114 da Constituição Federal, não tem competência material para julgar o pedido
de reenquadramento formulado por servidor estatutário, ainda que, originariamente, ele tenha sido
admitido como celetista. Inteligência da Súmula nº 173 do STJ. (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Rildo
Albuquerque Mousinho de Brito - 0001338-15.2010.5.01.0031 - 21/8/2012.)
452. Horas in itinere. Para ensejar o pagamento de horas in itinere, referente ao tempo despendido pelo
empregado, em condução fornecida pelo empregador, o local de trabalho deve ser de difícil acesso, ou
não servido por transporte público regular. A mera insuficiência de transporte público, não enseja o
pagamento de horas in itinere. Súmula nº 90 do c. TST. (TRT1 - 5ª Turma - Rel. Tania da Silva Garcia 0000383-44.2010.5.01.0302 - 3/7/2012.)
453. Indenização por dano material e moral decorrente de acidente de trabalho. A fixação de prazo
prescricional está estabelecida na lei em função da natureza do direito material. De notar que os prazos
fixados no art. 7º, XXIX, da CRFB/88 dizem respeito aos créditos de natureza trabalhista, isto é, aqueles
decorrentes da relação de trabalho. Deste modo, o direito à reparação civil que o empregado tenha em
face do empregador ou daquele a quem o seu trabalho aproveita, não pode ser confundido com
“crédito decorrente da relação de trabalho”. Assim, tratando-se de demanda que envolva pretensão de
natureza civil, a prescrição a ser aplicada deve ser aquela prevista no Código Civil. (TRT1 - 2ª Turma - Rel.
Maria Aparecida Coutinho Magalhães - 0246600-20.2005.5.01.0341 - 3/9/2012.)
454. Indenização por danos morais decorrente de acidente de trabalho. Juros de mora. Momento inicial
para contagem. I- Destaco, inicialmente, que há enorme divergência a respeito do tema. Alguns
entendem que o momento de incidência dos juros de mora é o ajuizamento da reclamação trabalhista,
como o MM. Juiz a quo, sem qualquer particularidade a respeito de valor correspondente à indenização
por acidente do trabalho (artigo 39, § 1º, da Lei nº 8.177/91 e 883 da Consolidação das Leis do
Trabalho). Outros entendem que seria a partir da sentença e outros, ainda, entendem que não seria
justo que a vítima do acidente do trabalho só passe a ter os juros calculados a partir do ajuizamento da
ação ou da sentença, uma vez que desde a data do evento danoso já era credora do valor da
indenização, tendo ficado privada dos frutos que este capital poderia produzir. II- Conquanto
respeitáveis os fundamentos dos que defendem a tese de que os juros moratórios devem incidir a partir
do ajuizamento da ação (como registrado na r. decisão agravada) ou da r. sentença (tese da agravante),
perfilho o entendimento de que, em se tratando de acidente do trabalho (hipótese dos autos), os juros
devem incidir a partir do evento danoso. III- Na hipótese dos autos, contudo, o agravo é interposto pela
executada, que pede para que a data inicial de contagem dos juros de mora seja fixada no dia da
prolação da r. sentença (ou seja, 04.02.2010). Assim, considerando-se que é vedada a reformatio in
pejus, deixo de determinar que os juros de mora da indenização por danos morais decorrente de
acidente de trabalho sejam calculados desde a perpetração do dano. IV - Agravo de petição a que se
nega provimento, mantendo-se íntegra a r. sentença que determinou que os juros de mora, em relação
à verba deferida a título de indenização por danos morais, sejam calculados desde a data da propositura
da demanda. (TRT1 - 7ª Turma - Rel. Evandro Pereira Valadão Lopes - 0004700-40.2006.5.01.0039 23/7/2012.)
455. Indenização por danos morais. Não se pode taxar um funcionário ou empregado de leniente,
desinteressado e descumpridor dos deveres funcionais, impunemente, se isso não corresponde com a
realidade, sob pena de endossar uma postura arbitrária e autoritária, em detrimento dos valores morais
do trabalhador. (TRT1 - 7ª Turma - Rel. Patrícia Pellegrini Baptista da Silva - 0001432-74.2011.5.01.0015
- 3/7/2012.)

5.1.8

Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito

456. Inépcia da petição inicial. A pretensão do sindicato autor é incerta quanto à existência de débito no
tocante a diferenças de contribuições sindicais, tendo ele pleiteado o cumprimento de obrigação de
fazer relativa à entrega de comprovantes dos recolhimentos, bem como a possível condenação ao
pagamento caso diferenças sejam apuradas na fase de liquidação, o que viola o disposto no art. 286 do
CPC. A sentença também foi incerta neste aspecto quanto à existência do débito (art. 460, parágrafo
único, do CPC), justificando a extinção do processo sem resolução do mérito no particular. (TRT1 - 3ª
Turma - Rel. Jorge Fernando Gonçalves da Fonte - 0100600-34.2005.5.01.0282 - 17/7/2012.)
457. Inexiste prazo, previsto em lei (a não ser o prescricional), para que a Autarquia Previdenciária,
entendendo-o cabível, promova a execução das contribuições (previdenciárias) de que se considere
credora. A atuação da União Federal, no processo do trabalho, não fica restrita à impugnação à conta de
liquidação ou a interpor recurso ordinário ou agravo de petição. (TRT1 - 8ª Turma - Rel. Roque Lucarelli
Dattoli - 0009700-18.2007.5.01.0061 - 2/7/2012.)
458. Instituição financeira. Enquadramento sindical como financiário. Ao ser reconhecida a empresa
empregadora como instituição financeira, a teor do disposto no artigo 17, da Lei nº 4.595/64, seu
empregado deve ser enquadrado como financiário, já que o enquadramento sindical do trabalhador é
observado, em regra, pela atividade preponderante da empresa (artigo 511 da CLT), exceto na hipótese
de categoria profissional diferenciada. (TRT1 - 1ª Turma - Rel. Mery Bucker Caminha - 000013191.2010.5.01.0059 - 3/7/2012.)
459. Integração. Prêmio especial. A prova produzida indica que o 14º salário (prêmio especial - cóg. 086)
era pago anualmente, ao longo de todo o contrato e que seu valor era intimamente ligado à gratificação
natalina, pelo que seu pagamento equivale a uma gratificação ajustada, recebida de forma habitual, na
forma do §1º do 457 da CLT. Recurso a que se dá parcial provimento. (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Marcos
Antonio Palacio - 0000060-39.2011.5.01.0226 - 4/7/2012.)
460. Justa causa. A justa causa, por se tratar de penalidade máxima aplicada ao empregado exige prova
robusta de sua ocorrência, o que não ocorreu no caso vertente, tendo em vista a inconsistência da
prova testemunhal produzida pelo reclamado. (TRT1 - 4ª Turma - Rel. Angela Fiorencio Soares da Cunha
- 0102200-16.2009.5.01.0035 - 2/8/2012.)
461. Litispendência. Ação coletiva e individual. As ações coletivas não induzem litispendência para as
ações individuais. (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Gloria Regina Ferreira Mello - 0000758-12.2011.5.01.0043 17/7/2012.)
462. Nexo causal. Ler. Ao contrário das alegações da peça de defesa, quanto ao nexo causal, não pairam
dúvidas sobre sua existência. Inegável a íntima relação entre a atividade exercida pelo autor e a
patologia adquirida por lesões repetitivas. Recurso da reclamada que se nega provimento. (TRT1 - 1ª
Turma - Rel. Mário Sérgio Medeiros Pinheiro - 0021300-91.2009.5.01.0020 - 14/8/2012.)
463. Ninguém ignora que a lei define um "patamar" mínimo de direitos aos trabalhadores - sendo
possível ao empregador sempre conceder algo a mais. Seguindo esse princípio, ao menos em tese,
poderia o reclamado dispor-se a pagar o adicional de periculosidade ao reclamante, mesmo que ele
jamais houvesse "ingressado em área de risco". (TRT1 - 8ª Turma - Rel. Roque Lucarelli Dattoli 0000385-17.2010.5.01.0204 - 30/7/2012.)
464. Petrobras. RMNR. Integração à complementação de aposentadoria. Improcedência. A RMNR não
acarreta reajuste geral da categoria. Trata-se de nova tabela de Plano de Cargos e Salários que cria a
remuneração mínima por região, agregando o salário-base e as vantagens pessoais. Diante disso, é

evidente que nem todos os empregados em atividade podem vir a se beneficiar do reajuste, pois
dependendo da cada situação, haverá maior ou menor diferença de RMNR integrada ao salário. (TRT1 6ª Turma - Rel. Marcos Cavalcante - 0000635-56.2011.5.01.0029 - 26/7/2012.)
465. Por absolutamente incompatível com o processo do trabalho, não há como se aplicar o disposto no
artigo 475-J do Código de Processo Civil, sobretudo em face de ente da Administração Pública Direta.
(TRT1 - 4ª Turma - Rel. Cesar Marques Carvalho - 0004700-62.2008.5.01.0009 - 17/7/2012.)
466. Prescrição extintiva. Reintegração. Não configuração. A reintegração deferida na primeira ação,
restabeleceu o contrato de trabalho do reclamante, com todas as obrigações e direitos daí advindos e,
por óbvio, a prestação de serviço pelo reclamante e o pagamento de salários pelo reclamado, o que
perdurou até 5 de dezembro de 2005, quando foi concedida medida liminar, na qual conferido efeito
suspensivo ao recurso ordinário interposto pela reclamada, segundo noticia o acórdão proferido na RT
nº 0314200-16.1995.5.01.0242 (fls. 66). Frise-se que o efeito suspensivo concedido, não retira a eficácia
da decisão que determinou a nulidade da dispensa e determinou a reintegração ao emprego, a qual tem
natureza constitutiva, logo o direito reconhecido persiste até que seja reformada pelo Tribunal. Fixadas
essas premissas, posso concluir que a sentença constitutiva que reconheceu a nulidade da dispensa do
reclamante e determinou a sua reintegração produziu efeitos válidos até o julgamento proferido no
recurso ordinário interposto pela reclamada que reformou a sentença e julgou improcedente o pedido.
O efeito deste acórdão não retroage. Logo, ajuizada a presente ação dentro do biênio legal após a
prolação do acórdão, não há que se falar em prescrição. (TRT1 - 6ª Turma - Rel. José Antonio Teixeira da
Silva - 0002204-54.2010.5.01.0247 - 30/8/2012.)
467. Prescrição. Parcelas de trato sucessivo. Em se tratando de obrigações de trato sucessivo e de lesões
continuadas, a prescrição aplicada é a parcial, a qual alcança tão-somente as parcelas anteriores ao
quinquênio e não o direito de ação, renovando-se a lesão mês a mês. (TRT1 - 5ª Turma - Rel. Mirian Lippi
Pacheco - 0001366-46.2010.5.01.0010 - 3/7/2012.)
468. Proteção em face de automação. Sistema de monocondução. Proibição. Por incrementar o risco de
acidentes ferroviários, o sistema de monocondução das locomotivas deve ser proibido. Não se ignoram
os benefícios da evolução tecnológica, nem se quer que esta seja paralisada. Todavia, esta deve ter
como finalidade a melhoria da condição social do trabalhador, e não a pura extinção de postos de
trabalho. Ademais, deve-se evitar que a tecnologia, no afã de reduzir custos, acabe por aumentar o risco
à saúde do trabalhador. (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Giselle Bondim Lopes Ribeiro - 022360047.2002.5.01.0421 - 13/7/2012.)
469. Prova pericial judicial. Caráter relativo. Adicional de insalubridade. Procedência. A prova pericial
judicial não tem caráter absoluto, mesmo em se tratando de questão envolvendo adicional de
insalubridade, podendo ser dispensada em algumas situações. (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Rildo Albuquerque
Mousinho de Brito - 0001356-33.2011.5.01.0247 - 30/7/2012.)
470. Provido o recurso da reclamada. Dano moral não configurado. Não se verifica cárcere privado ou
atitude ofensiva por parte da empresa que durante pane elétrica e queda na iluminação mantém seus
empregados - ordenadamente - dentro das salas, aguardando instruções das equipes de segurança e
incêndio. (TRT1 - 9ª Turma - Rel. José Luiz da Gama Lima Valentino - 0000648-52.2010.5.01.0009 10/9/2012.)
471. Recurso da 2ª reclamada. Litigância de má-fé. Não configurada. Contracheques de fl. 12, embora
indiquem o nome da FIOCRUZ, não foram confeccionados por esta, mas sim pela empregadora da
reclamante. Logo a alegação constante da defesa, de que “não há nos autos, qualquer documento que
comprove ter a reclamante prestado serviços para a FIOCRUZ” (fl. 62), não demonstra alteração dos

fatos. Recurso parcialmente provido. (TRT1 - 4ª Turma - Rel. Bruno Losada Albuquerque Lopes 0001227-88.2010.5.01.0012 - 17/8/2012.)
472. ECT. PCCS. Promoções horizontais. Deliberação da diretoria. Condição sujeita a puro arbítrio de uma
das partes. Ilegalidade. Se o benefício pretendido encontra-se vinculado a condições estabelecidas no
próprio plano, cuja implementação depende de forma exclusiva da empregadora, está-se diante de
condições que, por se sujeitarem ao puro arbítrio de uma das partes do negócio, devem reputar-se
defesas, conforme artigos 122 e 123, II, do Código Civil. Recurso Ordinário da reclamada conhecido e
parcialmente provido. Recurso ordinário do reclamante. Ajuda alimentação. PAT. Lei nº 6.321/76. Não
integração ao salário. A ajuda alimentação fornecida por empresa participante do Programa de
Alimentação do Trabalhador, instituído pela Lei nº 6.321/76, não tem caráter salarial. Portanto, não
integra o salário para nenhum efeito legal. Recurso ordinário do reclamante parcialmente conhecido e
não provido. (TRT1 - 2ª Turma - Rel. Márcia Leite Nery - 0000669-61.2011.5.01.0019 - 31/7/2012.)

5.1.8.1

Salário por Acúmulo de Cargo/Função

473. Acúmulo de funções. Acréscimo salarial devido. Devido o acréscimo salarial pelo acúmulo de
funções quando o empregador altera o contrato de trabalho do empregado, atribuindo a este, tarefas
de maior complexidade e responsabilidade, estranhas às funções inicialmente contratadas. (TRT1 - 8ª
Turma - Rel. Edith Maria Corrêa Tourinho - 0165700-83.2009.5.01.0511 - 9/7/2012.)
474. Ajuizamento de ação anterior. Interrupção da prescrição. Nas hipóteses em que houve o
ajuizamento de ação anterior, o marco para a contagem de prazo da prescrição parcial é a data do
ajuizamento da primeira ação, tanto para a prescrição bienal, como para a prescrição quinquenal.
Recurso da reclamada a que se nega provimento. (TRT1 - 7ª Turma - Rel. Paulo Marcelo de Miranda
Serrano - 0000828-62.2010.5.01.0302 - 5/7/2012.)
475. Comissão de mediação e conciliação trabalhista. Eficácia liberatória. Consoante o disposto no art.
477 da CLT, o recibo de quitação (aí compreendido o termo de conciliação firmado perante CCPI) deve
ser interpretado restritivamente e não vai além do valor quitado (Lei nº 8.036, de 11/05/90, art. 18, §
3º). Jamais terá o condão de quitar, genericamente, todos os direitos decorrentes do extinto contrato
de trabalho, muito menos de impedir o trabalhador de exercer seu sagrado direito de ação, garantido
pelo art. 5º, inciso XXXV, da CRFB/88. (TRT1 - 8ª Turma - Rel. Alberto Fortes Gil - 013300094.2008.5.01.0024 - 3/8/2012.)
476. Dano moral. Revista em bolsa e atraso no pagamento do salário. A revista de bolsa de empregado
constitui-se em nítida violação ao direito à intimidade, constitucionalmente assegurado, assim como o
atraso no pagamento de salário implica em ofensa à própria dignidade pessoal do trabalhador e de seus
filhos. Sendo a vida o principal bem do ser humano, a honra lhe segue imediatamente em importância,
situando-se acima do patrimônio na escala dos valores. Recurso provido. (TRT1 - 10ª Turma - Rel.
Marcelo Antero de Carvalho - 0000587-91.2011.5.01.0322 - 23/7/2012.)
477. Gratificação de função. Percepção por mais de dez anos. Súmula nº 372, inciso I, do c. TST. A teor
do disposto na Súmula nº 372, inciso I, do c. TST, 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. (TRT1 - 8ª Turma - Rel.
Alberto Fortes Gil - 0083001-40.2007.5.01.0047 - 4/7/2012.)

5.1.9

Imunidade de Jurisdição

478. Imunidade de Jurisdição. Organismo internacional. OACI. Os organismos internacionais gozam de
imunidade de jurisdição absoluta quando prevista em convenções e tratados dos quais o Brasil é

signatário. No caso específico da OACI, agência especializada da ONU, a imunidade de jurisdição, salvo
se objeto de renúncia expressa, encontra-se plenamente assegurada na Convenção sobre Privilégios e
Imunidades das Nações Unidas, ratificada pelo Brasil por meio do Decreto nº 27.784/1950, na
Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Agências Especializadas das Nações Unidas, que foi
incorporada pelo Brasil por meio do Decreto nº 52.288/1963, bem como no Acordo Básico de
Assistência Técnica com as Nações Unidas e suas Agências Especializadas, promulgado pelo Decreto nº
59.308/1966. (OJ nº 416, da SDI-I, do c. TST). (TRT1 - 8ª Turma - Rel. Edith Maria Corrêa Tourinho 0169500-04.2005.5.01.0045 - 9/7/2012.)
479. Indeferimento pelo juízo de primeiro grau da inquirição do preposto e de testemunha trazida pela
parte autora. Cerceio do direito de defesa não configurado. Nulidade da r. decisão a quo inocorrida. 1) O
indeferimento pelo juízo de primeiro grau da inquirição do preposto e da testemunha trazida a juízo
pela autora, com vistas a comprovar a jornada de trabalho, por entender suficientes os depoimentos
das partes para a solução da lide, não configura cerceio do direito de defesa. 2)Recurso ordinário da
autora ao qual se nega provimento, ao se rejeitar a arguição de nulidade da r. decisão por cerceio do
direito de defesa, tema único do apelo sub examen. (TRT1 - 9ª Turma - Rel. José da Fonseca Martins
Junior - 0001442-07.2011.5.01.0246 - 24/8/2012.)
480. Jornada de trabalho. Troca de uniforme e maquiagem. Registro obrigatório nos controles de
frequência. O tempo gasto pelo empregado com a troca de uniforme, lanche e higiene pessoal, nas
instalações da empresa ou não, desde que no cumprimento de normas instituídas pelo empregador,
configura tempo de serviço efetivo e deve ser computado na jornada de trabalho e quitado como
extraordinário, caso ultrapasse a jornada contratada (arts. 2º, 4º, 58, 59 e 74, § 2º, da CLT; e art. 7º, XVI,
da CF/1988). Recurso ordinário da reclamante conhecido e parcialmente provido. (TRT1 - 2ª Turma - Rel.
Valmir de Araujo Carvalho - 0001384-04.2010.5.01.0031 - 3/8/2012.)

5.1.10 Repouso Semanal Remunerado e Feriado
481. Aplicação do art. 7º, da Lei nº 605/49. A habitualidade do labor extraordinário faz integrar sim a
base de cálculo de repousos semanais remunerados, já que a parcela é apurada com base no salário
integrado por horas extras (Súmula nº de nº 264 do c. TST). Vale dizer que a repercussão em repouso
semanal remunerado encontra previsão no art. 7º, alínea “a”, do art. 605/49, conforme destacado pela
própria recorrente, sendo pacífica na jurisprudência sua aplicação, conforme Súmula nº de nº 172 do c.
TST. Recurso não provido. (TRT1 - 4ª Turma - Rel. Bruno Losada Albuquerque Lopes - 000213741.2010.5.01.0263 - 17/8/2012.)
482. Rescisão contratual. Inadimplemento. Dano moral. Configuração. Indenização devida. O reprovável,
voluntário e inescusável inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do empregador
indubitavelmente caracteriza abuso, porque configura exercício de direito contra sua normal finalidade,
não admitido no nosso ordenamento jurídico nem mesmo para direito potestativo, constituindo-se em
ato ilícito, violando os direitos do empregado, provocando evidente constrangimento, humilhação, dor e
sofrimento, por subjugar o mais fraco e hipossuficiente, pela força econômica e pela força decorrente
do poder diretivo patronal indevida e ilegalmente utilizadas, pelo que devido a indenização por danos
morais. (TRT1 - 1ª Turma - Rel. Paulo Marcelo de Miranda Serrano - 0000395-72.2010.5.01.0071 1º/8/2012.)
483. Supressão de adicional por tempo de serviço. Irredutibilidade salarial. Ausência de redução no
salário nominal. Inexistência de alteração contratual lesiva. A única irredutibilidade salarial proibida pela
legislação trabalhista é a nominal, ou seja, a lei garante aos trabalhadores a manutenção da mesma
expressão numérica do montante global, da remuneração, por ele percebido, pouco importando, para
tanto, a composição da remuneração. Em outras palavras, é despicienda a nomenclatura desta ou

daquela parcela que compõe a remuneração do empregado, porque a garantia legal não é de
recebimento de tais parcelas, mas de manutenção do valor total nominal da remuneração paga.
Inexistindo redução salarial, é lícita a alteração contratual que implique a extinção de parcela até então
paga sob o título de adicional por tempo de serviço. (TRT1 - 8ª Turma - Rel. Marcelo Augusto Souto de
Oliveira - 0170000-14.2006.5.01.0020 - 3/7/2012.)
484. Supressão do auxílio-alimentação da complementação de aposentadoria dos aposentados e
pensionistas da CEF. O artigo 468 da CLT dispõe que qualquer alteração do contrato de trabalho
somente será válida se realizada por mútuo consentimento das partes e, ainda assim, desde que não
haja qualquer tipo de prejuízo ao trabalhador. A concessão do auxílio-alimentação aos aposentados e
pensionistas da CEF era feito por força de regulamento interno da empresa e integrou o contrato de
trabalho. A sua supressão não atinge aqueles ex-empregados que já percebiam o benefício. (Súmulas
nºs 51 e 288 do c. TST e OJ Transitória nº 51 da SBDI-I). (TRT1 - 8ª Turma - Rel. Marcelo Augusto Souto
de Oliveira - 0001481-59.2011.5.01.0066 - 6/7/2012.)
485. Terceirização ilícita. Bancário. Atividade-fim. Demonstrado nos autos que as atribuições da
reclamante relacionavam-se à atividade-fim do banco, que transferiu a execução de parte de seu objeto
social para a empresa prestadora de serviços, permitindo a intermediação de mão de obra, correto o
enquadramento da autora na categoria dos bancários. Inteligência da Súmula nº 331, I do TST. Em face
do princípio da isonomia, consagrado no artigo 5º da Constituição Federal, não se permite que a
terceirização seja utilizada, simplesmente, como forma de redução de custos, no intuito de fraudar os
direitos dos trabalhadores. E não são raros os casos em que empresas mascaram a contratação de
empregados, utilizando mão-de-obra sob o manto da terceirização, quando, na prática, tratam-se de
trabalhadores que executam a atividade preponderante da tomadora. (TRT1 - 10ª Turma - Rel. Flávio
Ernesto Rodrigues Silva - 0001174-88.2011.5.01.0007 - 6/8/2012.)
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486. Transferência provisória para outros países. Legislação aplicável. Estabilidade das relações. A
transferência provisória para outra filial, agência ou empresa do mesmo grupo situada em outro país
implica na aplicação de uma só legislação para reger todo o contrato. Pode ocorrer mais de uma durante
o contrato (todas provisórias) e, mesmo assim, a lei do primeiro país contaminará todo o contrato.
Deve-se respeitar a lei do país onde o trabalho foi inicialmente executado e responsável pela
transferência, isto é, do primeiro país que “transferiu” o empregado. Isto se explica porque o Direito do
Trabalho pugna pela estabilidade das relações e, por isso, persegue o princípio da unicidade contatual e
da unidade de legislação, evitando alterações bruscas que gerem instabilidade para o trabalhador em
face da provisoriedade da(s) transferência(s) no curso do contrato. (TRT1 - 2ªTurma- Rel. Vólia Bomfim
Cassar - 0141400-48.2008.5.01.0008 - 3/8/2012.)
487. Reparação por dano material e moral. Prescrição. Buscando a reclamante reparação por dano
material e moral em razão da doença que adquiriu no curso do contrato de trabalho, necessário aferir a
data da ciência inequívoca da doença pela empregada, o que no presente caso, se deu no momento em
que esta ingressou no gozo do auxílio acidente de trabalho que ocorreu em setembro de 2008, data na
qual, teve certeza da sua incapacidade para o trabalho, e sendo esta posterior à publicação da Emenda
Constitucional nº 45 de 31/12/2004, aplicasse a presente causa o prazo prescricional previsto no art. 7º,
XXIX da CRFB/88. Recurso improvido. (TRT1 - 6ª Turma - Rel. José Antonio Teixeira da Silva - 000001615.2012.5.01.0281 - 30/8/2012.)
488. Representatividade sindical. O registro da entidade sindical perante o MTE, por si só, não tem o
condão de eliminar questionamentos sobre a sua representatividade. Tanto que é passível de

cancelamento por ordem judicial, exatamente por esse motivo, conforme está previsto no inciso I do
art. 17 da Portaria MTE 186, abaixo transcrito. (TRT1 - 1ª Turma - Rel. Gustavo Tadeu Alkmim - 000101045.2011.5.01.0033 - 16/8/2012.)
489. Responsabilidade solidária. Benefício de ordem. A solidariedade não comporta benefício de ordem,
podendo o exequente dirigir a execução ao responsável solidário antes mesmo de pretender a
satisfação do crédito pela primeira executada, tendo em vista, inclusive, o disposto no artigo 275 do
Código Civil, de aplicação supletiva ao direito do trabalho, ex vi do parágrafo único do artigo 8º da CLT.
(TRT1 - 1ª Turma - Rel. Elma Pereira de Melo Carvalho - 0165800-36.2006.5.01.0481 - 24/8/2012.)
490. Responsabilidade subsidiária. Administração pública. A Administração Pública deve responder, de
maneira subsidiária, com fulcro nos artigos 58, III e 67, ambos da Lei nº 8.666/93, pelo inadimplemento
das obrigações trabalhistas das empresas contratadas como prestadoras de serviços. Desprovimento do
recurso da primeira reclamada e parcial provimento do recurso da segunda reclamada. (TRT1 - 5ª Turma
- Rel. Roberto Norris - 0000985-81.2010.5.01.0028 - 20/8/2012.)
491. Responsabilidade subsidiária. Ente público. Fiscalização do contrato administrativo. O tomador,
ainda que pertencente à Administração Pública, responde subsidiariamente pelas obrigações
trabalhistas inadimplidas pelo empregador, uma vez que não comprovado o cumprimento do seu dever
de fiscalização do contrato administrativo. (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Jorge Fernando Gonçalves da Fonte 0001166-64.2010.5.01.0034 - 5/7/2012.)
492. Responsabilização de sócio despersonalizado que só participou da sociedade em curto espaço de
tempo. Irrelevante o fato de o agravante ter sido sócio minoritário, bem como de não ter exercido cargo
de gerência ou administração. Enquanto sócio da empresa devedora, indubitavelmente se beneficiou da
força de trabalho do agravado. (TRT1 - 5ª Turma - Rel. Ivan da Costa Alemão Ferreira - 000089282.2011.5.01.0061 - 6/7/2012.)
493. Ruptura contratual por justa causa. Mantida. 1. No caso em tela, a reclamada justificou a demissão
por justa causa, sustentando que o reclamante cometeu um ato de improbidade, tendo falsificado um
atestado médico. 2. Pelo conjunto probatório contido nos autos, dúvidas não restam de que a demissão
por justo motivo adotada pela ré foi uma punição correta, devendo-se, por esta razão, ser confirmada a
sentença original, que manteve a justa causa aplicada. Nego provimento. Multa do artigo 477 da CLT.
Indevida. Por restar mantida a justa causa reconhecida pelo juízo de instrução original, não se verifica o
inadimplemento alegado e que tornaria devida a multa do art. 477 da CLT. Nego provimento.
Indenização por danos morais. Indevida. O pedido de indenização por danos morais tem como
fundamento a dispensa por justa causa e por restar mantido o reconhecimento da dispensa por justa
causa aplicada pela reclamada, descabe a indenização pleiteada. Nego provimento. Jornada
suplementar. Devida. 1. Da análise dos elementos dos autos, verifica-se que a reclamada não trouxe aos
autos os cartões de ponto, atraindo a incidência do art. 359, do CPC. 2. Além disso, as guias ministeriais
não fazem prova da jornada de trabalho do reclamante, sendo meros apontamentos internos da
empresa. Dou provimento. Devolução de descontos. Caberia a reclamada comprovar a ocorrência das
faltas alegadas, bem como dos dias em que ocorreram as faltas que justificaram os descontos
efetuados, não havendo nos autos qualquer prova da ocorrência destas, eis que as guias ministeriais
foram consideradas imprestáveis como meio de prova, simplesmente se verificando descontos nos
recibos de pagamento. Dou parcial provimento. Recurso ordinário a que se dá parcial provimento. (TRT1
- 10ª Turma - Rel. Ricardo Areosa - 0000706-36.2011.5.01.0004 - 20/8/2012.)
494. Salário. Paga habitual sem registro. Integração. Possibilidade. O contrato de trabalho é plasmado
pela realidade dos fatos que envolvem a atividade laborativa, sendo despiciendos documentos que
disponham em contrário daquela. Provada a paga habitual de salário sem o respectivo registro, impõe-

se a integração da respectiva parcela nas verbas contratuais e resilitórias. Apelo obreiro provido. (TRT1 10ª Turma - Rel. Rosana Salim Villela Travesedo - 0001082-38.2010.5.01.0204 - 27/8/2012.)
495. Sendo o fato gerador das contribuições previdenciárias o pagamento ao trabalhador (CFRB, art.
195, I, “a”), e estabelecendo o § 4º do art. 276 do Decreto 3.048/99 que a época própria para
recolhimento das contribuições previdenciárias decorrentes de decisão judicial se constitui no segundo
dia do mês subsequente ao pagamento, não pode ser considerado o devedor em mora antes do
vencimento da obrigação, como ocorreria se fosse considerada como época própria a data da prestação
dos serviços. (S. nº 368 do TST). Recurso provido. (TRT1 - 4ª Turma - Rel. Luiz Alfredo Mafra Lino 0149100-92.1994.5.01.0064 - 3/8/2012.)
496. Sucessão de empregadores. A sucessão trabalhista é visualizada sob a ótica da continuidade do
negócio. É uma decorrência do conceito legal de empregador expresso na norma consolidada. A
ocorrência de sucessão de empresas acarreta a responsabilidade do sucessor quanto a débitos e
obrigações trabalhistas, nos termos dos artigos 10 e 448, da CLT, inclusive quanto àqueles já vencidos e
anteriores à transferência da propriedade. (TRT1 - 7ª Turma - Rel. Alexandre Teixeira de Freitas Bastos
Cunha - 0000693-39.2011.5.01.0262 - 6/7/2012.)
497. Sucessão. Nos termos dos artigos 10 e 448 da Consolidação das Leis do Trabalho, a sucessão está
presente quando ocorre a transferência para outro titular de uma organização produtiva, sobretudo
quando estabelecida no mesmo local, explorando a mesma atividade. Recurso a que se dá parcial
provimento. (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Marcos Antonio Palacio - 0075400-46.2009.5.01.0262 - 15/8/2012.)
498. Superveniência de auxílio-doença no curso do aviso prévio. Segundo entendimento jurisprudencial
consagrado na Súmula nº 371, do c. TST, os efeitos da dispensa só se concretizam depois de expirado o
benefício previdenciário, sendo irrelevante que tenha sido concedido no período do aviso prévio, uma
vez que ainda em vigor o contrato de trabalho. (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Dalva Amélia de Oliveira 0019000-64.2006.5.01.0020 - 4/7/2012.)

6.1.1.1

Adicional de antiguidade

499. Tempo de serviço anterior à opção pelo FGTS. Indenização por antiguidade. Estabilidade decenal. É
garantido à Reclamante o cômputo, para efeito de gozo dos direitos garantidos na legislação trabalhista,
de todo o período trabalhado para o antigo Departamento de Correios e Telégrafos (DCT), fazendo ela
jus, assim, à indenização por antiguidade, relativa ao período anterior à opção pelo regime do FGTS.
(TRT1 - 4ª Turma - Rel. Angela Fiorencio Soares da Cunha - 0000237-52.2011.5.01.0048 - 5/7/2012.)
500. TNL Contax. Enquadramento sindical. Telemarketing/teleatendimento. Aplicação da Súmula nº 29
do TRT/TJ - 1ª região. “Serviço de telemarketing/teleatendimento: enquadramento sindical e duração
do trabalho. I - Os operadores de teleatendimento/telemarketing estão sujeitos às normas coletivas da
categoria profissional dos empregados em empresas de prestação de serviços de telecomunicações,
sendo inafastável, por acordo coletivo menos benéfico, a incidência das normas da convenção coletiva
intersindical ou de sentença normativa; II - Na ausência de norma coletiva mais benéfica, prevalecem as
disposições do Anexo II da NR-17, que estabelece a jornada de seis horas, com duas pausas
remuneradas e um intervalo não remunerado de vinte minutos para descanso e alimentação e a
duração semanal de trinta e seis horas de trabalho (itens 5.3, 5.3.1, 5.4.1 e 5.4.2)”. (TRT1 - 6ª Turma Rel. Nelson Tomaz Braga - 0041900-49.2009.5.01.0048 - 6/8/2012.)
501. Trabalhador avulso. Adicional de risco portuário. Natureza jurídica do benefício. O adicional de risco
portuário não é devido ao avulso, que não tem vínculo de emprego com o OGMO ou com o operador
portuário, mas apenas ao trabalhador portuário, que é empregado do operador portuário. Estender o
adicional de risco portuário ao avulso apenas pela circunstância de estar ocasionalmente no mesmo

local de trabalho do trabalhador portuário implica dar eficácia geral a uma lei especial, em clara ofensa a
toda a lógica da ordem jurídica trabalhista. (TRT1 - 2ª Turma - Rel. José Geraldo da Fonseca - 000071929.2010.5.01.0082 - 23/7/2012.)
502. Trabalho externo. Possibilidade de controle. Horas extraordinárias. O genuíno trabalho externo
previsto na CLT - art. 62, inciso I - não está adstrito a controle direto ou indireto da jornada, sendo,
ainda, incompatível com a fixação de horário determinado para o labor. Configurada a possibilidade de
fiscalização da atividade externa, restam devidas as horas extraordinárias prestadas. (TRT1 - 7ª Turma Rel. Patrícia Pellegrini Baptista da Silva - 0000575-60.2010.5.01.0048 - 7/8/2012.)
503. União Federal. Sentença homologatória. Acordo. Pedido inicial. Princípio da congruência. Não
guardando o acordo consonância com o pedido autoral, torna-se imperioso, em face do princípio da
congruência, adequá-lo ao elenco de pedidos constantes da inicial, tornando-o condizente com as
verbas postuladas. (TRT1 - 5ª Turma - Rel. Tania da Silva Garcia - 0153500-75.2009.5.01.0242 13/8/2012.)
504. Vale-alimentação. Natureza Indenizatória prevista em norma Coletiva. Validade. A natureza
indenizatória do vale-alimentação fixada em instrumento coletivo não contraria o entendimento
previsto na Súmula nº 241 do c. TST, eis que trata-se de hipótese diversa. (TRT1 - 9ª Turma - Rel. Dalva
Amélia de Oliveira - 0001098-93.2010.5.01.0041 - 13/8/2012.)
505. Vantagem personalíssima. Incomunicabilidade. Isonomia no ilícito. Descabimento. Não há isonomia
no ilícito nem direito adquirido a irregularidades administrativas. Vantagens personalíssimas obtidas por
decisão judicial não se comunicam aos futuros empregados se, na origem, há tratamento diferenciado
que refoge aos limites razoáveis do direito. (TRT1 - 2ª Turma - Rel. José Geraldo da Fonseca - 013940059.2006.5.01.0036 - 1º/8/2012.)
506. Vendedor externo. Horas extras. O trabalho fora das dependências da ré atrai, em regra, a
incidência do art. 62, I, da CLT. Contudo, não basta tão somente a prestação de serviços externos, é
necessário, sim, a verificação da efetiva possibilidade de controle de jornada para aferição do labor
extraordinário, ônus probatório que incumbia ao autor, do qual não se desvencilhou. Recurso a que se
nega provimento. (TRT1 - 4ª Turma - Rel. Alvaro Luiz Carvalho Moreira - 0138200-49.2009.5.01.0056 2/8/2012.)
507. 1 . Vínculo de emprego. Corretor de seguros. Possibilidade. A vedação contida no art. 17 da Lei nº
4.594/64, que regula a profissão de corretor de seguros, consiste em óbice direcionado ao exercício da
profissão típica de corretor, e não impossibilidade jurídica de reconhecimento do vínculo de emprego,
ressaltando que, na hipótese de fraude (art. 9º da CLT), pode ser afastada a relação jurídica meramente
formal havida entre as partes e reconhecida aquela efetivamente existente, nos termos do art. 3º da
CLT. Recurso empresarial não provido, no aspecto. 2. Multa do art. 477 da CLT. Vínculo de emprego
Reconhecido apenas em juízo. A sentença que reconheceu o vínculo opera seus efeitos ex tunc,
declarando a existência de uma relação jurídica de emprego, a qual foi rompida de forma imotivada pela
parte ré, o que implica obrigação de pagamento dos haveres rescisórios, não quitados tempestivamente
pelo reclamado. Multa mantida. (TRT1 - 10ª Turma - Rel. Marcelo Antero de Carvalho - 000066457.2011.5.01.0013 - 5/7/2012.)
508. Vínculo empregatício inexistente. Pintor de paredes. Autônomo. Prova. Quando se vislumbra a
subordinação como requisito essencial do contrato de trabalho, é sempre bom ressalvar que há o
trabalho subordinado típico, que é o do empregado, e o atípico, que é o do trabalhador eventual, do
avulso, do temporário. Se o trabalhador mantém o poder de direção sobre a própria atividade, diz-se
autônomo o trabalho, que, por seu turno, divide-se em autônomo propriamente dito e empreitada;
esta, uma modalidade daquele. Existem relações diversas que envolvem restrições como tais sem que,

necessariamente, configurem contraprestação subordinada. Caracteriza-se o vínculo empregatício
quando estão presentes a pessoalidade, a subordinação, a onerosidade e a não eventualidade na
prestação de serviços. No caso dos autos, cabia ao autor provar a ocorrência de trabalho subordinado.
Desse ônus não se desincumbiu, pois o conjunto probatório, seja a prova oral, seja a documental,
conspira contra ele e desprestigia suas alegações. (TRT1 - 6ª Turma - Rel. Nelson Tomaz Braga 0000526-10.2010.5.01.0051 - 2/7/2012.)
509. A apuração do RSR não deve ser calculada na base de 1/6 do valor mensal devido a título de horas
extras. O correto é a divisão pelo número de dias úteis no mês, sendo o quociente multiplicado pelo
quantitativo de dias destinados aos domingos, conforme decisão exequenda. (TRT1 - 5ª Turma - Rel.
Tania da Silva Garcia - 0541600-31.2003.5.01.0342 - 8/10/2012.)
510. A doença ocupacional - equiparada a acidente de trabalho - é definida a partir de perícia a cargo da
Previdência Social, por profissionais credenciais para atestar sua ocorrência, agravamento e
incapacidade para o trabalho, e o benefício concedido ao trabalhador, aqui Recorrido, decorreu de doença ocupacional - - cód. 91, como se extrai da prova documental coligida -, sendo certo que, quando
assim caracterizado, enseja a estabilidade provisória a que alude o art. 118 da Lei nº 8.213/91. (TRT1 9ª Turma - Rel. Antônio Carlos de Azevedo Rodrigues - 0001435-32.2011.5.01.0014 - 9/10/2012.)
511. A justa causa por ato de improbidade deve ser provada de forma robusta, por se tratar de falta
grave contra o patrimônio do empregador que enseja repercussões na esfera criminal, sendo que a
inexistência de provas do ilícito atribuído ao empregado, de que teria se apoderado das diferenças entre
a numeração anotada nas guias com aquela constante da roleta, impossibilita a punição e impõe o
consequente pagamento das verbas rescisórias pela dispensa imotivada recurso ordinário em face da
sentença de procedência parcial de fls. 167/171, da Drª. Aline Maria de Azevedo Leporaci, Juíza
Substituta em exercício na 35ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro. (TRT1 - 6ª Turma - Rel. Theocrito
Borges dos Santos Filho - 0000149-53.2011.5.01.0035 - 4/10/2012.)
512. A Ré, com extrema desfaçatez, suprimiu totalmente a carga horária do obreiro, privando-lhe do
recebimento do salário, o que não se afigura possível, nem mesmo na hipótese de restar evidenciada o
que inocorreu in casu a diminuição do número de alunos. Com efeito, assegura o inciso VII do art. 7º da
CRFB/88 “salário nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração variável”, donde se
conclui ser nociva, impossível e ilegal, a alteração contratual, que meramente suprime totalmente o
pagamento de salário. (TRT1 - 9ª Turma - Rel. Antônio Carlos de Azevedo Rodrigues - 000166272.2010.5.01.0041 - 12/9/2012.)
513. A simples circunstância de a garantia do juízo ter ocorrido por depósito à vista, no processo do
trabalho, não basta para afastar a contagem de juros de mora sobre os débitos. Tal ocorre porque é
distinta a situação do devedor que deposita para satisfazer o débito exequendo, daquela do que o faz
para embargar a execução ou, de alguma outra forma, prosseguir litigando no processo executório,
provocando, assim, demora na satisfação do crédito do trabalhador. Assim, nesta última hipótese,
responde o devedor por juros remanescentes após o depósito. Recurso a que se nega provimento.
(TRT1 - 3ª Turma - Rel. Jorge Fernando Gonçalves da Fonte - 0193400-30.1996.5.01.0013 - 10/9/2012.)
514. Absolvição em juízo criminal. Justa causa afastada. Por ser a justa causa a mais severa punição
imposta ao empregado, o Judiciário deverá apurá-la cautelosamente, analisando os pormenores do
conjunto probatório produzido pelas partes. Somente poderá ser reconhecida no momento que não
mais pairar dúvidas quanto à prática ilícita imputada. Contudo, a absolvição do autor no juízo criminal,
fundada na insuficiência de prova, e sendo esta a única prova produzida pela reclamada do ato faltoso, a
justa causa aplicada não se sustenta. (TRT1 - 1ª Turma - Rel. Mário Sérgio Medeiros Pinheiro - 004570037.1993.5.01.0019 - 9/10/2012.)

6.1.2

Erro de Fato

515. Ação rescisória. Citação inválida. Nulidade da sentença. Erro de fato. Configuração. Há elementos
importantes nos autos que nos levam a concluir que a reclamada não foi citada regularmente, e que o
Juízo da origem incorreu em erro de fato ao entender por aperfeiçoado o ato processual que visava à
notificação da reclamada da audiência inaugural. Ação rescisória procedente. (TRT1 - 2ª Turma - Rel.
Valmir de Araujo Carvalho - 0006951-12.2010.5.01.0000 - 2/10/2012.)
516. Acidente de trabalho. Não configuração. Acidente de trânsito fora dos limites do trajeto
residência/trabalho. Não há que se falar em acidente de trabalho in itinere quando comprovado que o
acidente ocorreu em trajeto que não representava o utilizado pelo empregado para deslocar-se do
trabalho para casa ou vice-versa. (TRT1 - 5ª Turma - Rel. Rogério Lucas Martins - 000038267.2011.5.01.0482 - 1º/10/2012.)
517. Acidente de trabalho. No que concerne à culpa da empregadora, tem-se que quando esta não
adota, ou não fiscaliza, medidas que neutralizam ou reduzem os riscos inerentes ao trabalho, por meio
das normas de saúde, higiene e segurança, age de maneira culposa, bem como contra a Constituição
Federal e contra a própria CLT (art. 157), ficando assim, obrigada a reparar os danos, materiais e morais,
que sua conduta omissiva venha a causar ao trabalhador. Parcial Provimento de ambos os recursos.
(TRT1 - 5ª Turma - Rel. Roberto Norris - 0174600-19.2005.5.01.0342 - 3/10/2012.)
518. 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), competindolhe, 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. Dano moral.
Quantificação. Para fixar a extensão do dano devesse levar em conta duas finalidades: punir o infrator e
compensar a vítima, em valor razoável, o suficiente para que se reprima a atitude lesiva, sem que se
trate de valor inócuo ou que propicie o enriquecimento sem causa. (TRT1 - 2ª Turma - Rel. Maria
Aparecida Coutinho Magalhães - 0162500-61.2009.5.01.0481 - 21/9/2012.)
519. Acordo perante CCP. Eficácia liberatória geral. Extinto contrato de trabalho. Súmula Vinculante nº
10 do STF. Inexistindo prova de qualquer vício no acordo firmado perante a CCP, e conferido no pacto
eficácia liberatória geral quanto ao extinto contrato de trabalho, bem como em cumprimento ao que
dispõe o art. 625-E, parágrafo único, da CLT, improcede a pretensão sobre parcelas do referido período.
Contrariar esse dispositivo afronta a Súmula Vinculante nº 10 do STF, que limita a atuação do Judiciário
nos termos da CRFB/88, art. 103-A, caput, acrescentado pela Emenda Constitucional nº 45/2004. (TRT1 9ª Turma - Rel. Claudia de Souza Gomes Freire - 0126900-17.2008.5.01.0027 - 12/9/2012.)

6.1.3

Extinção da Execução

520. Agravo de petição. Prescrição intercorrente. Inaplicabilidade na Justiça do Trabalho. Extinção da
execução. Nos termos preconizados na Súmula nº 114 do TST, é inaplicável, na Justiça do Trabalho, a
prescrição intercorrente da execução, por impossibilitar o cumprimento da sentença exequenda e a
efetividade da coisa julgada, com a entrega definitiva da prestação jurisdicional. (TRT1 - 8ª Turma - Rel.
Edith Maria Corrêa Tourinho - 0063000-92.2002.5.01.0052 - 5/9/2012.)
521. Agravo de petição. Sucessão. A ocorrência de sucessão de empresas acarreta a responsabilidade do
sucessor quanto a débitos e obrigações trabalhistas, nos termos dos artigos 10 e 448 da CLT, inclusive
quanto àqueles já vencidos e anteriores à transferência da propriedade. O fato de o contrato de
trabalho ter sido extinto antes da transferência da empresa não constitui requisito imprescindível à
caracterização da sucessão. Ocorrendo a sucessão, o sucessor assume as dívidas do sucedido por força

de lei (CLT, arts. 10 e 448). (TRT1 - 1ª Turma - Rel. Mery Bucker Caminha - 0039500-04.2006.5.01.0069 26/9/2012.)
522. Aplicação do entendimento da Súmula nº 340 do c. TST. Descabimento. Se o trabalhador não
exercia cargo de vendedor e não recebia comissões, não há como se aplicar o entendimento contido na
Súmula nº em questão, a qual faz referência expressa aos empregados remunerados à base de
comissões. (TRT1 - 4ª Turma - Rel. Angela Fiorencio Soares da Cunha - 0097400-31.2007.5.01.0029 30/10/2012.)
523. As sociedades de economia mista estão sujeitas aos preceitos contidos no artigo 173, parágrafo 1º,
da Constituição Federal de 1988, que as equipara às empresas privadas. Desse modo, a dispensa de seus
empregados representa o exercício do seu poder potestativo, tal como o fazem as empresas privadas.
(TRT1 - 5ª Turma - Rel. Tania da Silva Garcia - 0000845-58.2011.5.01.0013 - 17/10/2012.)
524. Ato atentatório à dignidade da justiça. art. 600, II, do CPC. Oposição maliciosa à execução. A r.
decisão agravada aplicou, acertadamente, à agravante a multa de 20% sobre o valor da execução, na
forma do parágrafo único do art. 740 do CPC, tendo em vista que restou caracterizado o intuito
meramente protelatório dos embargos à execução por ela aforados. E assim o fez, porque buscava a
agravante, por meio da referida ação incidental de embargos, discutir matéria já decidida pela r.
sentença liquidanda (fls. 170/175), qual seja, sucessão de empregadores. A agravante foi declarada
sucessora da empresa San Francisco de São Gonçalo Comércio e Indústria de Panificados Ltda e, apesar
de regularmente notificada da r. sentença de mérito, não interpôs recurso ordinário. Apesar de alertada
pela r. decisão agravada, do intuito meramente protelatório, a agravante insiste, por meio, agora, deste
agravo de petição, em renovar a mesma tese de inexistência de sucessão, frise-se contrária ao comando
inserto na coisa julgada, o que vem a caracterizar a sua oposição maliciosa à execução, procedimento
este considerado ato atentatório à dignidade da justiça, ex vi do inciso II, do art. 600, do CPC. (TRT1 - 1ª
Turma - Rel. José Nascimento Araujo Netto - 0249600-66.2008.5.01.0262 - 10/10/2012.)
525. Audiência inaugural. Comparecimento de sócia da ré na qualidade de sua representante.
Notificação, feita nesta audiência, para comparecimento em audiência de prosseguimento. Sócia que
ainda integrava o corpo societário. Registro da alteração do contrato social (para retirada da sócia)
efetuado somente após a audiência inaugural. Validade da notificação. Nos termos do art. 1.154, do
CC/02, o ato sujeito a registro não pode ser oposto a terceiros antes do cumprimento das formalidades
exigidas, salvo se houver prova de que o terceiro o conhecia. Considerando que na audiência inaugural
ocorrida em 03/8/2011, a ré se fez representar por sócia cuja retirada da empresa só foi registrada pela
Jucerja em 05/9/2011, entendo regular a representação, bem como a notificação a comparecer a juízo
para outra audiência (marcada para 3/11/11), levadas a efeito naquela audiência inaugural. (TRT1 - 6ª
Turma - Rel. José Antonio Teixeira da Silva - 0000310-03.2011.5.01.0055 - 30/10/2012.)
526. Cooperativa. Fraude. Vínculo de emprego. 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. Sentença que se reforma.
(TRT1 - 2ª Turma - Rel. Maria Aparecida Coutinho Magalhães - 0000477-07.2011.5.01.0221 - 4/10/2012.)
527. Cooperativa. Terceirização irregular. Vínculo de emprego. O afastamento do vínculo empregatício,
por força do texto do parágrafo único do artigo 442 da CLT, não constitui regra absoluta, cabendo
sempre a verificação de existência de mera simulação de trabalho cooperativado. (TRT1 - 3ª Turma - Rel.
Marcos Antonio Palacio - 0147900-30.2009.5.01.0224 - 11/10/2012.)
528. Cota previdenciária. Juros de mora. Legalidade. Inexiste irregularidade na inclusão de juros de mora
na apuração da cota previdenciária, uma vez que amparada no que dispõe o artigo 239, parágrafo 1º, do

Decreto nº 3.048/99. (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Patrícia Pellegrini Baptista da Silva - 012050098.2009.5.01.0011 - 1º/10/2012.)
529. CTVA. Integração à parcela saldamento. Paga de forma habitual durante o curso do contrato de
trabalho, a parcela - Complemento Temporário Variável de Ajuste de Mercado - CTVA- possui natureza
salarial e integra a remuneração para todos os efeitos legais. (TRT1 - 9ª Turma - Rel. Giselle Bondim
Lopes Ribeiro - 0001093-42.2011.5.01.0007 - 3/9/2012.)
530. Dano moral. Acesso controlado ao banheiro. Imposição empresarial. Sujeição à repreensão. Abuso
no exercício do poder diretivo. A doutrina e a jurisprudência têm entendido que o dano moral decorre
de ofensa aos chamados direitos da personalidade, que são os direitos subjetivos absolutos, incorpóreos
e extrapatrimoniais, correspondentes aos atributos físicos, intelectuais e morais da pessoa. Nesta
esteira, o dano moral está jungido ao desconforto sentimental do titular do direito ofendido, podendo
ser caracterizado por todo o sofrimento psicológico decorrente de aflição, turbação de ânimo, desgosto,
humilhação, angústia, complexos, etc. A prova oral colhida nos autos traz segura convicção quanto à
ofensa à dignidade do trabalhador, na medida em que a empresa reclamada impôs aos seus
funcionários um sistema de controle arbitrário de exíguo período para que fizessem suas necessidades,
sujeitando-se a penalidades de advertência caso fosse ao banheiro sem autorização. Dano moral
demonstrado. Recurso da autora provido em parte. (TRT1 - 10ª Turma - Rel. Marcelo Antero de Carvalho
- 0162700-12.2009.5.01.0047 - 5/9/2012.)
531. Dano moral. Configuração. Ambiente de trabalho degradante. Precariedade das condições
sanitárias. Ofensa à dignidade do trabalhador. Indenização devida. Sem embargo da variação do grau de
sensibilidade de cada indivíduo é axiomático que a prestação da atividade laborativa em ambiente
degradante atinge a esfera íntima do “homem médio”, investindo contra a dignidade da pessoa
humana, hodiernamente, salvaguardada em preceito constitucional. Apelo patronal improvido. (TRT1 10ª Turma - Rel. Rosana Salim Villela Travesedo - 0001041-55.2011.5.01.0004 - 27/9/2012.)
532. Dano moral. Há que ser inequívoca a prova do constrangimento a ponto de provocar um dano à
imagem ou à honra do empregado. O que a lei veda é a prática de discriminação, como a que representa
a dispensa do empregado em razão de ser portador de alguma doença grave, hipótese não configurada
nos autos. (TRT1 - 4ª Turma - Rel. Angela Fiorencio Soares da Cunha - 0000802-93.2011.5.01.0281 6/9/2012.)
533. Dano moral. Uso indevido da imagem. Utilização de uniforme fornecido pelo empregador com
pequeno aplique de bandeira de cartão de crédito. Não configuração de lesão à órbita do patrimônio
moral do obreiro pela exploração de sua imagem. A utilização pelo empregado de uniforme fornecido
pelo empregador, contendo um pequeno aplique com a bandeira de um determinado cartão de crédito,
por si só, não configura lesão à órbita do patrimônio moral do obreiro pelo uso indevido de sua imagem,
sendo indevida a indenização postulada na peça vestibular. (TRT1 - 5ª Turma - Rel. Rogério Lucas
Martins - 0000712-78.2011.5.01.0057 - 15/10/2012.)
534. Danos morais. Parâmetros para fixação do valor da indenização. No momento da fixação da
indenização por danos morais, devem ser levados em consideração os seguintes parâmetros: as
condições pessoais dos envolvidos, o tempo e a condição que perdurou a relação entre as partes, a
gravidade, os reflexos pessoal e social da ofensa e o caráter didático da medida. (TRT1 - 7ª Turma - Rel.
Marcos Cavalcante - 0138300-02.2008.5.01.0068 - 8/10/2012.)
535. Danos morais. Vínculo de emprego. Fase pré-contratual. Artigo 422 do Código Civil. Se a empresa
determinou que o reclamante realizasse exame de saúde ocupacional e abrisse conta-corrente para
depósito dos salários, por certo que a fase de tratativas foi ultrapassada. Tal situação tipifica a figura
jurídica do pré-contrato, que pode ser definido como um ato jurídico perfeito e acabado que tem por

objeto a promessa de celebração de um contrato futuro e, portanto, com efeito vinculante às partes.
Dessa forma, o descumprimento da promessa de celebrar contrato de trabalho, ou seja, a quebra do
vínculo jurídico já existente entre trabalhador e empresa enseja reparação civil, em face da teoria da
culpa in contrahendo, prevista no artigo 422 do Código Civil. (TRT1 - 5ª Turma - Rel. Mirian Lippi Pacheco
- 0000493-73.2011.5.01.0022 - 26/10/2012.)
536. Desconsideração da personalidade jurídica. Responsabilidade dos sócios. O art. 1.032 do Código
Civil, que exime a responsabilidade dos sócios pelas obrigações sociais após dois anos da averbação da
resolução da sociedade, é inaplicável no direito do trabalho, por contrário aos princípios fundamentais
deste. Inteligência do art. 8ª da CLT. (TRT1 - 4ª Turma - Rel. Ivan da Costa Alemão Ferreira - 000006596.2012.5.01.0203 - 19/9/2012.)
537. Dialeticidade recursal ausente. Falta de impugnação aos motivos que resultaram no
enquadramento da autora como bancária. Adotado no ordenamento jurídico pátrio o princípio da
dialeticidade recursal, segundo o qual os recursos devem evidenciar os motivos de fato e direito da
reforma da decisão recorrida, conforme artigos 514, inciso II e 524, inciso I, ambos do CPC, e a
jurisprudência do TST, sedimentada em sua Súmula nº de nº 422, o ataque à decisão recorrida constitui
exigência recursal. No caso destes autos, a argumentação recursal quanto ao enquadramento da
reclamante como bancária, revela-se dissonante dos fundamentos que ensejaram a condenação. Assim,
deixando de cumprir requisito indispensável ao conhecimento de seu apelo, não atacando os
fundamentos da decisão inquinada com relação à declaração de incompetência desta Especializada, não
se pode admitir o recurso ordinário interposto ao tópico, por falta de dialeticidade recursal. Não admito.
Jornada suplementar. Bancária. Devida. 1. Insurge-se a recorrente quanto ao pagamento das horas
laboradas além da 6ª diária como extra, assim como quanto à integração destas em descansos semanais
remunerados. Aduz, ainda, que, tampouco se torna crível a jornada deferida, na medida em que ausente
prova robusta para tanto. 2. Mantida o enquadramento da reclamante como bancária e não
comprovado exercício de cargo de confiança, devido o pagamento das extraordinárias após a sexta
diária, nos termos do disposto no artigo 224, caput, da CLT. Tampouco quanto ao horário se impõe
qualquer retificação, haja vista que, embora regularmente notificada para trazer aos autos os registros
de ponto, a recorrente quedou-se inerte. Ausente dos autos outras provas aptas a infirmar essa
presunção, há que se acolher, para fins de apuração da jornada suplementar, o horário noticiado na
exordial. Recurso ordinário ao qual se nega provimento. (TRT1 - 10ª Turma - Rel. Ricardo Areosa 0001067-40.2011.5.01.0073 - 16/10/2012.)
538. Dispensa de empregado por justa causa. Férias proporcionais indevidas. O c. TST, em interpretação
aos artigos 146 e 147 da CLT, pacificou o entendimento no sentido de que a extinção do contrato de
trabalho sujeita o empregador ao pagamento de férias proporcionais, ainda que incompleto o período
aquisitivo de doze meses, exceto na hipótese de dispensa do empregado por justa causa, consoante
diretriz da Súmula nº 171. Assim, mantido o reconhecimento de falta grave caracterizadora da justa
causa para a dispensa da Autora, restam indevidas as férias proporcionais. (TRT1 - 4ª Turma - Rel. Alvaro
Luiz Carvalho Moreira - 0000699-18.2010.5.01.0024 - 17/10/2012.)

6.1.4

Alteração Contratual ou das Condições de Trabalho

539. ECT. Alteração do local de trabalho. Prejuízo manifesto. Abusividade. Se, apesar de não implicar
mudança de domicílio, a alteração do local de trabalho da reclamante, onde estava lotada por décadas,
para outra unidade muito distante da sua casa, sem comprovação da real necessidade de serviço,
configura um ato abusivo e violador do princípio da dignidade da pessoa humana. (TRT1 - 3ª Turma Rel. Rildo Albuquerque Mousinho de Brito - 0001418-05.2011.5.01.0011 - 12/9/2012.)

540. Enquadramento sindical. Operador de telemarketing. Não se pode admitir que os trabalhadores,
que prestam serviços a uma empresa de telefonia por meio de empresa interposta, não tenham direito
às mesmas vantagens dos empregados da tomadora de serviço que realizam as mesmas tarefas. A se
admitir tal possibilidade, abre-se enorme campo para a fraude à legislação trabalhista, já que, para
evitar os ônus decorrentes dos instrumentos normativos, bastaria que as empresas passassem a
contratar mão-de-obra apenas por meio de empresas prestadoras de serviços. Desprovimento do
recurso. (TRT1 - 5ª Turma - Rel. Roberto Norris - 0137700-68.2009.5.01.0060 - 17/10/2012.)
541. Estabilidade provisória. Acidente do trabalho. Gozo de auxílio-doença acidentário. Ao empregado
que gozou de auxílio-doença acidentário assiste o direito à estabilidade provisória no período de até um
ano após a cessação do benefício previdenciário - art. 118 da Lei nº 8.213/91 e Súmula nº 378 do TST.
(TRT1 - 1ª Turma - Rel. José Nascimento Araujo Netto - 0003300-81.2008.5.01.0342 - 4/9/2012.)
542. Execução. Preço vil. A lei não traça critérios objetivos para definir “preço vil”. Isso fica ao alvedrio
do juiz da execução, segundo os fatos e circunstâncias da causa, o estado geral do bem e o seu valor de
mercado. O que se leva em conta na aferição do preço vil é o valor do bem e não o montante da dívida.
De qualquer sorte, preço vil é aquele que não permite satisfazer parte razoável do crédito e permita o
enriquecimento indevido do credor em contrapartida ao empobrecimento exagerado do devedor. (TRT1
- 2ª Turma - Rel. José Geraldo da Fonseca - 0032800-49.2008.5.01.0034 - 22/10/2012.)
543. Execução. Sócio retirante. Limitação temporal da responsabilidade. Aplicabilidade dos artigos 1003,
parágrafo único, e 1032, do novo Código Civil. A atual jurisprudência vem se inclinando pela
responsabilidade não só da empresa, mas também de seus sócios, pelos débitos da sociedade, de forma
a alcançar bens pessoais, aqui incluídos os sócios retirantes, desde que a sua participação no quadro
societário seja concomitante com a vigência do pacto laboral e se a ação trabalhista for ajuizada dentro
do biênio previsto nos artigos 1003, parágrafo único, e 1032 do Código Civil, contado a partir da
averbação da alteração contratual, circunstância que não se apresenta no caso, impedindo a
responsabilização do sócio retirante. (TRT1 - 10ª Turma - Rel. Célio Juaçaba Cavalcante - 005040030.2009.5.01.0202 - 8/10/2012.)
544. Fixação da lide. Limites. A fixação da lide, na petição inicial, é de competência do autor; é ele quem
traça seus limites, devendo o juízo, na apreciação do caso concreto, observar a litiscontestatio,
conforme regras impostas pelo CPC, em especial o artigo 128. (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Gloria Regina
Ferreira Mello - 0036800-13.2009.5.01.0049 - 9/10/2012.)
545. Fraude. Retirada do sócio da sociedade. É do reclamante o ônus da prova quanto a alegação de
fraude na saída de um dos sócios da composição societária da reclamada, art. 818 da CLT c/c art. 333, I
do CPC. Não comprovando os fatos alegados, presume-se regular a alteração societária perpetrada há
mais de seis anos da dispensa do reclamante. (TRT1 - 1ª Turma - Rel. Gustavo Tadeu Alkmim - 009980072.2007.5.01.0011 - 1º/10/2012.)
546. Função de confiança. Empregado regido pela CLT. Demissão ad nutum: possibilidade. Incorporação
de gratificação de função: falta de base legal. Presunção de estabilização do orçamento doméstico:
critério não-jurídico. O empregado ocupante de cargo ou função de confiança pode ser desapossado ad
nutum (sem aviso) da função gratificada porque a fidúcia ― confiança ― é elemento acessório do cargopadrão. Desaparecida a confiança, desaparece a obrigação do nomeante de manter o nomeado na
função que demanda fidúcia especial. Legalmente, somente há salário sem trabalho em situações
especialíssimas, como férias, licenças autorizadas, faltas abonadas etc. Admitir que o empregado
desapossado de função de confiança tenha o direito de manter o salário acessório correspondente à
função que não mais ocupa é admitir a possibilidade de salário sem trabalho, fora das exceções legais. A
única garantia que a CLT prevê é o retorno ao cargo de origem. O argumento de que a permanência na

função gratificada, por longos anos, estabiliza o orçamento doméstico com base no ganho acessório é
verdadeiro, embora não-jurídico. (TRT1 - 2ª Turma - Rel. José Geraldo da Fonseca - 016200034.2008.5.01.0059 - 24/9/2012.)
547. Garantia provisória de emprego. Gestante. In casu, restou comprovado o estado gravídico da
autora durante o contrato de trabalho considerado na sentença por prazo indeterminado. Logo, o
disposto no artigo 10, inciso II, alínea b do ADCT da Constituição Federal confere à autora a garantia
provisória de emprego, sendo-lhe devida a indenização correspondente desde a dispensa até o final do
período estabilitário. (TRT1 - 2ª Turma - Rel. Valmir de Araujo Carvalho - 0001420-90.2010.5.01.0081 3/9/2012.)
548. Gestante. Garantia provisória de emprego. Indenização devida. Contrato experimental.
Compatibilidade. O legislador constituinte, ao erigir a garantia de emprego da gestante a patamar
constitucional, não fez qualquer distinção entre as diversas modalidades de contrato de trabalho, posto
que em xeque um bem maior, no caso, a vida do nascituro. Logo, é vedado ao intérprete distinguir onde
o legislador não o fez. Apelo obreiro parcialmente provido. (TRT1 - 10ª Turma - Rel. Rosana Salim Villela
Travesedo - 0000952-10.2011.5.01.0076 - 3/10/2012.)
549. Horas extraordinárias. São devidas horas extraordinárias se a prova produzida indica que os
controles de horários não registravam a real jornada trabalhada, notadamente se parcela dos
documentos de registro não vieram aos autos, ônus da empresa que detém nos seus quadros mais de
dez funcionários. (TRT1 - 9ª Turma - Rel. Claudia de Souza Gomes Freire - 0000543-03.2010.5.01.0033 17/10/2012.)
550. Horas in itinere. Negociação coletiva. Supressão. Impossibilidade. Há indisponibilidade absoluta
quanto às horas in itinere, por tratarem-se de direito garantido por norma de ordem pública, pelo que é
nula a cláusula de norma coletiva que as suprime. (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Dalva Amélia de Oliveira 0001051-86.2011.5.01.0461 - 16/10/2012.)
551. Intervalo intrajornada. Compensação no banco de horas. Impossibilidade. A compensação da
jornada extraordinária veiculada através de banco de horas instituído por norma coletiva não pode ser
estendida ao intervalo para refeição, aplicando-se somente às demais horas extras. Ainda mais
tratando-se de empregado submetido à jornada de trabalho elastecida, como a do autor que laborava
12 horas seguidas. Destaque-se que a norma coletiva não autoriza a compensação dos intervalos, ao
contrário, afirma que estes serão concedidos. Com efeito, não há como admitir-se a supressão ou
compensação do intervalo para refeição, uma vez que se trata de norma com o objetivo de proteger a
saúde do empregado, insuscetível de ser negociada. (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Giselle Bondim Lopes
Ribeiro - 0070000-25.2009.5.01.0012 - 3/10/2012.)
552. Intervalo intrajornada. Flexibilização por meio de norma coletiva. Rodoviários. Descabimento. A
redução do intervalo com o pagamento do período reduzido, sem observância das condições normais de
trabalho, uma vez que o empregador exige do empregado trabalho em jornada suplementar habitual,
afasta a incidência da norma coletiva que flexibiliza o direito ao intervalo. Nesse caso, obriga-se o
empregador ao pagamento do período respectivo, com 50%, e suas repercussões. (TRT1 - 3ª Turma Rel. Patrícia Pellegrini Baptista da Silva - 0000308-57.2011.5.01.0047 - 1º/10/2012.)
553. Intervalo intrajornada. Redução. Turno ininterrupto de revezamento. O intervalo intrajornada, por
se tratar de direito previsto em norma de ordem pública cogente, é inderrogável pela vontade das
partes. Inválida, portanto, cláusula de norma coletiva que estipule a redução ou supressão do intervalo
intrajornada, posto que se constitui em medida de higiene, saúde e segurança do trabalho. (TRT1 - 7ª
Turma - Rel. Maria das Graças Cabral Viegas Paranhos - 0016400-40.2007.5.01.0342 - 13/9/2012.)

554. Intervalo. Intrajornada. Princípio da razoabilidade. Afronta o princípio da razoabilidade, admitir que
o empregado, ainda que resida a alguns quarteirões do local de trabalho, possa ir em casa almoçar e
retornar ao serviço em apenas quinze minutos. (TRT1 - 4ª Turma - Rel. Ivan da Costa Alemão Ferreira 0082800-83.2009.5.01.0045 - 8/10/2012.)
555. Jornada suplementar. Banco de horas. 1. Conforme disposto no art. 818 da CLT e no art. 333, II, do
CPC, o ônus de comprovar a jornada efetivamente trabalhada era da reclamada. E deste ônus não se
desincumbiu. 2. Apesar do reclamante ter trabalhado na reclamada de janeiro a julho, os controles de
ponto acostados demonstram que o autor somente teve sua jornada controlada a partir de março. 3.
Como se tal não bastasse, a prova testemunhal comprovou que o autor trabalhava na jornada elastecida
indicada na inicial, e que os controles de ponto da ré não espelhavam a correta jornada trabalhada. 4.
Portanto, uma vez que a reclamada não comprovou a jornada indicada na contestação, impõe-se o
reconhecimento da jornada descrita na inicial. 5. Não há como se levar em consideração o argumento
da recorrente da existência de banco de horas, tendo em vista que inexistente qualquer indício de
compensação de jornada ou a existência de folgas compensatórias. Da mesma forma, a prova
testemunhal comprovou a existência de jornadas diárias que duravam cerca de doze horas consecutivas,
o que afasta qualquer argumento de validade do banco de horas suscitado. 6. Nego provimento.
Intervalo intrajornada. 1. Analisando-se os autos, verifica-se que a reclamada não comprovou que o
autor usufruía do intervalo regular de uma hora para refeição e descanso. 2. Nego provimento.
Incidência das horas extras sobre os repousos semanais. 1. A integração das horas extras habitualmente
prestadas sobre o repouso semanal remunerado decorre do expressamente disposto no art. 7º, alínea
"a", da Lei nº 605/49, cuja interpretação não permite dúvida, como está claro, aliás, da Súmula nº 172
do TST, cabendo destacar que o repouso semanal inserto no salário diz respeito exclusivamente ao labor
ordinário, ou seja, à jornada contratual, não se estendendo quanto ao labor extraordinário. 2. Assim,
havendo horas extras, sobre o valor destas deve ser calculado o repouso semanal remunerado. 3. Nego
provimento. Multa por litigância de má fé. 1. Analisando-se as razões descritas nos embargos, em
confronto com a sentença de mérito, efetivamente verifica-se a inexistência dos vícios de
aperfeiçoamento suscitados pela ré, motivo pelo qual efetivamente temos que os embargos eram
procrastinatórios, impondo-se a manutenção da sentença. 2. Nego provimento. Condenação subsidiária
da segunda ré. 1. Analisando-se a sentença de origem, verifica-se que a condenação subsidiária foi
imposta à segunda reclamada, e não à ora recorrente. 2. Desta forma, não possui a recorrente o
interesse recursal para obter a reforma da sentença, bem como não possui legitimidade para pleitear
em nome da segunda reclamada. 3. Nego provimento. Expedição de ofícios. 1. Quando forem verificadas
infrações à legislação trabalhista, deve-se oficiar aos órgãos competentes, para que sejam tomadas as
providências administrativas cabíveis, não havendo nisso qualquer violação legal. 2. Trata-se, em
verdade, de dever de ofício do órgão julgador, além de sua prerrogativa, com vistas a assegurar o
cumprimento, pela recorrente, das obrigações legais que lhe são impostas pelo ordenamento jurídico
como um todo. 3. Nego provimento. Conclusão. Recurso ordinário da reclamada a que se nega
provimento. (TRT1 - 10ª Turma - Rel. Ricardo Areosa - 0000679-58.2011.5.01.0067 - 14/9/2012.)
556. Juros de mora. Fazenda pública. A Lei nº 9.494/97 (artigo 1º - F), com a redação da Medida
Provisória nº 2.180-35, de 24/8/2001, limitou em seis por cento os juros nas condenações impostas à
Fazenda Pública exclusivamente em processos que tivessem por objeto verbas remuneratórias devidas a
servidores e empregados públicos. (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Gloria Regina Ferreira Mello - 009390026.2005.5.01.0061 - 5/9/2012.)
557. Liberdade sindical. Unicidade. Contribuições sindicais. Ato antissindical. No sistema brasileiro, a
unicidade e a precedência da representação se constituem em exceções ao princípio constitucional de
liberdade sindical e, como tal, devem ser interpretadas em seus termos estritos. No regime
constitucional de 1988 a formação de novo sindicato de base intermunicipal, por desmembramento do

anterior, de base estadual, subtrai do antigo a representação da categoria profissional naquelas cidades
atingidas pelo desmembramento. O conflito intersindical de representação só pode ser instaurado pelas
partes diretamente interessadas, não sendo lícito à empresa se escusar de efetuar o pagamento das
contribuições sindicais para o sindicato representativo da categoria profissional intermunicipal, sob o
argumento de repasse a sindicato estadual precedente. Tese de defesa que busca justificar um
recolhimento errôneo da contribuição sindical sob a alegação de conflito de base territorial inexistente,
se reverte de contorno de antissindicalidade e deve ser rechaçada. (TRT1 - 7ª Turma - Rel. Sayonara
Grillo Coutinho Leonardo da Silva - 0001235-80.2010.5.01.0201 - 26/9/2012.)

6.1.5

Regime jurídico - Mudança

558. Mudança de regime celetista para Estatutário. Rescisão do contrato de trabalho. Continuidade da
prestação de serviços. A transformação de empregado contratado pelo regime celetista para o regime
estatutário acarreta a extinção do vínculo, mas não a equipara à dispensa sem justa causa, considerando
que não ocorreu a interrupção da prestação de serviços, tornando indevidas as verbas rescisórias
pleiteadas. (TRT1 - 10ª Turma - Rel. Célio Juaçaba Cavalcante - 0001303-40.2011.5.01.0057 - 20/9/2012.)
559. Mudança de regime de celetista para estatutário. A transferência do regime jurídico de celetista
para estatutário implica na extinção do contrato de trabalho, porém não equivale à dispensa arbitrária
ou sem justa causa. Recurso a que se nega provimento. (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Marcos Antonio Palacio 0001284-59.2011.5.01.0081 - 11/10/2012.)
560. Multa do art. 477 da CLT. A lei só exime o empregador desta penalidade em caso de mora causada
pelo empregado, não estabelecendo qualquer exceção aos casos de controvérsia quanto à existência de
relação de trabalho. (TRT1 - 4ª Turma - Rel. Luiz Augusto Pimenta de Mello - 000430021.2009.5.01.0039 - 10/10/2012.)
561. Perdas e danos morais. Desvirtuamento. As indenizações por perdas e danos morais se destinam
àqueles casos em que houve grave vulneração à imagem e honra da vítima. Todavia configura
desvirtuamento do instituto, pleiteá-lo em qualquer caso de inadimplemento obrigacional.
Responsabilidade subsidiária não configurada. O reclamante prestou serviços dentro da chamada
“Farmácia Popular Vital Brazil”, que por força de decreto estadual, passou à órbita do Estado do Rio de
Janeiro. (TRT1 - 9ª Turma - Rel. José Luiz da Gama Lima Valentino - 0178300-59.2008.5.01.0451 19/10/2012.)
562. No confronto da ação coletiva com a individual a lei não admite que o integrante da categoria
venha a ser favorecido duplamente, com os benefícios da coisa julgada erga omnes ou ultra partes
obtido na ação coletiva e ao mesmo tempo do resultado favorável na ação individual, mas não
impossibilita a apreciação e julgamento da questão individual no caso do resultado da ação coletiva ser
desfavorável a interesse e direito do integrante da categoria. (TRT1 - 6ª Turma - Rel. Theocrito Borges
dos Santos Filho - 0001166-40.2011.5.01.0063 - 4/10/2012.)
563. Nulidade. Prova emprestada. Não caracterizado o cerceamento de defesa. Não há qualquer causa
de nulidade na mera utilização da prova testemunhal como prova emprestada, uma vez que estes
depoimentos foram produzidos em processos dos quais as rés tiveram conhecimento e nos quais
apresentaram defesa sendo, portanto, garantido o contraditório na sua elaboração. Não caracterizado o
cerceamento de defesa, não há nulidade a ser declarada. (TRT1 - 8ª Turma - Rel. Leonardo Dias Borges 0071700-58.2005.5.01.0341 - 5/9/2012.)

6.1.5.1

Acúmulo de Função

564. O "acúmulo de funções" pressupõe que o trabalhador tenha sido contratado para o exercício de
uma determinada função (de conteúdo específico e restrito), mas acabe por se ocupar também de
atribuições inerentes a outras. E disso não há notícia nos autos, eis que o reclamante não veio a
executar tarefas que seriam intrinsecamente dissociadas daquelas inerentes à função para a qual fora
contratado. (TRT1 - 8ª Turma - Rel. Roque Lucarelli Dattoli - 0000226-26.2010.5.01.0511 - 11/9/2012.)
565. Os "recibos de férias" assinados pela reclamante comprovam, sem dúvida, o pagamento dos
valores neles consignados, mas não o devido gozo de suas férias. Para demonstrar a concessão das
férias à reclamante, o reclamado deveria ter exibido os controles de frequência correspondentes aos
respectivos períodos, assinados pela trabalhadora. Ou, na ausência desses documentos, seria possível
ao reclamado indicar testemunhas, o que não foi feito. (TRT1 - 8ª Turma - Rel. Roque Lucarelli Dattoli 0000938-04.2011.5.01.0245 - 22/10/2012.)
566. Policial militar. Vínculo empregatício com empresa privada. O contrato de trabalho fundamenta-se
no princípio da primazia da realidade. É vedado aos policiais militares serem empregados de empresa
privada. In casu, não restaram evidenciados os requisitos do artigo 3º, da CLT, inaplicável, assim, a
Súmula nº 386, do egrégio TST. Sentença que se mantém. (TRT1 - 7ª Turma - Rel. Maria das Graças
Cabral Viegas Paranhos - 0000017-36.2011.5.01.0054 - 5/9/2012.)
567. Prescrição. Arguição em sede recursal. Pelo princípio da eventualidade (CPC, artigo 300), em
principio, a prescrição deveria ser apresentada na contestação, porque é esta a oportunidade que tem a
parte ré de alegar toda a defesa. Entretanto, o artigo 193 do Código Civil estabelece que a prescrição
pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição, pela parte a quem aproveita. E o artigo 303, III, do CPC
complementa dispondo que, podem ser deduzidas após a contestação as alegações que, por expressa
autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo. (TRT1 - 7ª Turma - Rel. Evandro Pereira
Valadão Lopes - 0000342-68.2011.5.01.0035 - 5/9/2012.)
568. Prescrição. Consequências. Prescrição é uma exceção substancial. É a extinção de uma ação
ajuizável e de toda a sua capacidade defensiva, por inércia de seu titular, no prazo fixado em lei e na
ausência de causas preclusivas de seu curso. Em regra, como matéria de defesa, sua arguição é encargo
do réu. O momento de sua arguição é o da resposta, mas pode ser arguida em qualquer instância pela
parte a quem aproveita. Ainda que o juízo de primeiro grau não a tenha pronunciado, e a parte se
esqueça de argui-la, o Tribunal deve pronunciá-la de ofício. A prescrição é um fato jurídico regulado pela
lei em vigor no momento em que se consuma. Com o advento da Lei nº 11.280/2006 a prescrição deixa
de ser um direito subjetivo do prescribente para tornar-se de ordem pública, estando revogados, por
evidente incompatibilidade, os arts. 191 e 194 do Código Civil. (TRT1 - 2ª Turma - Rel. Leonardo da Silva
Pacheco - 0001287-59.2011.5.01.0066 - 30/10/2012.)
569. Princípio da proteção. Condição mais benéfica. O que for estipulado em lei, norma coletiva ou
regulamento de empresa deve ser interpretado como o mínimo a ser concedido para o empregado, não
havendo óbice para que o empregador, sponte sua, conceda mais direitos do que os previstos, devendo
prevalecer, aplicando-se um dos princípios da proteção, a condição mais benéfica para o empregado.
(TRT1 - 1ª Turma - Rel. Mery Bucker Caminha - 0156200-84.2005.5.01.0041 - 3/10/2012.)
570. Produção e proteção em rede. Convergência dos fluxos da especialização do trabalho. O
“empregado por interpretação constitucional”. Subordinação estrutural. I - Com a externalização e o
seccionamento das atividades transfere-se, ainda que parcialmente, o risco econômico da atividade ao
trabalho, com repercussões tanto econômicas quanto políticas. O conceito de “empregado por
interpretação constitucional” permite reduzir a “zona gris” de aplicação do Direito do Trabalho, sem

interditar a legítima atividade de especialização do trabalho e terciarização das atividades econômicas e,
ao mesmo tempo, ressolidarizar o trabalho (quando a rede de empresas se configurar em verdadeira
rede de empregadores). II - Ora, se há semelhança entre o trabalhador dito “autônomo-dependente“ e
o empregado clássico, manda a boa regra de hermenêutica não reduzir o potencial expansivo e
protetivo do Direito do Trabalho. A isonomia dos trabalhadores decorre da própria dicção
constitucional, tanto dirigida aos trabalhadores habituais (caput do art. 7º) como aos avulsos (inciso
XXXIV), não submetidos ao trato sucessivo. Trata-se, pois, de ressignificar ou plurissignificar o conceito
de subordinação jurídica, para compreendê-lo de modo dinâmico. A subordinação jurídica emerge não
apenas do uso da voz do empregador, do supervisor, ou do capataz. Ela pode se formar na retina dos
múltiplos agentes econômicos coordenados pela unidade central, de modo silencioso e aparentemente
incolor e até indolor. A subordinação jurídica pode ser então “reticular“, também nesse sentido e
através de instrumentos jurídicos de associação empresária, onde nenhuma atividade econômica
especializada é desenvolvida pelo suposto empregador, que se envolve na produção de um
determinado resultado pactuado com a unidade central. Suposto, não porque em verdade não o seja,
mas por não ser o único empregador. III - A rede econômica montada pelas empresas, quer no modelo
hierarquizado, como ocorre em empresas de segurança, call centers, quer assuma as múltiplas formas
jurídicas de cooperação empresarial, é uma realidade. Partindo dessa premissa, faz-se necessário
enredar o conceito de subordinação jurídica, emprestando-lhe um caráter estrutural e reticular. IV Nesse sentido, sempre que reconhecida a atividade econômica em rede, é necessário imputar a
condição de empregador a todos os integrantes da rede econômica, atraindo assim a incidência do
princípio da proteção e seus aspectos consequentes: a aplicação da regra ou da condição mais benéfica
efeitos da declaração de nulidade absoluta da pactuação contratual originária, pois o mais relevante é
assegurar a efetividade do direito material do trabalho e não a imputação da fraude, afinal inexistente
se todos são empregadores. (TRT1 - 8ª Turma - Rel. Leonardo Dias Borges - 0000977-14.2011.5.01.0079
- 5/9/2012.)
571. Prosegur. Transpev. Sucessão empresarial. Artigos 10 e 448 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Assumindo a nova empresa o acervo da anterior ou mantendo parte das relações jurídicas contratadas
pela empresa precedente, submete-se às regras imperativas da legislação trabalhista. Configurada a
sucessão, responde o sucessor pelas obrigações do sucedido, mesmo que permaneça em nome daquela
algum estabelecimento; mesmo que o empregado tenha sido contratado anteriormente à sucessão;
mesmo que para o sucessor não tenha prestado serviços. A sucessão de empresas, no sentido que lhe
empresta o Direito do Trabalho, caracteriza-se pela transferência do fundo de comércio e transposição
de bens. Despiciendo, ainda, perquirir sobre o desaparecimento integral da empresa sucedida, se
existindo os elementos caracterizadores da sucessão trabalhista, qual seja, a aquisição do fundo de
comércio, ou unidade do grupo industrial-comercial, sem solução de continuidade na prestação dos
serviços por parte dos empregados. Na hipótese dos autos, resta inequívoca a existência de sucessão de
empregadores, conforme claramente se constata por meio do extenso acervo probatório trazido à lide,
que demonstra que a Prosegur assumiu todos os contratos da Transpev, assim como, a totalidade dos
bens, direitos e obrigações, incluindo móveis e utensílios, equipamentos, frota de veículos,
computadores, dentre outros elementos integrantes da unidade econômico-produtiva, não se
permitindo concluir senão pela continuidade na exploração do fundo de comércio pela sucessora. (TRT1
- 7ª Turma - Rel. Evandro Pereira Valadão Lopes - 0113500-27.2005.5.01.0063 - 5/9/2012.)
572. Quebra de caixa. Requisitos. Não há lei que determine o pagamento da verba “quebra de caixa”
mas sim uma construção jurisprudencial, com fundamento em norma interna, entendendo que o
empregado bancário que manuseia habitualmente numerário e responde por eventuais diferenças faz
jus à percepção dessa gratificação compensatória. (TRT1 - 2ª Turma - Rel. Leonardo da Silva Pacheco 0001479-88.2011.5.01.0034 - 30/10/2012.)

573. Intervalo do art. 384 da CLT. Isonomia, não discriminação e não retrocesso social – princípios
constitucionais que orientam a ressignificação do direito ao intervalo assegurado às mulheres pelo
artigo 384 da CLT. 1. Inicialmente, cabe destacar que, na 1ª Jornada de Direito Material e Processual da
Justiça do Trabalho, fixou-se o entendimento de que o art. 384 da CLT, que estabelece um intervalo
intrajornada de 15 minutos para a mulher entre a jornada ordinária e a extraordinária, foi recepcionado
pela CF, estendendo a sua aplicabilidade também aos trabalhadores do sexo masculino, conforme se
depreende do Enunciado nº 22. No caso dos autos, é aplicável a decisão proferida no incidente de
inconstitucionalidade suscitado no recurso de revista nº 1.540/2005-046-12-00.5, no qual o Órgão Pleno
do Tribunal Superior do Trabalho pacificou o entendimento de que o art. 384 da CLT não afronta a nova
ordem constitucional. 2. Não obstante, a conquista de direitos por uma única parte da universalidade
dos trabalhadores não implica em violação do princípio da isonomia, salvo quando comportar
discriminação odiosa contra grupos sociais marginalizados e diferenciação irrazoável ou injustificada
contra indivíduos. Não é o caso do artigo 384 da CLT que não contém, em si, nenhum tratamento
discriminatório que reproduza mecanismos sociais de desqualificação das mulheres. De toda sorte,
quando a consciência social ou jurídica não mais reconhecer como válida a diferenciação, repelindo
como irrazoável o que antes fora concebido como razoável, os princípios constitucionais da proteção e o
do não retrocesso social orientarão a interpretação de modo a concretizar os direitos, universalizandoos de modo isonômico para todos, jamais excluindo-os de seus titulares originais. 3. Em caso de
inconstitucionalidade por omissão, a melhor técnica para saná-la é a atuação positiva do Judiciário
ampliando o raio de incidência da norma, para beneficiar os originariamente excluídos, ao invés de
atuar negativamente suprimindo os direitos de todos. A isonomia entre homens e mulheres deve ser
interpretada a partir da cláusula de vedação do retrocesso social e do princípio da proteção. Recurso
ordinário da reclamada. Horas extras. A prova oral demonstrou que os controles de ponto não eram
idôneos, pois era possível marcar a saída e continuar trabalhando, houvesse ou não a marcação de
horas extras. Assim, revela-se irretocável a decisão recorrida, que deferiu o pagamento de diferenças de
horas extras, autorizando a dedução daquelas já pagas. Recurso patronal conhecido e desprovido,
recurso obreiro conhecido e parcialmente provido. (TRT1 - 7ª Turma - Rel. Sayonara Grillo Coutinho
Leonardo da Silva - 0176100-15.2006.5.01.0301 - 11/9/2012.)
574. Auxílio-doença concedido durante o prazo do aviso prévio. Reintegração. Impossibilidade.
Verificando-se que a concessão de auxílio-doença se deu no curso do aviso prévio, os efeitos da
dispensa somente se concretizam depois de expirado o benefício previdenciário, não havendo falar em
reintegração, mas, sim, em restabelecimento provisório do contrato de emprego (Súmula nº 371, do
TST). Dano moral. Os elementos da responsabilidade civil (da obrigação de indenizar), da qual o dano
moral é mera espécie, são: a) a prática de um ato ilícito; b) o dano causado por este ato ilícito e c) o
nexo de causa e efeito entre o ato e o dano. Inexistindo, nos autos, prova da prática de qualquer ato da
reclamada com o intuito de causar dano à personalidade do reclamante, improcede a pretensão. (TRT1 2ªTurma- Rel. Vólia Bomfim Cassar - 0160200-58.2009.5.01.0342 - 4/10/2012.)
575. Ausência da reclamada à audiência inaugural. Revelia e confissão. Atestado médico. Ausente o
representante da empresa reclamada à assentada em que deveria produzir defesa, torna-se ela revel e
confessa quanto à matéria de fato (CLT, artigo 844), situação que somente pode ser elidida mediante a
apresentação de atestado médico que declare, expressamente, a impossibilidade de locomoção do
representante, conforme o entendimento contido na Súmula nº 122 do c. TST. Contudo, o atestado
médico comprovando atendimento do preposto em hospital, cerca de 8 horas após a realização da
audiência, desserve como justificativa da ausência da reclamada à audiência, devendo, pois, ser
confirmada a revelia. Multa do art. 477 da CLT. A multa prevista no artigo 477 da CLT não decorre do
pagamento a menor das verbas rescisórias, nem da ausência de homologação da rescisão no Sindicato
de Classe, mas, sim, da mora no efetivo pagamento das referidas verbas, porquanto o § 6º do citado

dispositivo legal trata dos prazos para o pagamento das verbas decorrentes do distrato. (TRT1 - 8ª
Turma - Rel. Marcelo Augusto Souto de Oliveira - 0000126-17.2011.5.01.0065 - 1º/10/2012.)

6.1.5.2

Desconfiguração de Justa Causa

576. Dano moral. A manutenção do local de trabalho absolutamente lacrado, sem a disponibilização das
chaves ao empregado, configura conduta abusiva da ré, em lesão da liberdade e da dignidade do
empregado, exposto a risco desnecessário e ameaçado em sua segurança e integridade física. O dano na
esfera subjetiva do acionante independe de prova do prejuízo sofrido, mormente quando se considera a
angústia do empregado, que, ao longo de quatro anos, suportou o sentimento diário de insegurança
resultante da ciência de que, na ocorrência de um sinistro de qualquer natureza, estaria impedido de
evadir-se do local na tentativa de salvar-se. Recurso adesivo do autor. Rescisão indireta. Conversão em
dispensa imotivada. Não cabimento. A solução jurídica compatível com os limites da lide, na hipótese de
não reconhecimento da justa causa patronal, não é outra senão a declaração da resilição unilateral de
iniciativa do empregado, isto é, pedido de demissão, e não a “demissão sem justa causa”. (TRT1 - 1ª
Turma - Rel. Mário Sérgio Medeiros Pinheiro - 0001019-96.2011.5.01.0262 - 28/9/2012.)
577. Horas extras. Comissionista misto. O empregado que recebe remuneração mista – parte fixa e
parte variável – faz jus as horas extras (horas simples acrescidas do adicional de horas extras) em
relação ao salário fixo e somente ao adicional de horas extras em relação à comissão. Exegese da OJ nº
397 da SDI c/c a Súmula nº 340 do c. TST. Multa do art. 477 da CLT. A multa prevista no artigo 477 da
CLT não decorre do pagamento a menor das verbas rescisórias, nem da ausência de homologação da
rescisão no sindicato de classe, mas, sim, da mora no efetivo pagamento das referidas verbas,
porquanto o § 6º do citado dispositivo legal trata dos prazos para o pagamento das verbas decorrentes
do distrato. (TRT1 - 8ª Turma - Rel. Marcelo Augusto Souto de Oliveira - 0001380-27.2011.5.01.0226 3/9/2012.)
578. Massa falida. Juros de mora. Em se tratando de massa falida, são devidos os juros de mora,
conforme fixados na decisão de origem, ou seja, na forma do disposto na Lei nº 8.177/91, exceto se o
ativo apurado não bastar para o pagamento dos credores subordinados (consoante a parte final do
artigo 124 da Lei nº 11.101/05), sendo certo que cabe ao juízo falimentar a verificação, no momento
oportuno, acerca da disponibilidade do ativo da massa. Recurso ordinário da reclamada conhecido e não
provido. Recurso ordinário do reclamante. Atraso no pagamento das verbas rescisórias. Dano moral. O
atraso no pagamento das verbas rescisórias pode ter ocasionado um prejuízo pecuniário ao reclamante,
mas para ressarcimento do referido prejuízo servem os juros e a correção monetária. De outro modo,
haveria um ressarcimento em dobro por um único prejuízo causado. A dispensa e a ausência de
quitação das verbas resilitórias no prazo devido não são fatos suficiente à reparação por danos morais.
Multas previstas nos artigos 467 e 477 da CLT. Decretação de falência posterior à rescisão contratual.
Inaplicabilidade da Súmula nº 388 do TST. Por ocasião da dispensa do reclamante, quando a empresa ré
deveria ter pago ao autor as verbas rescisórias que lhe eram devidas, ainda não havia sido decretada a
falência da primeira reclamada - o que ocorreu efetivamente quase um ano depois. Portanto, no
momento da rescisão contratual, a primeira reclamada não estava impossibilitada de dispor de seu
patrimônio, e consequentemente, de adimplir as obrigações trabalhistas. Recurso ordinário do
reclamante conhecido e parcialmente provido. (TRT1 - 2ª Turma - Rel. Márcia Leite Nery - 000115295.2010.5.01.0029 - 5/9/2012.)
579. Acidente de trabalho com morte. Pensionamento. Redução. 1) A fixação do pensionamento, a
exemplo da indenização decorrente de dano moral, deve pautar-se no princípio da razoabilidade, o que
impende dizer, os lucros cessantes não podem ultrapassar aquilo que razoavelmente se pode supor que
a vítima receberia em vida. Em contrapartida, o artigo 402 do Código Civil estabelece que os danos
emergentes não podem ser presumidos e devem abranger aquilo que a vítima efetivamente perdeu. 2)

Recursos das rés aos quais se concede parcial provimento. (TRT1 - 9ª Turma - Rel. José da Fonseca
Martins Junior - 0042500-56.2007.5.01.0043 - 29/10/2012.)
580. Acidente de trabalho. Evento anterior ao Código Civil de 2002. Transcurso de menos da metade do
prazo previsto na lei revogada. Artigo 2.028 c/c artigo 206 do Código Civil de 2002. Prazo prescricional
de três anos. Aplica-se a prescrição civil à hipótese em que o evento danoso tenha ocorrido em 1998,
data anterior ao advento da Emenda Constitucional nº 45/04, que explicitou a competência da Justiça
do Trabalho para apreciação da matéria, sendo inviável a aplicação do prazo prescricional trabalhista,
previsto no inciso XXIX do art. 7º da Constituição Federal. Cumpre verificar, assim, qual o prazo
prescricional cível aplicável à espécie: se o prazo de vinte anos, nos termos do artigo 2028 do Código
Civil de 2002 c/c o artigo 177 do Código de 1916, ou de três anos, nos termos do artigo 205 do Código
Civil de 2002. Desse modo, tendo em vista que na data da entrada em vigor do Código Civil de 2002, a
saber 10.01.2003, havia transcorrido menos da "metade do tempo estabelecido pela lei revogada"
(vinte anos), mostra-se aplicável à espécie o prazo prescricional previsto no artigo 205 do Código Civil de
2002, a saber: três anos, contados a partir da entrada em vigor do Código Civil de 2002. Recurso do
reclamante a que se nega provimento. (TRT1 - 7ª Turma - Rel. Paulo Marcelo de Miranda Serrano 0000440-05.2011.5.01.0342 - 1º/10/2012.)
581. Adicional de produtividade assegurado por lei. Alteração lesiva. Prescrição total. Não incidência.
Tratando-se de ação que envolva pedido de prestações sucessivas decorrente de alteração do pactuado,
a prescrição é total, exceto quando o direito à parcela (salário) esteja assegurado por preceito de lei.
Recurso ordinário do Município conhecido e não provido. (TRT1 - 2ª Turma - Rel. Márcia Leite Nery 0001507-06.2011.5.01.0471 - 17/10/2012.)
582. Advogado empregado. Jornada. Regime de dedicação exclusiva. A jornada de trabalho apontada na
petição inicial demonstra que o reclamante no desempenho de suas tarefas, atuava em regime de
dedicação exclusiva, tendo em vista não ser possível o trabalho para outro empregador, quando o
advogado atua de segunda a sexta-feira, de 9:00 às 18 h, com 1 h de intervalo para alimentação. Assim
não resta dúvida que o reclamante estava vinculado a jornada diária de 8 h, não havendo que se falar
em horas extras (Lei nº 8.096/94, art. 20). (TRT1 - 7ª Turma - Rel. Alvaro Luiz Carvalho Moreira 0154500-24.2009.5.01.0012 - 14/9/2012.)
583. Cargo em comissão. CEF. Jornada de oito horas diárias. Ineficácia. Sendo as atividades
desenvolvidas pelo bancário, Técnico de Recursos Humanos, eminentemente técnicas, sem a fidúcia
especial caracterizadora do cargo de confiança previsto no artigo 224, parágrafo 2º, da CLT, considera-se
inválida a opção do empregado, pela jornada de 8 horas, com a percepção de gratificação de função,
conforme faculta o Plano de Cargos Comissionados do Banco (PCC), porque contrária à lei. Assim, faz jus
o empregado ao pagamento extraordinário das 7ª e 8ª horas de trabalho, admitindo a compensação de
tais verbas com a gratificação de função percebida a tal título (inteligência da Orientação Jurisprudencial
Transitória nº 70 da SBDI-1 do Tribunal Superior do Trabalho). (TRT1 - 10ª Turma - Rel. Flávio Ernesto
Rodrigues Silva - 0001192-24.2010.5.01.0079 - 5/10/2012.)
584. Contrato de experiência. Acidente de trabalho. O contrato a prazo determinado não afasta o direito
do trabalhador à estabilidade no emprego em razão de acidente do trabalho, quando o dano sofrido
pelo empregado decorre de ação ou omissão, intencional ou não, do empregador. (TRT1 - 8ª Turma Rel. Edith Maria Corrêa Tourinho - 0000403-19.2012.5.01.0026 - 26/9/2012.)
585. Dano moral in re ipsa. Acidente de trabalho. Trauma ocular leve. Incapacidade total e temporária
para o trabalho. Sofre psicologicamente o homem médio que é vítima de acidente de trabalho que lhe
acarreta trauma ocular, embora leve, com incapacidade total e temporária para o trabalho, tendo sido
internado em hospital por dois dias e permanecido em gozo de auxílio-doença por cerca de 7 meses.

Não importa perquirir se o reclamante está efetivamente sofrendo psicologicamente, porque o dano
moral é aferido em comparação com o que sentiria o homem médio se submetido à situação em tela.
Em outras palavras, o dano moral é aferido in re ipsa, de acordo com as regras comuns de experiência.
Dessa forma, evidencia-se que o reclamante efetivamente foi vítima de dano moral. (TRT1 - 7ª Turma Rel. Alexandre Teixeira de Freitas Bastos Cunha - 0022200-52.2006.5.01.0029 - 3/9/2012.)

6.1.5.3

Anotação na CTPS

586. Danos morais. Retenção da CTPS. Ato ilícito. A Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) é
documento de extrema relevância ao cidadão que venha a prestar algum tipo de serviço a outrem, na
medida em que, além de trazer sua identificação civil e histórico profissional, é necessária à percepção
de benefícios previdenciários e a obtenção de emprego. Neste aspecto, a retenção indevida deste
documento pela empresa atenta contra a dignidade do trabalhador (artigo 1º, III, da CRFB), atingindolhe a esfera moral, sendo inquestionável, nesse diapasão, a angústia experimentada pelo empregado
em face desta situação. (TRT1 - 7ª Turma - Rel. Alexandre Teixeira de Freitas Bastos Cunha - 000125258.2011.5.01.0015 - 1º/10/2012.)

6.1.6
6.1.6.1

Sucumbência
Honorários Advocatícios

587. Honorários advocatícios na Justiça do Trabalho. São devidos honorários advocatícios no processo
trabalhista somente nas hipóteses em que o empregado encontra-se assistido pelo sindicato da
categoria profissional e seja beneficiário da gratuidade de justiça (Lei nº 5584/70, art. 14 e Lei nº
1060/50, art. 4º, com a redação da Lei nº 7510/86). (TRT1 - 7ª Turma - Rel. Paulo Marcelo de Miranda
Serrano - 0165700-49.2009.5.01.0005 - 1º/10/2012.)
588. Indenização por dano moral. Instalação de câmera no vestiário feminino. O dano moral é a lesão
sofrida por alguém no seu patrimônio de valores ideais, como a intimidade, a honra e a imagem pessoal
e pública. Filmagens ou simulação de filmagens efetuadas no interior dos banheiros femininos da
empresa inibem as empregadas em seus momentos íntimos e pessoais, configurando dano moral, a
justificar uma indenização reparadora, mormente quando o motivo da instalação do aparelho não se
revela indispensável. (TRT1 - 5ª Turma - Rel. Mirian Lippi Pacheco - 0000815-29.2010.5.01.0281 19/9/2012.)
589. Indenização por dano moral. Instalação de câmera no vestiário feminino. O dano moral é a lesão
sofrida por alguém no seu patrimônio de valores ideais, como a intimidade, a honra e a imagem pessoal
e pública. Filmagens ou simulação de filmagens efetuadas no interior dos banheiros femininos da
empresa inibem as empregadas em seus momentos íntimos e pessoais, configurando dano moral, a
justificar uma indenização reparadora, mormente quando o motivo da instalação do aparelho não se
revela indispensável. (TRT1 - 6ª Turma - Rel. Nelson Tomaz Braga - 0102100-28.2009.5.01.0046 4/9/2012.)

6.1.7

Contrato de Estágio

590. Recurso do Banco Santander (Brasil) S.A. Nulidade do contrato de estágio. Vínculo empregatício e
unicidade contratual. Contumácia e revelia. Confissão ficta. (art. 844 da CLT). Corroborada a decretação
da revelia por esta Instância Recursal e tendo em vista a ocorrência da confissão quanto à matéria
fática, acrescentando-se a isso a ausência de lastro probatório no que se refere às alegações do
recorrente, reputo como verídicos os fatos delineados na petição inicial. Em face disto, impende
registrar que deve ser mantida a declaração de nulidade do contrato de estágio do reclamante no
período de 10/05/2007 a 31/01/2007 feita pelo MM. Juízo de Primeiro Grau, para que seja admitido o

liame empregatício do recorrente com o autor, este na qualidade de bancário, assim como para que seja
reconhecida unicidade contratual. Rejeito a preliminar de nulidade por cerceio de defesa. Recurso
improvido. (TRT1 - 4ª Turma - Rel. Bruno Losada Albuquerque Lopes - 0001617-55.2010.5.01.0207 11/9/2012.)
591. Salário in natura. Utilização de veículo. Configuração. Não se considera salário in natura o
transporte destinado ao deslocamento para o trabalho e retorno, em percurso servido ou não por
transporte público (artigo 458, § 2°, CLT), podendo ser utilizado para fins particulares. Esse também é o
entendimento da Súmula nº 367, I, do TST (antiga OJ 246, SDI-1, TST), diante do princípio da
colaboração mútua, visando a evitar que o empregador exija que o empregado devolva o veículo
quando, por exemplo, precisar pagar uma conta durante o expediente. Contudo, outra será a situação
se a função do veículo for irrestrita, sendo usado em dias de lazer ou de repouso e férias, para tornar
mais atraente o exercício do cargo ocupado, sendo que, neste último caso, o automóvel possui feição
salarial, pois a hipótese foge da interpretação da Súmula nº 367, TST, já que foi fornecido pelo trabalho
e não para o trabalho. (TRT1 - 10ª Turma - Rel. Flávio Ernesto Rodrigues Silva - 003800006.2009.5.01.0033 - 6/9/2012.)

6.1.8

Contrato de Aprendizagem

592. Trabalhadores off shore. Cotas para contratação de aprendizes. Decreto nº 5.598/05. 1) Improcede
o pedido declaratório contido na exordial, para que todos os trabalhadores off shore sejam excluídos da
base de cálculo da cota dos aprendizes, objetivando incluir na quotização as funções desempenhadas na
área administrativa. 2) Inexistindo prova de que todos os trabalhadores off shore estão abrangidos na
exceção contida no § 1º do artigo 10 do Decreto nº 5.589/05, deve a empresa observar, para o cálculo
da cota dos aprendizes, as funções que demandem formação profissional, observada a Classificação
Brasileira de Ocupações (CBO) elaborada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, excluídas as que
exijam formação técnica ou superior e os cargos de direção, gerência ou confiança, condições estas que
devem ser comprovadas perante a autoridade fiscalizadora. 3) Recurso da União Federal ao qual se
concede provimento. (TRT1 - 9ª Turma - Rel. José da Fonseca Martins Junior - 000018260.2011.5.01.0482 - 9/11/2012.)
593. Representação sindical. Categoria específica. Sindicato próprio. Se o novo sindicato profissional
representa uma categoria específica de trabalhadores, é legítima a sua criação, em lugar de sindicato
antigo que a abrangia pelo critério da similitude. (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Rildo Albuquerque Mousinho de
Brito - 0142600-84.2008.5.01.0301 - 12/9/2012.)
594. Responsabilidade civil. Acidente de trabalho. Inequívoca a responsabilidade da União, recorrente.
Os documentos trazidos com a inicial, especialmente o Boletim de Ocorrência de fls. 36 e o laudo
pericial de fls. 55/57, são claros ao atribuir a culpa do acidente ao veículo V.1, placa AS-2786, de
propriedade do DNER, que invadiu a contramão e abalroou outro veículo. Recurso improvido. (TRT1 - 4ª
Turma - Rel. Bruno Losada Albuquerque Lopes - 0051000-17.2008.5.01.0451 - 1º/10/2012.)
595. Responsabilidade subsidiária. Tomadora de serviços. Na Adecon 16, o STF declarou a
constitucionalidade do art. 71, §1º, da Lei nº 8.666/93, mas ressalvou o exame caso a caso das hipóteses
trazidas ao crivo do Judiciário, ante o exceptivo constante do artigo 37, § 6º, da CRFB/88. Assim sendo,
resta claro que o descumprimento das obrigações trabalhistas por parte da prestadora dos serviços à
Administração Pública só pode ter ocorrido por falta de fiscalização do contrato, obrigação inarredável
do ente público (arts. 67 e 116, da Lei nº 8.666/93), cuja inobservância causou prejuízo a terceiros, no
caso aos empregados da primeira ré. Diante do exposto e em exame em concreto da situação fática que
exsurge dos autos, mantenho a aplicação da Sum. nº 331, do TST (recentemente alterada para

adequação à decisão supra aludida), e a responsabilidade subsidiária da recorrente. (TRT1 - 6ª Turma Rel. José Antonio Teixeira da Silva - 0000770-74.2011.5.01.0512 - 10/10/2012.)
596. Retenções fiscais realizadas pela reclamada em outra demanda. Coisa julgada. Não configuração
de danos morais ou materiais. Tendo a reclamada procedido o recolhimento exatamente na forma
como fora lhe imposto na outra demanda, improcede o pedido de indenização por danos materiais e
morais. Na verdade, o reclamante tenta obter indenização por não concordar com a retenção feita pelo
fisco, fato que não oponível à ré, que simplesmente cumpriu o que a sentença lhe impusera. (TRT1 2ªTurma- Rel. Vólia Bomfim Cassar - 0000487-90.2011.5.01.0014 - 4/10/2012.)
597. Salário-contribuição. Base de cálculo. Aviso prévio. Mesmo após a promulgação da Lei nº n°
9.528/97, o aviso prévio não se inclui na base do salário-contribuição, por força do veto ao art. 28, § 8°,
“b”, da Lei nº n° 8.212/91. MV 1.504/97. Diárias para viagens – não há incidência de contribuição
previdenciária, em razão do disposto na alínea “h” do §9º do art. 28 da Lei nº 8.212/91. (TRT1 - 9ª
Turma - Rel. José Luiz da Gama Lima Valentino - 0001402-71.2011.5.01.0069 - 10/9/2012.)
598. Se a ré deixou de efetuar o pagamento do salário do autor pelo período de 13 meses seguidos,
somente o fazendo após ser notificada por este acerca da rescisão indireta do contrato de trabalho,
configurada está a falta grave de que trata o art. 483, -d- da CLT. Inteligência da S. 13 do c. TST. Sentença
de que se mantém no particular. (TRT1 - 4ª Turma - Rel. Luiz Augusto Pimenta de Mello - 030380029.2009.5.01.0281 - 4/9/2012.)

6.1.9

Cabimento

599. Se o agravo de petição estava apócrifo e só foi assinado após o decurso do prazo recursal, sob
ratificação dos atos praticados, deve ser ele declarado incabível ante a preclusão da decisão por ele
atacada, pois atos processualmente inexistentes não comportam convalidação, ainda que sob o molde
de ratificação. (TRT1 - 4ª Turma - Rel. Luiz Alfredo Mafra Lino - 0217800-46.2009.5.01.0242 2/10/2012.)
600. Seguro-desemprego. Não houve condenação indenizatória que pudesse legitimar a recorrente para
a discussão de tal questão. A sentença limitou-se (fl. 92) a condenar a ré à entrega das guias para
habilitação ao recebimento do seguro-desemprego. Desta forma, caberá ao Ministério do Trabalho e
Emprego à averiguação dos requisitos quanto à habilitação do autor ao recebimento do benefício. Nego
provimento. (TRT1 - 10ª Turma - Rel. Marcelo Antero de Carvalho - 0092800-10.2008.5.01.0262 17/10/2012.)
601. Súmula nº 12: “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." (TRT1 - 4ª Turma - Rel. Luiz Alfredo Mafra Lino 0084400-83.1995.5.01.0481 - 17/9/2012.)

6.1.9.1.1

Empresa de processamento de dados

602. Terceirização de atividade bancária. Enquadramento sindical. Em sendo as atividades do
empregado terceirizado diretamente ligadas ao core business do Banco tomador dos serviços, não há
como afastar o enquadramento do trabalhador como bancário. (TRT1 - 9ª Turma - Rel. Dalva Amélia de
Oliveira - 0000894-43.2010.5.01.0043 - 4/9/2012.)

6.1.10 Ajuda/Tíquete Alimentação
603. Vale-refeição. Ociosidade forçada por quase dois anos. Reestruturação da empresa. A imposição de
ociosidade forçada ao empregado por longo período de dois anos e cinco meses, em decorrência de
restruturação da empresa, além de extrapolar o jus variandi, não acarreta a suspensão do contrato de
trabalho, razão pela qual o empregador não pode subtrair do trabalhador os direitos e benesses
decorrentes do contrato laboral, dentre eles, o vale-refeição. Sentença parcialmente mantida quanto ao
deferimento do pedido de pagamento do benefício em questão, por outros fundamentos. (TRT1 - 3ª
Turma - Rel. Jorge Fernando Gonçalves da Fonte - 0000356-97.2011.5.01.0020 - 2/10/2012.)

