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DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO

1.1

ATOS ADMINISTRATIVOS

1.1.1

Infração Administrativa

1.1.1.1

Multas e Demais Sanções

1. Documentos relativos ao cumprimento das normas de proteção ao trabalho mantidos fora do local de
trabalho. Irregularidade. Auto de infração. O art. 630 da CLT, em seu § 4º dispõe expressamente que as
empresas deverão manter no local de trabalho toda a documentação que diga respeito ao cumprimento
das normas de proteção ao trabalho. Estes documentos podem ser objeto de fiscalização, a qualquer
momento, pelos agentes do Ministério do Trabalho. Não tendo o fiscal de trabalho encontrado na
empresa agravante toda a documentação obrigatória, relativa ao cumprimento das normas de proteção
ao trabalho, correta a lavratura do correspondente auto do infração. (TRT1 - 8ª Turma - Rel. Marcelo
Augusto Souto de Oliveira - 0090300-95.2005.5.01.0481 - 26/11/2013.)
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DIREITO PÚBLICO

2.1

GARANTIAS CONSTITUCIONAIS

2.1.1

Não Discriminação

2. Tratamento discriminatório. Igualdade formal. Salário mínimo profissional. Segundo determina o
inciso V, do art. 7º da CF, é direito dos trabalhadores o piso salarial proporcional à extensão e à
complexidade do trabalho. Contudo, a definição de salário mínimo profissional não é a mesma para piso
salarial, sendo aquela a menor remuneração com que deverão ser pagos os membros de determinada
profissão, quando contratados como empregados. (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Patrícia Pellegrini Baptista da
Silva - 0001555-22.2011.5.01.0064 - 10/7/2013.)
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DIREITO PÚBLICO

3.1

SERVIDOR PÚBLICO CIVIL

3.1.1

Sistema Remuneratório e Benefícios

3. Reajuste salarial a servidor. Incabível. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa,
aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia, entendimento cristalizado
na Súmula nº 339 do e. STF. (TRT1 - 9ª Turma - Rel. Claudia de Souza Gomes Freire - 000123035.2012.5.01.0283 - 2/5/2013.)
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DIREITO PÚBLICO

4.1.1.1

Isonomia / Equivalência Salarial

4. Equiparação salarial. Não 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 (artigo 818 da CLT). Já o empregador,
nos termos do artigo 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 - 0052000-51.2009.5.01.0052 - 6/12/2013.)
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DIREITO CIVIL

5.1

FATOS JURÍDICOS

5.1.1
5.1.1.1

Ato / Negócio Jurídico
Defeito, Nulidade ou Anulação

5. Direito do trabalho. Direito civil. Previdência complementar. Petrobrás. Petros. Repactuação. Não
provada a ocorrência de vício de vontade do obreiro, no ato de sua adesão à Repactuação do Plano de
Benefícios da Petros, é incabível a declaração de nulidade do Termo de Adesão à Repactuação. (TRT1 8ª Turma - Rel. Dalva Amélia de Oliveira - 0001110-78.2012.5.01.0028 - 1º/10/2013.)
6. Pedido de demissão. Vícios de vontade. Não comprovação. É certo que a declaração de vontade é
elemento essencial para a validade do negócio jurídico. É importante mencionar que o artigo 151 do
Código Civil dispõe que “a coação, para viciar a declaração de vontade, há de ser tal que incuta ao
paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família, ou aos seus bens.”
Não há nos autos prova capaz de demonstrar qualquer atitude antijurídica do empregador, não se
tratando de matéria passível de presunção, sendo, portanto, indispensável que a reclamante a
comprovasse, já que fato constitutivo do seu direito (inteligência do art. 818, da CLT, c/c art. 333, I, do
CPC). (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Leonardo Dias Borges - 0000295-72.2012.5.01.0031 - 1º/8/2013.)
7. Previdência privada. Regulamento de plano de benefício. Termo de Adesão à repactuação. Validade.
Negócio jurídico extrajudicial somente pode ser anulado nos moldes do artigo 171 do Código Civil, por
vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude. RMNR. Salário-condição. Os
reajustes da RMNR - Remuneração Mínima por Nível e Regime não podem ser entendidos como
reajustes gerais, na medida que o parâmetro remuneratório mínimo, de acordo com a lotação do
empregado, o nível salarial e o regime de trabalho, foi concebido para assegurar ao quadro de pessoal
nacional da empresa contraprestação adequada às diferenças de custo de vida em cada microrregião do
país, visto como a RMNR consiste no estabelecimento de um valor mínimo, por nível e região, de forma
equalizar os valores a serem percebidos pelos empregados, visando o aperfeiçoamento da isonomia
prevista na Constituição Federal. Evidentemente os valores da RMNR não poderiam permanecer os
mesmos sob o influxo de alterações no custo de vida nas respectivas microrregiões. Ademais, trata-se
de salário-condição, que não se integra, em definitivo, ao salário-base. (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Gloria
Regina Ferreira Mello - 0001051-75.2011.5.01.0012 - 6/3/2013.)
8. Progressão por merecimento. Invalidade da portaria. O desfazimento de um ato administrativo por
razão de ilegalidade pode ser feito pela própria Administração Pública, com base em seu poder de
autotutela sobre os próprios atos, conforme entendimento consagrado pelo e. STF, nas Súmulas 346 e
473. (TRT1 - 4ª Turma - Rel. Patrícia Pellegrini Baptista da Silva - 0001035-83.2010.5.01.0521 4/11/2013.)

5.2

OBRIGAÇÕES

5.2.1

Adimplemento e Extinção

5.2.1.1

Pagamento em Consignação

9. Ação consignatória. Natureza dúplice. Pedido contraposto. A natureza dúplice da ação de consignação
em pagamento autoriza a condenação do consignante a partir do pedido contraposto apresentado em
defesa pela consignatária. Apelo obreiro provido. (TRT1 - 10ª Turma - Rel. Rosana Salim Villela
Travesedo - 0001187-06.2012.5.01.0055 - 1º/7/2013.)
10. Ação de consignação em pagamento. Justa causa. A ação de consignação em pagamento não
comporta a discussão relativa à modalidade de dispensa, mas se presta tão somente a ilidir a mora
quanto aos títulos e valores nela consignados. (TRT1 - 6ª Turma - Rel. José Antonio Teixeira da Silva
(Red. Desig.) - 0001599-31.2012.5.01.0056 - 4/10/2013.)

5.2.2

Inadimplemento

5.2.2.1

Cláusula Penal

11. Acordo homologado judicialmente. Aplicação de multa em decorrência de pagamento mediante
depósito em cheque. O cheque é considerado ordem de pagamento à vista. Portanto, o pagamento por
depósito em cheque na conta indicada pelo reclamante, e nas datas estabelecidas, obedece
integralmente ao ajuste havido entre as partes, pelo que não se justifica em hipótese alguma a execução
da multa prevista no acordo em casos de atraso ou inadimplemento. (TRT1 - 10ª Turma - Rel. Angelo
Galvão Zamorano - 0001388-38.2012.5.01.0074 - 6/9/2013.)
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DIREITO DO TRABALHO

6.1

APOSENTADORIA E PENSÃO

12. Aposentadoria espontânea. Efeitos no contrato de trabalho. Em observância à autoridade das
decisões do Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado de constitucionalidade, a partir
das decisões na ADIN nº 1770-DF e ADIN nº 1721-DF, deve-se considerar que a aposentadoria
espontânea não extingue o contrato de trabalho. (TRT1 - 2ª Turma - Rel. Fernando Antonio Zorzenon da
Silva - 0153000-34.2008.5.01.0051 - 3/7/2013.)

6.1.1

Complementação de Aposentadoria / Pensão

13. A complementação de aposentadoria e suas diferenças não constituem patrimônio do de cujus, mas
complemento de benefício previdenciário, que, por força da Lei nº 6.858, de 24 de novembro de 1980,
são devidas aos beneficiários da pensão por morte, motivo pelo qual não se aplicam ao caso o disposto
nos artigos 1.641, 1.661 e 1.687 do Código Civil, que dizem respeito a patrimônio e não tratam de
benefícios previdenciários. (TRT1 - 4ª Turma - Rel. Cesar Marques Carvalho - 000058251.2010.5.01.0016 - 3/12/2013.)
14. Complementação de aposentadoria. CEF/FUNCEF. Adesão a novo plano. O ato jurídico praticado
pelo autor, referente ao Termo de Adesão às Regras de Saldamento do REG/REPLAN e ao Novo Plano e
Novação de Direitos Previdenciários, encontra-se abarcado pela proteção constitucional do art. 5º,
XXXIV da CRFB/88, o que implica a ausência de amparo jurídico para o recálculo do valor saldado. (TRT1
- 8ª Turma - Rel. Maria Aparecida Coutinho Magalhães - 0000218-87.2012.5.01.0023 - 3/9/2013.)
15. Complementação de aposentadoria. Empregado que mantém vínculo de emprego mesmo após a
aposentadoria pelo órgão previdenciário. Indevida. O objetivo da complementação de aposentadoria é
fazer com que o empregado mantenha o padrão de remuneração que recebia na ativa, inclusive a
percepção do benefício previdenciário serve de condição para o recebimento da suplementação, nos

termos do Regulamento da Petros, sendo indevido o pagamento de complementação de aposentadoria
ao empregado que mantém vínculo empregatício com a Petrobras. (TRT1 - 5ª Turma - Rel. Tania da Silva
Garcia - 0000371-52.2010.5.01.0036 - 4/3/2013.)
16. Complementação de aposentadoria. Petros e Petrobras. Novo plano de benefícios. Não consta como
condição para o recebimento de complementação de aposentadoria pela PETROS o término do contrato
de trabalho mantido com a PETROBRAS, ou as demais empresas do grupo. Portanto, não é válida
exigência criada por resolução da Diretoria Executiva, à qual não aderiu o participante do plano. (TRT1 6ª Turma - Rel. Marcos Cavalcante - 0000685-86.2012.5.01.0081 - 11/3/2013.)
17. Complementação dos proventos de aposentadoria. Parcela nunca recebida. Prescrição total.
Tratando-se de pedido de complementação de aposentadoria oriunda de norma regulamentar e jamais
paga ao ex-empregado, a prescrição aplicável é a total, começando a fluir o biênio a partir da
aposentadoria. (TRT1 - 1ª Turma - Rel. Mery Bucker Caminha - 0000452-26.2010.5.01.0060 - 5/3/2013.)
18. Diferenças de complementação de aposentadoria. Prescrição parcial. Tratando-se de pedido de
pagamento de parcela contratual de trato sucessivo, como é o caso do pleito de diferenças de
complementação de aposentadoria, a prescrição é parcial, consoante o entendimento consagrado na
Súmula nº 327, do c. TST. Complementação de aposentadoria. Possibilidade de redução do valor. Resta
bastante claro que o salário real de benefício, definido em razão do salário-de-contribuição à época da
aposentadoria, é uma espécie de teto para a soma da complementação de aposentadoria e a
aposentadoria paga pelo INSS, ou seja, o aumento desta pode importar na diminuição do valor daquela.
O objetivo da complementação de aposentadoria é a manutenção de padrão econômico similar à época
da atividade, mesmo com a perda de parcelas pagas apenas em função do contrato de trabalho, e isto
está sendo observado no presente caso, inclusive porque o valor total dos rendimentos sofreu reajustes
positivos. (TRT1 - 2ªTurma- Rel. Vólia Bomfim Cassar - 0107700-23.2005.5.01.0029 - 23/1/2013.)
19. Suplementação de aposentadoria. Petrobras. Petros. Requisitos. O art. 3º, I, da LC 108/2001, que
regulamenta o art. 202 da CRFB, estabelece a exigência da cessação do vínculo com o patrocinador do
plano de previdência complementar, para a percepção da suplementação de aposentadoria. (TRT1 - 9ª
Turma - Rel. Dalva Amélia de Oliveira - 0001382-12.2011.5.01.0027 - 23/1/2013.)
20. Teto da complementação de aposentadoria. Os reajustes deferidos integram a remuneração e
servem de base de cálculo do benefício, porém é impossível que a parcela repercuta na majoração do
teto da complementação de aposentadoria, porque não há previsão legal ou norma interna
estabelecendo tal elevação. (TRT1 - 2ª Turma - Rel. Valmir de Araujo Carvalho - 001610088.1997.5.01.0064 - 3/6/2013.)

6.1.1.1

Auxílio / Cesta Alimentação

21. Auxílio-alimentação. Caixa Econômica Federal. Empregado da CEF que se aposenta após a supressão
do auxílio-alimentação aos inativos não tem direito ao referido benefício. Aplicável a Orientação
Jurisprudencial Transitória nº 51 do c. TST. Vale dizer, ex-empregado significa aquele que já se desligou
da empresa por motivo de aposentadoria e continuou a receber o benefício. Em relação a esses, não
pode ser retirado o direito. Indevido o referido benefício. (TRT1 - 10ª Turma - Rel. Marcelo Antero de
Carvalho - 0001167-47.2012.5.01.0012 - 2/7/2013.)
22. Auxílio-alimentação. Prescrição total. Parcelas nunca pagas. A lesão do direito somente ocorreu
quando da aposentadoria das recorrentes, pela não incorporação do auxílio-alimentação aos proventos
de aposentadoria que as autoras passaram a perceber. Não prospera a tese da reclamada no sentido de
que a violação do direito teria ocorrido em 1995, quando houve a mudança do regulamento da
empresa, que suprimiu o auxílio-alimentação aos aposentados. Afastamento de prescrição. (TRT1 - 5ª
Turma - Rel. Roberto Norris - 0000733-57.2012.5.01.0077 - 7/5/2013.)

6.1.1.2

Caixa de Previdência

23. Banco do Brasil. Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI. Complementação
de aposentadoria. Regulamento aplicável. Na esteira do entendimento consolidado pela Súmula nº 288,

do colendo TST, aplicam-se à complementação dos proventos de aposentadoria as normas vigentes na
data da admissão do empregado. Na hipótese dos autos, considerando que a autora foi admitida
quando vigorava o Estatuto da PREVI de 1972, devem ser observadas as regras contidas em tal
regulamentação para efeito da apuração da parcela relativa à complementação de aposentadoria. (TRT1
- 5ª Turma - Rel. Rogério Lucas Martins - 0116300-65.2009.5.01.0070 - 13/12/2013.)
24. Banco do Brasil. Previ. Complementação de aposentadoria. Regulamentos distintos na data de
ingresso e da aposentadoria. Regras a serem observadas. 1) A complementação dos proventos de
aposentadoria paga pelos entes de previdência privada vinculados ao empregador rege-se pelas regras
vigentes na data de admissão do empregado, sendo este o entendimento que se extrai da Súmula nº
288 do c. TST. 2) Por essa razão não pode o autor pretender seja aplicado o Regulamento do Plano de
Benefícios da entidade de previdência privada vigente na data de sua admissão simultaneamente com
as benesses concedidas por Regulamento posterior, sob pena de se criar uma terceira norma interna
jamais acordada ou consentida pelas partes, não sendo ao acaso que o inciso II da Súmula nº 51 do c.
TST estabelece que verificando-se a coexistência de dois regulamentos da empresa, a opção do
empregado por um deles tem efeito jurídico de renúncia às regras do outro sistema. 3) Recurso
ordinário dos réus aos quais se concede parcial provimento e da autora ao qual nega-se provimento.
(TRT1 - 9ª Turma - Rel. José Geraldo da Fonseca - 0128700-73.2009.5.01.0018 - 9/8/2013.)
25. Plano de previdência privada. Migração do PS-I AO PS-II. Reintegração. Efeitos. Os efeitos da
reintegração abrangem o uso das tábuas de mortalidade postulado pelo reclamante, pois foi assegurado
judicialmente o direito ao retorno ao emprego e consequentemente aos benefícios da previdência
privada fechada vinculada ao contrato, com manutenção dos mesmos direitos e garantias, o que implica
no cabimento da aplicação de tabelas e regulamentos em vigor antes da dispensa e o direito à migração
do PS-II. (TRT1 - 7ª Turma - Rel. Maria das Graças Cabral Viegas Paranhos - 0001095-60.2010.5.01.0067 6/5/2013.)

6.1.1.3

Gratificação de Contingente e/ou Participação nos Resultados - Avanço de Nível

26. Da retificação da função na CTPS. Da aplicação do acordo coletivo. Da violação ao art. 8º, I, da
Constituição Federal. Da liberdade sindical plena. Da norma mais benéfica. Depreende-se que a
atividade-fim preponderante da primeira ré é a prestação de serviços de telecomunicações ativa ou
receptiva. Por conseguinte, são aplicáveis as Convenções Coletivas assinadas pelo SINDIMEST-RJ
(Sindicato das Indústrias de Instalação e Manutenção de redes, equipamentos e sistemas de
telecomunicações do Estado do Rio de Janeiro) e pelo SINTTEL-RJ, em detrimento dos acordos coletivos
assinados entre o mesmo SINTTEL-RJ e o reclamado, abrangendo a CCT todos os trabalhadores nas
empresas de telecomunicações e outros, dentre os quais as empresas de telemarketing, sendo esta
última, a atividade preponderante do reclamado. Assim, diante da teoria do conglobamento e do que
reza o art. 620 da CLT, esta se mostra mais benéfica que o acordo coletivo entabulado com a acionada,
no que diz respeito ao piso da categoria, ao percentual de reajuste salarial, ao bilhete (ou ticket)
refeição e aos benefícios não oferecidos no ACT (cesta básica, seguro de vida, incentivo à qualificação e
outros). Nego provimento. (TRT1 - 10ª Turma - Rel. Marcelo Antero de Carvalho - 008460040.2009.5.01.0242 - 7/1/2013.)
27. Petrobras. Concessão de nível salarial só para empregados da ativa. Afronta ao estabelecido em
regulamento de empresa. Os regulamentos de empresa constituem ato de vontade unilateral do
empregador, ingressando nos contratos individuais como se fossem cláusulas integrantes destes. Assim,
a concessão de promoções sem critérios, concedida a todos os empregados indistintamente, trata-se de
verdadeiro reajuste salarial dos empregados da ativa, com exclusão dos inativos, em desrespeito ao
próprio regulamento empresarial que previa o reajuste do benefício de suplementação de
aposentadoria em conformidade com os reajustes concedidos. (TRT1 - 6ª Turma - Rel. Cláudia Regina V.
M. Barrozo - 0001030-72.2012.5.01.0042 - 9/9/2013.)
28. Petrobras. Petros. Progressão na carreira por norma coletiva. Extensão aos aposentados. A
concessão de promoções de níveis de cargos, segundo o regulamento da Petrobras, só pode ocorrer por
merecimento ou antiguidade, ficando claro que a concessão de mais um nível para todos,
indistintamente, significa um aumento salarial geral. Ademais, a cláusula que concedeu o reajuste não
traz em seu texto nenhuma referência para afastar do seu alcance os aposentados e pensionistas. O

Regulamento do Plano de Benefício da PETROS, em seu artigo 41, determina reajustes periódicos dos
aposentados, nas mesmas épocas de reajustamento dos salários da patrocinadora, de modo a manter
para os jubilados a mesma remuneração dos que estão na ativa. (TRT1 - 10ª Turma - Rel. Marcelo
Antero de Carvalho - 0000323-69.2011.5.01.0065 - 7/1/2013.)

6.1.1.4

Parcelas que Integram a Aposentadoria

29. CEF. Funcef. Ônus da prova. Complementação de aposentadoria. Incorporação da gratificação de
função. De acordo com a ótica processual vigente, compete ao julgador observar a distribuição exata do
ônus da prova, de modo que, ao final da lide, esteja realmente apto a aplicar ao processo a síntese
jurídica mais equânime, julgando, contrariamente, a quem tinha o referido ônus, e dele, não se
desincumbiu. O juízo de origem julgou procedente o pedido da autora em decorrência da impugnação
geral da ré em face do tema “gratificação de função”; e do elastecimento indevido da pretensão autoral
ao mencionar outras parcelas não pretendidas pela reclamante - aplicação criteriosa do ônus da prova
pela primeira instância. Recursos das reclamadas que se nega provimento. (TRT1 - 1ª Turma - Rel. Mário
Sérgio Medeiros Pinheiro - 0069900-61.2007.5.01.0070 - 5/3/2013.)
30. Complementação de aposentadoria. Integração de parcelas na base de cálculo. Adesão ao novo
plano. Impossibilidade. A adesão ao novo plano de aposentadoria, com cláusula expressa de novação de
direitos, operada por transação válida e eficaz, desagregou o novo valor do benefício de
complementação aos planos anteriores. As parcelas referentes às regras anteriores não podem ser
integralizadas à base de cálculo do novo plano, porquanto reconhecidamente quitadas no Termo de
Adesão. Equiparação. Não é possível a análise do pedido de equiparação salarial sem a indicação de
paradigma, tampouco quando o empregador possui plano de cargos e salários regular. (TRT1 - 2ª Turma
- Rel. Fernando Antonio Zorzenon da Silva - 0000668-60.2010.5.01.0068 - 4/9/2013.)
31. Petrobras. Petros. Parcela RMNR. Trabalhador já aposentado. Repercussão no benefício de
complementação de aposentadoria. Não cabimento. A cláusula que estabeleceu uma remuneração
salarial mínima aos empregados em atividade goza de total validade e seu reconhecimento impõe-se
face o que dispõem os artigos 7º, inciso XXVI, e 8º, III, da Constituição da República. (TRT1 - 8ª Turma Rel. Maria Aparecida Coutinho Magalhães. (Red. Desig). - 0001578-40.2011.5.01.0040 - 5/11/2013.)

6.1.1.5

Prêmio

32. A pretensão deduzida na inicial (prêmio aposentadoria) está umbilicalmente relacionada à
concessão de aposentadoria espontânea e visa, nitidamente, a percepção dos benefícios previstos na
norma coletiva que lhe dá supedâneo e que se viabilizam com o efetivo requerimento da jubilação
dentro de 90 (noventa) dias a partir da aquisição do direito e, ainda, com o desligamento do emprego
nos 30 (trinta) dias seguintes à concessão do referido benefício previdenciário, sendo verdadeiro
estímulo à terminação contratual por iniciativa do empregado. (TRT1 - 9ª Turma - Rel. Antônio Carlos de
Azevedo Rodrigues - 0001221-64.2011.5.01.0071 - 10/6/2013.)

6.2

CATEGORIA PROFISSIONAL ESPECIAL

6.2.1
6.2.1.1

Advogados
Empregados

33. I - Vínculo de emprego. Advogado. Restou demonstrado nos autos que o autor trabalhou para o
reclamado na função de advogado. Os elementos onerosidade, pessoalidade, subordinação e nãoeventualidade são incontestes, não desincumbindo-se a ré de seu ônus probatório em relação ao
trabalho de natureza autônoma, nos moldes do artigo 333, inciso II do CPC. O fato da função em análise
ser a de advogado com amplo conhecimento jurídico na área trabalhista não implica na alteração da
análise dos fatos em consonância com o princípio da primazia da realidade. II- Horas extras. O
recorrente é advogado, profissão que faz jus ao pagamento de uma hora extra diária laborada além das
8 horas diárias, tratando-se a hipótese de contrato verbal de dedicação exclusiva prevista no art. 20 da

Lei 8.906/94, o que se abstrai do artigo 12 do Regulamento Geral do Estatuto da OAB. (TRT1 - 10ª Turma
- Rel. Marcelo Antero de Carvalho - 0000339-22.2012.5.01.0054 - 8/5/2013.)

6.2.2
6.2.2.1

Bancários
Cargo de Confiança

34. Bancário. Art. 224 da CLT. Para que o bancário se enquadre na exceção prevista no § 2º, art. 224, da
CLT, é necessário que realmente exerça funções de direção, gerência, fiscalização, chefia e equivalentes
ou atue em cargo de confiança de inequívoca distinção funcional na estrutura do empregador. (TRT1 - 2ª
Turma - Rel. Maria Helena Motta - 0140400-72.2009.5.01.0074 - 10/10/2013.)
35. Bancário. Artigo 224, parágrafo 2º, da CLT. Para ser enquadrado na exceção legal, basta que o
empregado exerça cargo de confiança e receba gratificação de função não inferior a um terço de seu
salário-base, tendo em vista que tal gratificação tem como finalidade remunerar o maior grau de fidúcia
exigido do trabalhador. (TRT1 - 6ª Turma - Rel. Cláudia Regina V. M. Barrozo - 000014461.2012.5.01.0046 - 15/8/2013.)
36. Bancário. Gerente de contas. Cargo de confiança. Configuração. Jornada normal de oito horas.
Devida a remuneração suplementar do labor prestado a partir da oitava hora diária. Comprovado nos
autos que o trabalhador bancário exercia as funções de gerente de contas, atividade que detinha
especial fidúcia do empregador, não há qualquer dúvida acerca do cabimento da norma legal inscrita no
art. 224, § 2º, da CLT, para regular a sua jornada de trabalho; sendo, portanto, incabível o pagamento de
horas extraordinárias a partir da sexta hora diária de trabalho, como postulou o autor em razões
recursais. (TRT1 - 7ª Turma - Rel. Rogério Lucas Martins - 0000366-12.2010.5.01.0042 - 23/9/2013.)
37. Cargo de confiança. Enquadramento legal. Art. 224, § 2º, da CLT. O nome dado à função e o
pagamento de gratificação superior a 1/3 do salário não preenchem, por si sós, os requisitos previstos
no § 2º do art. 224 da CLT, sendo indispensável a prova do desempenho de uma efetiva posição de
confiança. (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Rildo Albuquerque Mousinho de Brito - 0001271-69.2011.5.01.0078 8/5/2013.)
38. Chefe de serviços bancários. Horas extras. A função de “Chefe de Serviços Bancários”, com poderes
limitados e sem subordinados, não importa em cargo de confiança, capaz de excluir o empregado da
jornada normal reduzida do bancário. (TRT1 - 8ª Turma - Rel. Edith Maria Corrêa Tourinho - 000091721.2012.5.01.0042 - 1º/10/2013.)
39. Direito do trabalho. Cargo de Confiança. Bancário. Sigilo profissional. Considera-se cargo de
confiança, nos termos do art. 224, § 2º da CLT, o que implica em conhecimento de dados sigilosos, como
por exemplo as contas dos clientes, às quais o empregado tem acesso em decorrência do trabalho
realizado, ficando o obreiro sujeito à jornada de 8 h/dia e 40 h semanais. (TRT1 - 8ª Turma - Rel. Dalva
Amélia de Oliveira - 0001525-40.2011.5.01.0014 - 3/9/2013.)

6.2.2.2

Enquadramento

40. ECT. Banco postal. Jornada de 6 horas em razão do exercício de atividades bancárias. Inaplicável. A
norma inserta no art. 511, §1º da CLT determina que o enquadramento legal e sindical do empregado
decorre da atividade do empregador. Assim, em sendo a reclamada empresa que não exerce atividade
bancária, é inviável a pretensão da recorrente, mormente porque as atividades descritas pela
reclamante não extrapolam os limites fixados na Resolução 3.954/2011 do Banco Central. Recurso
improvido. (TRT1 - 5ª Turma - Rel. Roberto Norris - 0001358-54.2011.5.01.0521 - 9/10/2013.)
41. Terceirização e marchandage. Ilicitude da contratação de empregado por empresa interposta para
realização de atividades bancárias. 01. A relação de trabalho é bilateral e se estabelece pelo fatotrabalho, atividade humana posta à disposição de um tomador de serviço denominado pelo art. 2º da
Consolidação das Leis do Trabalho de empregador, pois emprega a força de trabalho e dirige tal
prestação para a consecução de suas atividades. As únicas relações triangulares, legalmente
estabelecidas, em que se autoriza que uma empresa possa receber diretamente a força de trabalho de

um empregado contratado por outra empresa, utilizando-se da atividade e da energia do trabalhador
em seu próprio proveito, ocorre nos casos das contratações temporárias (Lei nº 6.019/74); da vigilância
bancária (Lei nº 7.102/83) e das hipóteses de aprendizagem (art. 428 e segs. da CLT), já que a
intermediação de mão de obra ou marchandage é expressamente repudiada pelo direito internacional e
pátrio, pois o homem e sua energia não podem ser objetos de comércio interempresas. 02. Na
terceirização lícita, a relação interempresarial ocorre com absoluta independência na execução das
atividades realizadas, de modo totalmente autônomo entre uma e outra empresa, pois o “objeto do
comércio” é sempre um bem ou serviço especializado prestado por ente que detém total independência
funcional; o labor não se integra às necessidades rotineiras e nem se apresenta em regime de conexão
funcional com as atividades recíprocas. A relação é sempre trilateral, pois não há interpenetração dos
contratos de emprego (entre o trabalhador e seu empregador) com o de prestação de serviços (entre as
empresas tomadora e prestadora de serviços). 03. Todavia, todo contrato de atividade que envolve
entrega de força de trabalho humano para atividades rotineiras e necessárias (não-eventualidade) de
outrem, que a utiliza em proveito econômico de sua empresa (onerosidade), dirigindo o modo de
execução e o fazer (subordinação), é contrato de trabalho, ainda que entre as partes se interponha uma
pessoa jurídica, hoje, denominada empresa terceira, como ontem fora o “gato” ou o “intermediador” /
“arregimentador”. Deste modo, na opacidade da figura do “tomador” encontra-se o real empregador.
Enquadramento na categoria dos bancários. Possibilidade. 04. Extrai-se como consequências da
prestação de serviço por empresa interposta ou terceirização ilícita (i) a nulidade da relação com a
empresa prestadora e (ii) o reconhecimento do vínculo de emprego diretamente com o tomador dos
serviços, com a devida observância de todas as normas e vantagens atinentes à respectiva categoria
profissional do trabalhador, no caso em julgamento, da categoria de bancário. (TRT1 - 7ª Turma - Rel.
Sayonara Grillo Coutinho Leonardo da Silva (Red. Desig.) - 0001226-83.2010.5.01.0342 - 3/12/2013.)
42. Terceirização ilícita. Vínculo de emprego reconhecido. Bancário. Restou demonstrado, in casu, que a
autora, além de desempenhar a atividade-fim da segunda reclamada, ora recorrente, estava, de fato,
submetida aos comandos da tomadora de serviços. Buscou-se somente a contratação ilícita por
empresa interposta a fim de se frustrar os direitos garantidos aos empregados contratados diretamente
pela recorrente. Desprovimento dos recursos interpostos. (TRT1 - 5ª Turma - Rel. Roberto Norris 0001746-04.2012.5.01.0203 - 15/7/2013.)

6.2.2.2.1

Financeiras / Equiparação Bancário

43. Financiário. Jornada de trabalho. Empregado de empresa que oferece serviços de empréstimos
pessoais e crédito direto ao consumidor se sujeita à jornada especial de trabalho prevista no art. 224 da
CLT. Inteligência da Súmula nº 55 do TST e 27 do TRT1. (TRT1 - 2ª Turma - Rel. Fernando Antonio
Zorzenon da Silva - 0000892-92.2010.5.01.0069 - 3/4/2013.)
44. Financiário. Jornada. Concluindo-se que a atividade desenvolvida pela reclamada é de uma
financeira, seus empregados se beneficiam da jornada reduzida dos bancários, conforme a Súmula nº 55
do c. TST, bem como dos direitos assegurados no instrumento coletivo correspondente. (TRT1 - 1ª
Turma - Rel. Gustavo Tadeu Alkmim - 0001212-53.2012.5.01.0076 - 2/12/2013.)

6.2.2.3

Gerentes

45. Cargo de confiança. A simples nomenclatura do cargo como sendo de gerente, sem que o
empregado, efetivamente, possua poderes de gestão ou especial confiança do empregador é
insuficiente para atrair a aplicação do art. 224,§2º da CLT, sendo devidas como extras as horas
excedentes a seis diárias. (TRT1 - 8ª Turma - Rel. Giselle Bondim Lopes Ribeiro - 000055856.2010.5.01.0005 - 22/1/2013.)
46. Horas extras. Gerente-geral. Artigo 62, II, da CLT. Para efeito de inclusão do empregado na exceção
prevista no artigo 62, II, da CLT, não basta que a função ocupada tenha a denominação de “gerentegeral”, que tenha amplos poderes de mando e que receba gratificação de função superior em 40%
(quarenta por cento) do valor do cargo efetivo. É necessário, também, que fique comprovado que o
trabalhador não estava submetido a nenhum controle de horário. (TRT1 - 6ª Turma - Rel. Nelson Tomaz
Braga - 0028100-66.2005.5.01.0541 - 2/5/2013.)

6.2.3

Domésticos

47. Empregada doméstica. Vínculo de emprego. Diarista. A prestação de serviços por três vezes na
semana não é o bastante para configurar o vínculo de emprego doméstico, uma vez que inexistente a
continuidade na prestação de serviços, conforme previsto no art.1º da Lei nº 5.859/72. (TRT1 - 2ª Turma
- Rel. Valmir de Araujo Carvalho - 0000264-86.2012.5.01.0246 - 18/1/2013.)

6.2.4
6.2.4.1

Empregados Portuários
Adicional de Risco

48. Adicional de risco. Portuário. Avulso. Leis nº 8.630/93 e 4.860/65. A partir da Lei nº 8.630/93, restou
pacificado o entendimento, através de pronunciamento da e. SBDI do c. TST, nos termos da OJ nº 402,
quanto à inviabilidade da extensão do adicional de risco previsto no artigo 14 da Lei nº 4.860/65, não
podendo se falar em isonomia quando os trabalhadores portuários empregados deixaram de receber o
citado adicional. (TRT1 - 10ª Turma - Rel. Célio Juaçaba Cavalcante - 0000987-35.2012.5.01.0043 8/5/2013.)
49. Adicional de risco. Trabalhador portuário avulso. O trabalhador portuário avulso não faz jus ao
adicional de risco previsto no artigo 14 da Lei nº 4.860/65, vez que esse adicional é dirigido apenas aos
empregados e servidores da Administração Portuária, nos termos do artigo 19 da citada lei. (TRT1 - 4ª
Turma - Rel. Mônica Batista Vieira Puglia - 0001092-02.2012.5.01.0014 - 5/11/2013.)
50. Adicional de riscos. Lei nº 4.860/65. Efetivo tempo no serviço considerado sob risco. O adicional
somente é devido durante o tempo efetivo no serviço considerado sob risco, e foi atribuída às
Administrações dos Portos, após oitiva da autoridade competente, a discriminação dos serviços
considerados sob risco. (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Gloria Regina Ferreira Mello - 000115191.2011.5.01.0024 - 10/7/2013.)
51. Avulso. Adicional de risco. Devido. A Lei nº 4.860/65 foi editada no período em que a administração
dos portos e as operações portuárias eram realizadas pela Companhia Docas. A Lei nº 8.630/93
desmembrou a administração portuária e a execução das atividades portuárias, mantendo aquela a
cargo da Companhia Docas, e permitindo que estas fossem executadas por pessoas jurídicas distintas,
denominadas operadores portuários. As pessoas ligadas diretamente à atividade de movimentação de
mercadorias, entre elas os estivadores, passaram a prestar serviços para os operadores portuários, mas
suas condições de trabalho não se alteraram. Assim, continuou sendo devido o adicional de risco, pois
não se alterou seu fato gerador, apenas o responsável pelo pagamento, que passou a ser o operador
portuário, com o qual o OGMO é solidariamente responsável (artigo 2º, §4º, da Lei nº 9.719/98).
Ademais, a Lei nº 8.630/93 não revogou a Lei nº 4.860/65. (TRT1 - 2ªTurma- Rel. Vólia Bomfim Cassar 0001683-04.2012.5.01.0033 - 14/11/2013.)

6.2.5

Enquadramento

52. Enquadramento como financiário. Sob ressalva do entendimento desta relatora, no sentido de as
sociedades prestadoras de serviços de análise de crédito, cadastro, cobrança e promoção de vendas não
se confundirem com financeiras, enquadra-se como financiária empregada da Trishop, fazendo jus à
norma coletiva da categoria, adotando, assim, aquele expresso na Súmula nº 27, deste e. Tribunal, em
respeito ao princípio da razoável duração do processo. (TRT1 - 4ª Turma - Rel. Ana Maria Soares de
Moraes - 0000804-96.2010.5.01.0055 - 21/6/2013.)
53. Enquadramento sindical. Financiário. Benefícios normativos. Deferimento. Se a empregadora é
instituição financeira ou é a ela equiparada, não importa se a reclamante exerceu as atividades de
promotora de vendas, sendo considerada financiária, fazendo jus, por conseguinte, à jornada reduzida
dos bancários, nos termos da Súmula nº 55 do TST. (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Rildo Albuquerque Mousinho
de Brito (Red. Desig.) - 0000499-91.2010.5.01.0062 - 11/10/2013.)
54. Vem se tornando prática comum entre instituições financeiras a tentativa de dissociação da
atividade de captação de clientela daquela de efetiva concessão de crédito. Essa conduta, porém, deve

ser repelida por esta Justiça Especializada, em razão dos princípios maiores que norteiam o direito social
(de proteção do trabalhador, da organização sindical e de sua autêntica representatividade e o da
primazia da realidade dos fatos sobre a forma). Sentença de primeiro grau mantida no tocante ao
enquadramento do autor na categoria financiária. (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Jorge Fernando Gonçalves da
Fonte - 0001534-80.2010.5.01.0064 - 9/5/2013.)

6.2.6

Outras Categorias Profissionais

55. O treinador de futebol é regido por legislação própria, a Lei 8.650, de 20 de abril de 1993, que
determina a aplicação dos dispositivos trabalhistas, em caso de lacuna, e, inexistindo previsão específica
quanto ao período destinado à concentração do time, aplica-se o artigo 4º da CLT, considerando como
de efetivo serviço o tempo á disposição do empregador. (TRT1 - 6ª Turma - Rel. Theocrito Borges dos
Santos Filho - 0109800-11.2008.5.01.0072 - 3/5/2013.)

6.2.7
6.2.7.1

Professores
Redução Carga Horária

56. Professor. Redução do número de horas-aula e da correspondente remuneração. A diminuição do
número de horas-aula, com a consequente redução salarial constitui alteração lesiva contra o
trabalhador, vedada tanto pelo art. 7º, VI, da CRFB, como pelo art. 468 da CLT. (TRT1 - 8ª Turma - Rel.
Edith Maria Corrêa Tourinho - 0000431-35.2010.5.01.0065 - 21/3/2013.)
57. Professor. Redução salarial. A redução lícita da carga horária dos professores horistas é aquela que
respeita o número de aulas para as quais foi o professor contratado. O aumento e posterior redução da
carga horária admissível desde que respeitado o número de horas contratadas. (TRT1 - 4ª Turma - Rel.
Angela Fiorencio Soares da Cunha - 0000865-41.2011.5.01.0048 - 17/1/2013.)
58. Provido o recurso da reclamada para afastar o pagamento de diferenças salariais. Professor.
Redução da carga horária. Possibilidade. A variação da carga horária do professor, em virtude da
diminuição ou aumento do número de alunos, não configura alteração prejudicial, decorrendo da
natureza da atividade de ensino. Paralelamente não se opera redução do valor da hora-aula (Orientação
Jurisprudencial nº 244 - SDI - I). Confissão ficta não preponderante sobre os elementos dos autos. Não
há como fazer prevalecer uma confissão ficta, por insuficiente conhecimento dos fatos pelo preposto,
quando nos autos há outros elementos passíveis de análise e que se coadunam com os fatos alegados
na defesa. (TRT1 - 9ª Turma - Rel. José Luiz da Gama Lima Valentino - 0000429-13.2010.5.01.0244 26/11/2013.)
59. Carga horária. Professor. Redução. Vedação. É vedada a redução da carga horária do professor sem
prova robusta da redução do número de alunos. A redução da carga horária com a consequente redução
salarial implica alteração ilícita do contrato de trabalho e violação ao artigo 468 da CLT, cabendo a
devolução dos valores para se restabelecer o equilíbrio na relação e observância as regras contratuais
fixadas no momento da formalização da relação de emprego (Inteligência da Orientação Jurisprudencial
nº 244 da SDI-1, TST.). (TRT1 - 10ª Turma - Rel. Flávio Ernesto Rodrigues Silva - 000018051.2011.5.01.0010 - 31/1/2013.)

6.2.8

Serviços de Telefonia ou Telegrafia

60. Horas extraordinárias. Operador de radiotelefonia. Jornada reduzida. A inexistência de norma
coletiva autorizando o elastecimento da jornada de seis horas do operador de radiotelefonia enseja a
condenação da empresa em horas extraordinárias e reflexos. Apelo autoral parcialmente provido. (TRT1
- 10ª Turma - Rel. Rosana Salim Villela Travesedo - 0001936-03.2012.5.01.0482 - 4/11/2013.)

6.2.8.1

Operador de Telemarketing

61. Operador de telemarketing. Função disfarçada. Convenção coletiva do trabalho. Aplicabilidade. O
empregador tem a total liberdade de definir os cargos e funções de sua empresa, registrando a parte
autora da maneira que quiser. O que não pode ocorrer é deixar de aplicar a norma coletiva cabível. Se a

lei ou norma coletiva estabelece um benefício a determinado cargo/função, não pode o empregador
mudar a sua nomenclatura para fugir de sua obrigação, o que caracterizaria fraude e abuso de direito.
Provimento parcial do recurso. (TRT1 - 5ª Turma - Rel. Roberto Norris - 0001654-47.2012.5.01.0002 11/12/2013.)
62. Teleatendimento. O teleatendimento, conforme a Classificação Brasileira de Ocupações - CBO descrição sumária ("atendem usuários, oferecem serviços e produtos, prestam serviços técnicos
especializados, realizam pesquisas, fazem serviços de cobrança e cadastramento de clientes, sempre via
teleatendimento, segundo roteiros e scripts planejados para captar, reter ou recuperar clientes") -, é o
que caracteriza a ocupação dos operadores de telemarketing ativos, ativos e receptivos, receptivos ou
técnicos, sendo classificados, como operadores de telemarketing receptivo, os atendentes de
informações ou operadores de atendimento receptivo, ou seja, os atendentes de cadastro ou
representantes de serviços. (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Gloria Regina Ferreira Mello - 000003756.2011.5.01.0012 - 6/8/2013.)
63. Vínculo empregatício com os tomadores dos serviços. Banco Itaucard e banco Citicard. Operador de
telemarketing. Condição de financiário. Terceirização ilícita. A prova oral evidencia que as atribuições do
reclamante eram relacionadas à atividade fim dos réus, uma vez que trabalhava na venda de cartões de
crédito, de seguros em geral e de títulos de capitalização. Tem-se caracterizada típica intermediação de
mão de obra, prática vedada pelo ordenamento jurídico positivo e jurisprudência dominante, conforme
Enunciado nº 331, I, do TST. (TRT1 - 1ª Turma - Rel. José Nascimento Araujo Netto - 000013702.2011.5.01.0015 - 6/3/2013.)

6.2.9

Trabalhadores em Petróleo

64. Transpetro. Cálculo do repouso remunerado. Escala 3x2. A remuneração do repouso é feita
conforme determina o artigo 7º da Lei nº 605/49. O trabalho em escala de 3x2 previsto na Lei nº
5.811/72 não muda tal regra, haja vista que as folgas semanais fixadas mediante norma coletiva, além
do descanso semanal previsto no artigo 5º, XV, da Constituição Federal, se consubstanciam em
condições mais favoráveis de trabalho. (TRT1 - 6ª Turma - Rel. Cláudia Regina V. M. Barrozo - 000066997.2012.5.01.0028 - 4/7/2013.)

6.3

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO

6.3.1

Administração Pública

65. Sendo a executada uma sociedade de economia mista, sujeita-se ao regime próprio das empresas
privadas, inclusive no tocante às obrigações trabalhistas, conforme dispõe o art. 173 da Carta Magna.
Além disso, a presente execução não se sujeita ao art. 100 da CRFB, que regula o pagamento por via de
precatórios, pelo que não há óbice para que o exequente receba seu crédito em pecúnia, pelas vias
normais de execução. (TRT1 - 4ª Turma - Rel. Luiz Alfredo Mafra Lino - 0121600-96.1992.5.01.0007 7/8/2013.)
66. Sociedade de economia mista. Tratamento jurídico de empresa privada. Sendo a reclamada uma
sociedade de economia mista, aplica-se à hipótese o art. 173, § 1º, II, da Constituição Federal, incidindo
as normas relativas ao direito comum e ao direito do trabalho, pelo que devidas são as diferenças
salariais decorrentes das progressões horizontais não cumpridas. Inaplicável o disposto no art. 169, § 1º,
I da CF/88, pois a reclamada desempenha atividade econômica. (TRT1 - 2ª Turma - Rel. Valmir de Araujo
Carvalho - 0000894-03.2012.5.01.0066 - 8/8/2013.)

6.3.1.1

Cessão entre Órgão / Empresa

67. Prorrogação da cessão. Gratificação de função. Publicação de portaria. Hipótese na qual o autor não
foi investido por meio de instrumento hábil exarado pela cessionária na função comissionada quando da
prorrogação da cessão, tornando indevida a percepção da gratificação perseguida. Recurso não provido.
(TRT1 - 10ª Turma - Rel. Marcelo Antero de Carvalho - 0000820-81.2011.5.01.0001 - 4/9/2013.)

6.3.1.2

Contrato Nulo - Efeitos

68. Conselho de fiscalização profissional. Entidade autárquica atípica. Desnecessidade de prévio
concurso público para os contratos até 18/5/2001. Inexiste nulidade do contrato de trabalho sem
concurso público de empregado contratado em período anterior a 18/5/2011, marco fixado pelo STF na
ADIN 1717-6 (rel. Min. Sydney Sanches, DJ 28/3/2003). (TRT1 - 8ª Turma - Rel. Edith Maria Corrêa
Tourinho - 0000117-39.2010.5.01.0017 - 16/12/2013.)
69. Contrato nulo. Aplicação da Súmula nº 363, do c. TST. Não pode o Município sustentar irregularidade
praticada por sua própria iniciativa, pois a valorização do trabalho humano, constitucionalmente
consagrado (arts. 1º, item IV, 170 e 193 da CRFB/88) se sobrepõe a limitações de ordem administrativa.
Inconcebível que o ente público alegue sua própria torpeza em benefício próprio. A injustiça é evidente
e não pode ser despercebida, quiçá tolerada. A relação de emprego restou inconteste, haja vista que o
Município não nega a prestação de serviços pelo autor. Os direitos do demandante são inegáveis, no
entanto, em razão de o contrato ser nulo, há impedimento do reconhecimento in totum dos direitos
inseridos pela CLT, devendo ser aplicado, tão-somente, o preconizado na Súmula nº 363, do c. TST.
Recurso não provido. (TRT1 - 5ª Turma - Rel. Enoque Ribeiro dos Santos - 0052100-92.2009.5.01.0282 6/11/2013.)
70. Contrato nulo. Em se tratando de trabalho proibido, uma vez que lhe faltou um dos requisitos
essenciais para a validade do ato, qual seja, a aprovação prévia em concurso público válido, não há que
se reconhecer a relação empregatícia com a Administração Pública indireta. (TRT1 - 2ª Turma - Rel.
Valmir de Araujo Carvalho - 0000177-93.2011.5.01.0302 - 19/7/2013.)
71. Contrato nulo. FGTS. OJ 362 SDI-1 do TST. Não afronta o princípio da irretroatividade da lei a
aplicação do art. 19-A da Lei nº 8.036, de 11/5/1990, aos contratos declarados nulos celebrados antes
da vigência da Medida Provisória nº 2.164-41, de 24/8/2001. (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Gloria Regina
Ferreira Mello - 0137700-66.2007.5.01.0342 - 6/3/2013.)
72. Contrato nulo. Município de Volta Redonda. Dever da Administração zelar pela observância do artigo
37, II e IX, da Constituição Federal. A ocorrência de irregularidade torna o ato nulo, mas com alguns
efeitos, no caso de contratação da força de trabalho, que não pode deixar de ser indenizada, na forma
da Súmula nº 363 do c. TST. (TRT1 - 2ª Turma - Rel. Maria Aparecida Coutinho Magalhães - 000106221.2010.5.01.0342 - 22/1/2013.)
73. Município de Campos dos Goytacazes. Contrato nulo. Ausência de concurso público. A investidura
por meio de concurso público na Administração Pública municipal, estadual e federal consiste em
elemento essencial à validade do ato jurídico, implicando a sua ausência na nulidade do próprio
contrato, pois não observado o disposto no artigo 37, II, da CRFB/88. Todavia, os efeitos da nulidade
trabalhista operam ex nunc, não prejudicando os direitos trabalhistas dos obreiros que laboraram de
boa-fé. A fraude perpetrada pelo reclamado é constatada em inúmeros processos em trâmite por esta
Justiça, sendo que o réu contratou, sem concurso público, diversos trabalhadores, por meio da Lei nº.
7.696/2004, reconhecida como inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Diante da
inconstitucionalidade, o reclamado passou a utilizar outros artifícios para burlar a regra do concurso
público, passando a efetuar contratos por meio da Fundação Benedito Pereira Nunes, Instituto do Bem
Estar Social e Promoção à Saúde - INBESPS e a Cruz Vermelha. Recurso não provido. (TRT1 - 7ª Turma Rel. Sayonara Grillo Coutinho Leonardo da Silva - 0135700-45.2008.5.01.0282 - 5/6/2013.)

6.3.1.3

Conversão de Regime Jurídico

74. Migração do regime jurídico celetista para estatutário. A simples migração do regime jurídico
celetista para estatutário não importa em demissão sem justa causa, quando a opção foi feita pela
própria trabalhadora. (TRT1 - 1ª Turma - Rel. Gustavo Tadeu Alkmim - 0001202-82.2011.5.01.0063 5/3/2013.)
75. Mudança do regime jurídico de celetista para estatutário. Dispensa imotivada. Inexistência. Verbas
resilitórias indevidas. I - O fato de ter ocorrido a mudança do regime jurídico de celetista para
estatutário não autoriza o pagamento das verbas resilitórias. Isso porque o regime jurídico mudou, mas

o trabalho como fenômeno de direito persistiu, embora sob outra natureza jurídica. Ou seja, não houve
a "dispensa imotivada" do reclamante, mas apenas a "alteração do regime jurídico", não havendo falar
assim em pagamento das verbas resilitórias. II - Por força da mera transmutação do regime jurídico, não
se pode conceder ao reclamante parcelas que objetivam garantir aos ex-empregados melhores
condições de enfrentar o término inesperado do contrato e a obtenção de nova colocação do mercado
de trabalho. III - Nesse cenário, agiu com absoluta correção o MM. Juiz a quo ao decidir que não há falar
em pagamento, ao ex-empregado, da indenização de 40% sobre as contribuições do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço, da indenização pela não concessão de aviso prévio e na multa prevista no artigo
477, § 8º, da Consolidação das Leis do Trabalho. (TRT1 - 7ª Turma - Rel. Evandro Pereira Valadão Lopes 0001199-89.2011.5.01.0011 - 7/1/2013.)

6.3.2

Alteração Contratual ou das Condições de Trabalho

76. Cesta básica. Benefício concedido e posteriormente suprimido. Afronta aos arts. 444 e 468-CLT.
Quitação devida. (TRT1 - 9ª Turma - Rel. Claudia de Souza Gomes Freire - 0000595-83.2010.5.01.0005 25/4/2013.)

6.3.2.1

Acúmulo de Função

77. A lei não impõe ao empregador remunerar o empregado por cada atribuição realizada dentro da
jornada legal de trabalho. Na ausência de cláusula expressa sobre as regras contratuais, o parágrafo
único do artigo 456 da CLT presume que o trabalhador “se obrigou a todo e qualquer serviço compatível
com a sua condição pessoal”, a tornar insubsistente a pretensão de plus salarial por acúmulo de funções
O empregador detém o poder diretivo no ambiente de trabalho e os prepostos devem zelar pela
produtividade dos empregados, regra normal em meio à alta competitividade dos empreendimentos
empresariais. A reparação moral não se justifica na ausência de provas de que o empregado foi tratado
com rigor desmedido pelo gerente da empresa. (TRT1 - 6ª Turma - Rel. Theocrito Borges dos Santos
Filho - 0001558-34.2012.5.01.0066 - 6/9/2013.)
78. Acúmulo de funções. Inexistência do direito a um plus salarial. A teor do art. 456, parágrafo único, da
CLT. À falta de prova ou inexistindo cláusula expressa a tal respeito, entender-se-á que o empregado se
obrigou a todo e qualquer serviço compatível com a sua condição pessoal. Sendo assim, o exercício da
função de assessora de imprensa e de secretária do Presidente da empresa não enseja o pagamento de
nenhum adicional ao salário, pois são atividades que podem ser inseridas no rol de obrigações
decorrentes do contrato de trabalho, e exercidas dentro de uma mesma jornada, além de serem
compatíveis com a condição pessoal da autora, vale dizer, com sua qualificação profissional e demais
atributos físicos e intelectuais. Imposto de renda. A retenção fiscal deve se proceder na forma prevista
no art. 12-A da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pela Lei nº 12.350, de 20
de dezembro de 2010. Provimento do recurso da parte autora. (TRT1 - 4ª Turma - Rel. Alvaro Luiz
Carvalho Moreira - 0154900-29.2009.5.01.0015 - 9/1/2013.)
79. Acúmulo de funções. Motorista e cobrador. Exercendo o autor as funções de motorista e cobrador
na mesma jornada de trabalho, fato esse incontroverso, não faz jus a salário ou aumento por acúmulo
de função. Isso porque não há amparo legal ou normativo para o pedido formulado. No caso, a função
de cobrador foi previamente pactuada e é compatível com a condição pessoal do empregado (motorista
de microonibus), pelo que, a teor do disposto no parágrafo único do art. 456 da CLT, indevido o salário
adicional. O exercício de mais de uma tarefa, eventualmente ou em parte da jornada, encontra-se
dentro do poder potestativo do empregador, sendo certo que o exercício da função de cobrador não
exige do autor esforço ou capacidade acima do que foi contratualmente ajustado. Conclui-se que o
salário pactuado já remunerava também essa atividade adicional. (TRT1 - 5ª Turma - Rel. Mirian Lippi
Pacheco - 0000100-40.2012.5.01.0079 - 3/7/2013.)
80. Diferenças salariais. Acúmulo de funções. Devidas. A remuneração praticada pelo empregador para
contemplar o trabalho prestado pelo empregado, em determinada função, não pode abarcar o trabalho
relativo a outras funções, inerentes à sua atividade, porque o benefício exclusivo do patrão importa o
prejuízo comum dos trabalhadores e da sociedade. Honorários de sucumbência. Necessidade de
interpretação constitucional das leis trabalhistas. Advento de uma nova concepção de direitos
trabalhistas e de assistência judiciária. Os honorários de advogado são devidos à razão de 15% (quinze

por cento), em face do que dispõem os artigos 133, da Constituição Federal, e 20, do CPC, devido à
atuação indispensável e fundamental do advogado para a reparação dos direitos subtraídos do
trabalhador, o que envolve, atualmente, questões que extrapolam os antigos conceitos de direito
trabalhista e de assistência judiciária, pressupostos pela Lei 5.584/70 e pelas Súmulas nºs 219 e 329,
ambas do c. TST. (TRT1 - 5ª Turma - Rel. Rogério Lucas Martins - 0001205-71.2012.5.01.0202 6/8/2013.)
81. Motorista de ônibus. Acúmulo de função de cobrador. Diferenças salariais. Entende-se devida, a
título de complementação salarial pelo acúmulo de funções de motorista e cobrador, o percentual de
20% sobre o salário pago aos motoristas, durante todo o pacto laboral; devendo tal parcela integrar a
base remuneratória do obreiro para todos os efeitos legais, com os reflexos postulados na inicial.
Recurso a que se dá parcial provimento. (TRT1 - 6ª Turma - Rel. José Antonio Piton - 000139156.2011.5.01.0032 - 8/10/2013.)

6.3.2.2

Alteração / Revogação de Regulamento da Empresa

82. Complementação de pensão. 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 - 6ª Turma - Rel. José Antonio Piton - 0118200-80.2009.5.01.0071 7/8/2013.)

6.3.2.2.1

Programa de Assistência Médica - Benefícios

83. Plano de saúde. Restabelecimento. Para a manutenção do plano de saúde após o prazo previsto na
norma coletiva, nenhuma manifestação da autora era exigível. Impõe a lógica que não se exija daquele
que se beneficia do status vigente qualquer manifestação. É contra o senso comum impor a alguém que
se manifeste quanto àquilo que notoriamente lhe beneficia. Tanto assim é que as rés mantêm
formulário próprio. A elas caberia, portanto, comprovar que a reclamante optou expressamente pelo
desligamento do plano. Nada há nos autos a respeito. (TRT1 - 5ª Turma - Rel. Leonardo da Silveira
Pacheco - 0000938-86.2012.5.01.0077 - 2/9/2013.)

6.3.3

Contratação de Reabilitados e Deficientes Habilitados

84. Equiparação à Fazenda Pública. ECT. A equiparação da ré à Fazenda Pública é exclusivamente para
fins de impenhorabilidade de seus bens, rendas, serviços, foro, prazos e custas processuais, sendo
descabido o duplo grau de jurisdição na hipótese dos autos, eis que a condenação foi arbitrada em R$
10.000,00. Vedação do Poder Judiciário obrigar a edição de ato administrativo. A fim de evitar que o
empregador, sem justificativa plausível, deixe de providenciar a alteração do cargo do empregado que
foi reabilitado profissionalmente, indubitável a possibilidade de o Poder Judiciário determinar a
alteração do cargo do obreiro. Além disso, merece aplicação analógica do artigo 24, da Lei nº 8.112/90.
Assim, não há que se aguardar a alegada abertura de vagas suscitada pela ré, o que configuraria
condição puramente potestativa inadmissível em nosso direito, uma vez que se sujeita ao puro arbítrio
de uma das partes. Diferencial de mercado. A ficha financeira de fl. 63 demonstra que a ré voltou a
pagar a parcela diferencial de mercado a partir do mês de outubro de 2010, razão pela qual limito a
condenação desde o mês de fevereiro de 2008 até o mês de setembro de 2010, uma vez que, a partir de
outubro de 2010 o reclamante voltou a receber referida verba. (TRT1 - 2ªTurma- Rel. Vólia Bomfim
Cassar - 0001102-85.2012.5.01.0001 - 11/12/2013.)

6.3.3.1

Quota Preenchimento

85. Dispensa de empregado portador de necessidades especiais ou reabilitado. Observância dos
percentuais previstos na Lei nº 8.213/91, art. 93. A empresa só poderá dispensar empregado reabilitado
ou portador de necessidades especiais se mantiver em seus quadros o número mínimo de funcionários
nessa situação. Contratando a empresa mais empregados integrantes desses grupos vulneráveis do que
o previsto no art. 93 da Lei 8.213/91, poderá demitir outras pessoas em iguais situações, desde que

observe o limite mínimo previsto no art. 93. (TRT1 - 6ª Turma - Rel. José Antonio Teixeira da Silva 0000616-56.2012.5.01.0048 - 6/3/2013.)
86. Lei nº 8.213/91, artigo 93. Trabalhador reabilitado. Reintegração. Constatando-se o desligamento
sem justo motivo de trabalhador reabilitado ou deficiente habilitado, sem a comprovação da
correspondente substituição antes da dispensa, e sem a observância do percentual mínimo de
trabalhador nessas condições, a medida jurídica a ser implementada é a reintegração do empregado,
como forma de assegurar a eficácia da norma jurídica em plena vigência. Recurso a que se dá
provimento. (TRT1 - 4ª Turma - Rel. Mônica Batista Vieira Puglia - 0000389-69.2012.5.01.0047 9/10/2013.)

6.3.4
6.3.4.1

Contrato por Prazo Determinado
Contrato de Experiência – Nulidade

87. Contrato de experiência. Falta de anotação na CTPS. Nulidade inexistente. A falta de anotação na
CTPS do contrato de experiência não importa na nulidade do ajuste, especialmente quando as partes
formalizaram contrato com vigência definida e há inequívoca ciência por parte do empregado quanto ao
seu caráter experimental. A ausência da referida anotação constitui mera infração administrativa. (TRT1
- 4ª Turma - Rel. Paulo Marcelo de Miranda Serrano - 0163200-69.2009.5.01.0341 - 9/10/2013.)

6.3.4.2

Contrato de Trabalho Temporário

88. Trabalho temporário. Lei nº 6.019/74. Por constituir modalidade especialíssima de contratação, o
contrato temporário previsto na Lei nº 6.019/74 exige formalidades sem as quais não poderá ser
reconhecido como válido. Além da necessidade de que os contratos entre a empresa prestadora e a
tomadora ou cliente e aquele entre a empresa prestadora e o empregado sejam firmados por escrito, é
indispensável que seja devidamente discriminado o motivo ensejador da contratação temporária. (TRT1
- 9ª Turma - Rel. Claudia de Souza Gomes Freire - 0000970-70.2011.5.01.0063 - 3/7/2013.)

6.3.5
6.3.5.1

CTPS
Anotação / Baixa / Retificação

89. Do labor anterior à data anotada na CTPS. Não comprovado o labor em data anterior à anotada na
CTPS, ônus que pertencia ao reclamante, indevido o pedido de retificação e aqueles que lhes são
decorrentes. Horas extras. Alegando a defesa a integral quitação das horas extras, toca ao reclamante
apontar as diferenças não abarcadas pela documentação acostada aos autos pela reclamada, ônus do
qual não se desincumbiu satisfatoriamente. Abandono de emprego. Há nos autos prova suficiente da
alegada falta grave apontada pela reclamada como causadora da despedida motivada, levando à
improcedência do pedido contido na presente reclamação. (TRT1 - 6ª Turma - Rel. José Antonio Teixeira
da Silva - 0000853-96.2011.5.01.0025 - 24/1/2013.)
90. Vínculo empregatício. Período anterior ao anotado na CTPS. A doutrina e a jurisprudência são
unânimes em exigir, para a caracterização do vínculo de emprego, a presença conjunta de elementos
fundamentais, quais sejam: subordinação, pessoalidade, onerosidade e não-eventualidade. A
comprovação de relação de emprego exige, além do trato sucessivo na prestação de trabalho e
onerosidade, prova robusta de pessoalidade, além de direção e fiscalização do trabalho por parte do
alegado empregador, para que possa se consubstanciar a subordinação jurídica. Comprovando-se que a
relação havida entre as partes constituiu típica relação de emprego em momento anterior à anotação da
CTPS, merece ser provido o presente recurso. (TRT1 - 1ª Turma - Rel. Paulo Marcelo de Miranda Serrano
- 0000506-82.2010.5.01.0030 - 13/3/2013.)
91. Treinamento. Vínculo de emprego. O período destinado ao treinamento por determinação da
empresa antes de anotada a CTPS integra o contrato de trabalho do empregado, haja vista a evidente
disponibilidade e sujeição do obreiro aos desígnios do empregador, bem como a ligação com a
atividade-fim da empresa. (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Leonardo Dias Borges - 0001416-61.2010.5.01.0046 4/9/2013.)

6.3.6

Exame Médico

92. Exame médico demissional. O art. 168 da CLT, ao dispor sobre a obrigatoriedade da realização do
exame médico quando da demissão do empregado, não cria nenhuma garantia de emprego, pois seu
descumprimento constitui infração de ordem administrativa, nos termos do art. 201, também da CLT.
Logo, a ausência de regular exame médico demissional não gera a nulidade da dispensa. (TRT1 - 5ª
Turma - Rel. Mirian Lippi Pacheco - 0032300-11.2009.5.01.0078 - 3/6/2013.)

6.3.7

FGTS

93. Multa de 40% do FGTS. Rescisão contratual. Aposentadoria. Efeitos. A aposentadoria pela
Previdência Social não extingue necessariamente o contrato de trabalho. A questão já se encontra
pacificada pelas decisões do e. Supremo Tribunal Federal nas ADIN's nºs 1721 e 1770, que declararam a
inconstitucionalidade dos §§ 1º e 2º, do art. 453, da CLT, acrescentados pela Lei nº 9.528/97. A diretriz
ditada pelo e. STF é pela unicidade contratual. O contrato é um só, único, e a indenização de 40% do
FGTS deve ser calculada com base em todo o período trabalhado. (TRT1 - 4ª Turma - Rel. Alvaro Luiz
Carvalho Moreira - 0110100-26.2009.5.01.0043 - 4/12/2013.)

6.3.7.1

Depósito / Diferença de Recolhimento

94. Auxílio acidentário. FGTS devido. O art. 15, § 5º, da Lei 8.036/90 prevê o recolhimento de FGTS na
hipótese de afastamento para prestação do serviço militar obrigatório e de licença por acidente do
trabalho, recolhimento este obrigatório. Desprovimento do recurso patronal. (TRT1 - 5ª Turma - Rel.
Roberto Norris - 0000317-05.2012.5.01.0008 - 7/3/2013.)
95. Depósitos do FGTS em atraso. Contrato de trabalho em plena vigência. Parcelamento celebrado
entre o empregador e a Caixa Econômica Federal. Res inter alios acta. Direito da empregada
indisponível. 1) O acordo visando o parcelamento dos débitos existentes, em relação aos depósitos do
FGTS devidos ao longo do contrato de trabalho, firmados entre o empregador e a Caixa Econômica
Federal, não afasta o direito da empregada a haver individualmente os valores respectivos em sua conta
vinculada com os acréscimos legais, tendo em vista que aquele ajuste somente pode produzir efeitos em
relação aos participantes do negócio jurídico celebrado, sendo direito indisponível da obreira.
Inteligência do princípio res inter alios acta. 2) Recurso ordinário da ré ao qual se nega provimento.
(TRT1 - 9ª Turma - Rel. José da Fonseca Martins Junior - 0328200-10.2009.5.01.0281 - 10/10/2013.)
96. FGTS. Inexistência ou insuficiência de depósitos. Indenização substitutiva. Devido o pagamento de
indenização substitutiva em caso de inexistência ou insuficiência de depósitos do FGTS (art. 159, 186 e
927, do CC). (TRT1 - 5ª Turma - Rel. Tania da Silva Garcia - 0162400-14.2005.5.01.0072 - 5/3/2013.)

6.3.7.2

Levantamento / Liberação

97. Alteração de regime jurídico de celetista para estatutário. Extinção do contrato de emprego.
Liberação do FGTS. Expedição de alvará judicial. Embora tenha havido continuidade na prestação de
serviços, o trabalho foi e está sendo prestado sob duas situações jurídicas de natureza distintas: uma
com o vínculo trabalhista entre as partes e a outra, a partir da edição do Decreto Municipal
35.804/2012, que regulamentou a Lei Municipal 2.008/1993, sob o regime estatutário. A extinção do
contrato daí decorrente autoriza a liberação dos valores depositados na conta vinculada ao FGTS,
através da expedição de alvará judicial, por aplicação analógica da disposição legal que permite o saque
de tais valores em caso de dispensa imotivada do trabalhador. Recurso ordinário do reclamante
conhecido e provido. (TRT1 - 2ª Turma - Rel. Márcia Leite Nery - 0001304-51.2012.5.01.0037 11/7/2013.)
98. Conversão de regime jurídico - e resgate do saldo do FGTS - possibilidade. Uma vez que a Súmula nº
382 do c. TST prevê que a conversão do regime celetista para estatutário importa na extinção do
contrato de trabalho e considerando que os contratos de trabalho dos recorrentes foram extintos pela
instituição do regime jurídico único, não há óbice para os saques do FGTS conforme entendimento
corrente do c. TST. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TRT1 - 4ª Turma - Rel. Luiz Alfredo
Mafra Lino - 0001153-34.2011.5.01.0033 - 4/11/2013.)

6.3.8

Reconhecimento de Relação de Emprego

99. A contratação de autônomo para o cumprimento do objeto social da empresa de transporte de
mercadorias caracteriza simulação da relação empregatícia que é repelida pelo ordenamento jurídico,
configurando-se o vínculo de emprego A tomadora dos serviços responde, subsidiariamente, na forma
da Súmula nº 331, do c. TST, não lhe cabendo discutir acerca das questões meramente econômicas
relativas à condenação imposta à empregadora. (TRT1 - 6ª Turma - Rel. Theocrito Borges dos Santos
Filho - 0000042-55.2013.5.01.0482 - 6/9/2013.)
100. Caminhoneiro. Vínculo de emprego. De fato, quando a ré alega que havia relação de trabalho
autônoma, deveria ter trazido o contrato. Todavia, nenhum documento foi juntado. Mesmo do trabalho
autônomo se exige documentação com fins previdenciários e tributários. Vê-se que a ré, no mínimo,
incentiva o trabalho informal. (TRT1 - 9ª Turma - Rel. Ivan da Costa Alemão Ferreira - 000036965.2012.5.01.0019 - 27/9/2013.)
101. Direito material do trabalho. Relação de emprego. Princípio da primazia da realidade. Legislação
trabalhista aplicável. Provado que a empresa brasileira contratou o reclamante no Brasil e o assalariou,
o vínculo de emprego se forma diretamente com esta, a despeito de ter o contrato de trabalho sido
celebrado com empresa estrangeira. Nesse caso, a legislação trabalhista aplicável é a brasileira, quando
mais favorável ao obreiro, ainda que a prestação dos serviços tenha se desenvolvido no exterior. (TRT1 8ª Turma - Rel. Dalva Amélia de Oliveira - 0000779-88.2011.5.01.0042 - 6/12/2013.)
102. É nulo o contrato de prestação de serviços artísticos firmado entre a Rádio e Televisão Record e a
sociedade empresarial constituída pela demandante, ainda que esta empresa tenha outros clientes por
meio da outra sócia, haja vista a existência de cláusula contratual que impõe a atuação pessoal da
trabalhadora, com a descrição das tarefas a serem executadas pessoalmente, pagamento de salário
mensal fixo, além da prova testemunhal da subordinação jurídica e habitualidade na execução das
tarefas. Prevalência do princípio da primazia da realidade sobre a forma contratada, aplicando-se o
artigo 9º da CLT para invalidar atos praticados com o objetivo de burlar as obrigações trabalhistas A
contratação irregular promovida pela empregadora, suprimindo direitos trabalhistas da empregada,
aliada ao não pagamento das verbas rescisórias quando do efetivo desligamento, deixando o
trabalhador no total desamparo, sem usufruir das compensações legais para o período do desemprego é
o que basta para justificar a devida reparação moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). (TRT1 - 6ª
Turma - Rel. Theocrito Borges dos Santos Filho - 0000200-27.2011.5.01.0015 - 4/3/2013.)
103. Reconhecimento de vínculo de emprego. Prova testemunhal. Validade. Ausência de prova
documental essencial. A ré foi intimada a trazer aos autos a agenda na qual mantinha as anotações
relativas aos eventos nos quais o autor trabalhou como garçom, documento necessário para demonstrar
a eventualidade dos serviços prestados pelo autor. Não tendo atendido ao comando judicial, e do cotejo
com a prova testemunhal produzida, reconhece-se a existência de vínculo de emprego entre o autor e a
ré, comprovando-se a habitualidade do trabalho, devendo ser dado provimento ao recurso do autor.
(TRT1 - 8ª Turma - Rel. Giselle Bondim Lopes Ribeiro - 0001066-43.2011.5.01.0077 - 6/3/2013.)
104. Liame empregatício doméstico. Não há vínculo de emprego doméstico quando o que une
reclamante e reclamado - assim como sua família - é o afeto, a solidariedade, enfim os sentimentos mais
nobres que animam a condição humana, onde o trabalho não constitui o elemento primordial a enlaçar
as partes envoltas nessa mesma relação. Recurso a que se nega provimento. (TRT1 - 7ª Turma - Rel.
Alexandre Teixeira de Freitas Bastos Cunha - 0001139-50.2011.5.01.0421 - 3/5/2013.)
105. Relação de emprego. Requisitos. O contrato de trabalho é de atividade. Não tem conteúdo
específico. Resume uma obrigação de fazer. Não é possível distinguir onde há contrato de trabalho, e,
portanto, relação de emprego, sem que se examinem, a priori, os conceitos de empregador e de
empregado trazidos nos arts. 2º e 3º da CLT. Empregador é a empresa, individual ou coletiva, que,
assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal dos serviços;
empregado é a pessoa física que presta serviços de natureza não-eventual ao empregador, sob a
dependência deste e mediante salário. O conceito de empresa não é unívoco. É econômico e não
jurídico. Empresa é a atividade empresarial. Há relação de emprego, e, pois, contrato de trabalho,
sempre que, no caso em concreto, se fizerem presentes tanto os requisitos dos arts. 2º e 3º quanto os

do art. 442 da CLT. (TRT1 - 2ª Turma - Rel. José Geraldo da Fonseca - 0139300-22.2008.5.01.0073 15/5/2013.)
106. Salários recebidos mediante fraude da Alerj. Vínculo de emprego não caracterizado. Tendo a prova
produzida nos autos, demonstrado que a autora não recebia seus salários da ré, mas sim da alerj,
descaracterizada a relação emprego pela ausência de onerosidade. Recurso da autora ao qual se nega
provimento. (TRT1 - 8ª Turma - Rel. Giselle Bondim Lopes Ribeiro - 0000739-39.2012.5.01.0053 15/3/2013.)
107. Vendedor autônomo. O trabalhador autônomo não é subordinado, não está sujeito ao poder de
comando e direção do empregador, podendo exercer livremente sua atividade, no momento que o
desejar, de acordo com sua conveniência. Ainda que preste serviços com continuidade, como o
empregado, o faz por conta própria e não por conta alheia, assumindo os riscos de sua atividade,
enquanto que, no contrato de trabalho, estes ficam a cargo do empregador. Inexistência de vínculo de
emprego. (TRT1 - 7ª Turma - Rel. Maria das Graças Cabral Viegas Paranhos - 0043700-81.2009.5.01.0511
- 19/2/2013.)
108. Vendedor. Vínculo de emprego. Após a instrução probatória, a subordinação jurídica restou
demonstrada. Em que pese não houvesse obrigatoriedade de comparecimento ao reclamado em
determinado lapso de tempo, uma vez que a empresa-ré se localizava em Minas Gerais, havia cobrança
de resultados por meio de visitas periódicas do gerente ao autor, além da limitação dos clientes para os
quais o autor poderia vender os produtos da ré. Oportuno ressaltar, nesta esteira, que era a ré que
autorizava a venda de grandes quantidades de seus produtos, o que demonstra ser da mesma o risco do
negócio. Por fim, não se constata autonomia do autor suficiente para definir as diretrizes da sua alegada
sociedade empresarial. Nesta senda, também restou provado que a reclamada exigia que seus
vendedores criassem uma empresa, registrada no município onde possui a sua sede, para que pudessem
intermediar a venda de seus produtos, com a finalidade de afastar a caracterização de relação de
emprego. Ademais, a empresa constituída pelo autor não possuía qualquer empregado, o que reforça a
tese autoral quanto à pessoalidade na prestação de serviços ao réu. Assim, não há dúvidas de que a
única finalidade de tal exigência era fraudar uma real relação de emprego. Nego provimento. (TRT1 - 10ª
Turma - Rel. Marcelo Antero de Carvalho - 0000652-30.2012.5.01.0006 - 6/8/2013.)
109. Vínculo de emprego. Cirurgião dentista. Incontroverso que houve a prestação de serviços pela
autora ao Sindicato reclamado, ao longo de quase 5 anos. O atendimento odontológico era um dos
serviços que o Sindicato fornecia a seus associados, prestado nas dependências do reclamado e com os
materiais por ele fornecidos, demonstrando a ingerência do empregador sobre a prestação dos serviços.
Além disso, a prova oral colhida nos autos evidencia a presença dos elementos caracterizadores da
relação de emprego. (TRT1 - 1ª Turma - Rel. José Nascimento Araujo Netto - 0001550-22.2011.5.01.0283
- 3/6/2013.)

6.3.8.1

Cooperativa de Trabalho

110. Cooperativa. Atividade-meio. Vínculo de emprego com o tomador. Não evidenciado que os serviços
prestados pelo reclamante estão inseridos na atividade-fim da tomadora dos serviços cooperativados
nem demonstrada a subordinação direta com este tomador, não se pode reconhecer o pretendido
vínculo empregatício. (TRT1 - 2ª Turma - Rel. Maria Aparecida Coutinho Magalhães - 000014871.2011.5.01.0034 - 2/5/2013.)
111. I – Cooperativa. Simulação. Vínculo empregatício. Quando se verifica que sob a forma de
cooperativa há camuflada atividade de locação de mão de obra, que ocorre com a busca constante de
baixar os custos de produção de determinados tomadores de serviços, o que não é raro após a edição
do parágrafo único, do artigo 442 da CLT, deve ser desconsiderada a situação de sócio-cooperado do
trabalhador que presta serviços com subordinação jurídica ao tomador destes, observando-se o
princípio da primazia da realidade, a teor do disposto no artigo 9º e artigo 3º, ambos da CLT. II Responsabilidade subsidiária. Ente público. A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços, a
teor da nova redação da Súmula nº 331 do colendo Tribunal Superior do Trabalho, com os acréscimos
dos itens V e VI, abrange todas as parcelas decorrentes do contrato de trabalho, de natureza salarial
e/ou indenizatória, uma vez que não comprovada a efetiva fiscalização do ente público na atuação da

empresa fornecedora de serviços (item IV, da Súmula nº 331, do c. TST), não se podendo falar que fica
afastada sua conduta culposa. (TRT1 - 1ª Turma - Rel. Mery Bucker Caminha - 000162502.2010.5.01.0411 - 20/3/2013.)
112. Relação de emprego configurada. Cooperativa de mão de obra com contorno de empresa de
locação de mão de obra. Impõe-se o reconhecimento da relação de emprego diretamente com a
cooperativa quando constatada a irregular atuação da mesma, por total desvirtuamento dos princípios
informadores do sistema cooperativado e quando não afastados os requisitos delineados pelo art. 3º, da
CLT. (TRT1 - 9ª Turma - Rel. Claudia de Souza Gomes Freire (Red. Desig.) - 0000939-20.2011.5.01.0461 4/10/2013.)
113. Relação de emprego. Terceirização irregular. Cooperativa. Nulidade da relação de cooperativismo.
Fraude. A comprovação de que o trabalhador prestou serviços por intermédio de cooperativa em
atividade-fim do tomador revela a existência de relação de emprego entre eles, bem como o
desvirtuamento do cooperativismo, notadamente quando a prova produzida demonstra que havia
pessoalidade, subordinação, onerosidade e habitualidade na relação do obreiro com o tomador e, ainda,
que a relação de cooperativismo formalmente estabelecida constituiu artifício para mascarar o vínculo
de emprego em questão e, assim, burlar o cumprimento das leis trabalhistas. (TRT1 - 6ª Turma - Rel.
Nelson Tomaz Braga - 0173100-76.2009.5.01.0244 - 23/7/2013.)

6.3.8.2

Policial Militar e Civil

114. Policial militar. Vínculo de emprego (Súmula nº 386 do c. TST). O contrato de trabalho se orienta
pelo princípio da primazia da realidade, em que, comprovado o trabalho nas condições mencionadas na
exordial, o vínculo deve ser declarado. (TRT1 - 9ª Turma - Rel. Claudia de Souza Gomes Freire - 000112632.2011.5.01.0007 - 2/9/2013.)

6.3.9

Suspensão / Interrupção do Contrato de Trabalho

115. Interdição. Pagamento de salários. A lei - art. 161 6º da CLT - garante apenas o pagamento de
salários, como se na ativa estivesse, aos empregados que deixam de prestar serviços em razão de
interdição temporária da atividade empresarial aplicada pelo Ministério do Trabalho. Nesta garantia,
não estão compreendidas verbas sujeitas a certas condições, tais como o adicional de periculosidade ou
as horas extras. (TRT1 - 1ª Turma - Rel. Gustavo Tadeu Alkmim - 0000158-66.2012.5.01.0039 15/1/2013.)

6.3.9.1
6.3.9.1.1

Licenças / Afastamentos
Licença Previdenciária

116. Recurso ordinário da reclamante. Discordância da autora com a alta médica do INSS.
Responsabilidade da empregadora pelo pagamento de salários. Se a empregada recusa-se a voltar ao
trabalho, após o término do gozo do auxílio-doença, sem motivo justificado, se torna a única
responsável pelo fato de permanecer sem salários para prover seu sustento. O contrato de trabalho é
sinalagmático, ou seja, estabelece direitos e obrigações para ambas as partes. Caracteriza-se pela
reciprocidade de obrigações. Se a empregada não prestou serviços à empresa, não é dever desta arcar
com a obrigação contratual de pagar salários e consectários legais. Não há salário devido sem o trabalho
efetivamente prestado. (TRT1 - 8ª Turma - Rel. Marcelo Augusto Souto de Oliveira - 000072935.2013.5.01.0481 - 16/12/2013.)
117. Reintegração. Tutela antecipada. Auxílio-doença. Aviso prévio. Conforme entendimento
consagrado na Súmula nº 371 do colendo TST, concedido o auxílio-doença no curso do aviso prévio,
ainda que indenizado, os efeitos da dispensa só se concretizam depois de expirado o benefício
previdenciário. Cessado o benefício, não se há de falar em reintegração. Desprovimento do recurso no
particular. (TRT1 - 5ª Turma - Rel. Roberto Norris - 0001155-16.2010.5.01.0008 - 6/11/2013.)

6.3.10 Unicidade Contratual
118. Prescrição do primeiro contrato. Inexistência de pedido de unicidade contratual. Não se trata de
pedido de unicidade contratual. O autor pediu o reconhecimento do vínculo de 01/4/2005 a 19/3/2008.
Posteriormente, teve a CTPS anotada em 21/8/2008. Não houve pedido de vínculo entre o primeiro e o
segundo contrato, que demonstra um hiato de aproximadamente cinco meses. Por isso a prescrição
considerada foi a bienal que, abrange, inclusive, o FGTS. A ação foi ajuizada em 11/4/2012, ou seja, mais
de 4 anos depois da extinção. (TRT1 - 9ª Turma - Rel. Ivan da Costa Alemão Ferreira. (Red. Desig.) 0000432-88.2012.5.01.0052 - 1º/10/2013.)
119. Unicidade contratual. Não apresentando a segunda ré qualquer justificativa para que deixasse de
anotar a CTPS do trabalhador por determinado período da prestação de serviços, devida a declaração de
unicidade contratual. (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Marcos Palacio - 0019100-22.2009.5.01.0082 - 30/9/2013.)

6.4
6.4.1

DESCONTOS FISCAIS
Forma de Cálculo

120. Contribuição previdenciária sobre vale-refeição, cesta-alimentação e participação nos lucros e
resultados. Não incidência. O fato de os benefícios terem sido pagos por força de decisão judicial não
retira a natureza indenizatória dos mesmos para efeito de incidência da cota previdenciária (inteligência
da Súmula nº 9 desta Corte). Recurso da União Federal improvido. (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Jorge
Fernando Gonçalves da Fonte - 0113000-48.2004.5.01.0013 - 5/7/2013.)

6.4.2

Juros de Mora

121. Contribuições previdenciárias. Juros da mora. A sentença apenas reconhece ter ocorrido a
prestação onerosa de serviços, em determinado mês ou período (época própria, mês de competência),
independentemente do cumprimento do título judicial. E não é por outra razão que os valores das
contribuições previdenciárias devem ser apuradas de acordo com os percentuais e limites (teto) fixados
mês a mês, mas só se tornam devidos quando efetuado o pagamento ao trabalhador (fato gerador).
(TRT1 - 4ª Turma - Rel. Cesar Marques Carvalho - 0026000-31.2001.5.01.0040 - 8/10/2013.)

6.4.3

Responsabilidade

122. Cota previdenciária e imposto de renda. Responsabilidade. Súmula nº 368 do c. TST. A retenção do
imposto de renda constitui imperativo legal, devendo ser calculada com base nas verbas tributáveis e
observadas as disposições normativas pertinentes. Quanto à Seguridade Social, é financiada por toda a
sociedade, concorrendo tanto o empregador quanto o empregado, cada um de acordo com a sua cotaparte, nos termos dos artigos 10 e 11 da Lei nº 8.212/91. Matéria pacificada pela Súmula nº 368 do c.
TST. (TRT1 - 8ª Turma - Rel. Maria Aparecida Coutinho Magalhães - 0001557-06.2012.5.01.0048 7/8/2013.)
123. Imposto de renda. A retenção do imposto de renda é de inteira e exclusiva responsabilidade da
fonte pagadora, na forma da legislação pertinente (art. 46, da Lei nº 8.541/92, Súmula nº 368 do c. TST e
Instrução Normativa nº 1.127/2011 da CRFB), pelo regime de caixa, com a tabela de alíquotas e
deduções vigentes no mês do pagamento e multiplicada pelo número de competências referentes aos
valores salariais devidos, critério já adotado pela Justiça do Trabalho. (TRT1 - 1ª Turma - Rel. Mery
Bucker Caminha - 0106900-69.2002.5.01.0006 - 25/9/2013.)
124. Imposto recolhido a maior. Responsabilidade do executado. Inocorrência. Não se cogita de
responsabilidade do executado, pelo recolhimento a maior de imposto de renda, mediante alvará
judicial, se o erro na composição da base de cálculo do imposto, com indevida inclusão dos juros
moratórios, atribui-se, segundo o decidido na origem, ao próprio órgão auxiliar do Juízo. (TRT1 - 1ª
Turma - Rel. Alexandre Teixeira de Freitas Bastos Cunha - 0157000-68.2001.5.01.0004 - 4/11/2013.)

6.5

DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS

125. Decreto nº 3.048/1999 (Regulamento da Previdência Social). Nas ações trabalhistas de que resultar
o pagamento de direitos sujeitos à incidência de contribuição previdenciária, o recolhimento das
importâncias devidas à seguridade social será feito no dia dois do mês seguinte ao da liquidação da
sentença (artigo 276). (TRT1 - 5ª Turma - Rel. Leonardo da Silveira Pacheco - 008790016.1991.5.01.0541 - 9/8/2013.)
126. União Federal. Cotas previdenciárias. Cálculo. Inobservância do prazo processual para recorrer de
acordo homologado judicialmente ou impugnar a natureza jurídica das parcelas acordadas. Trânsito em
julgado. Preclusão. 1) O acordo homologado em juízo ostenta natureza de título executivo judicial e faz
coisa julgada material, inclusive no que concerne às contribuições previdenciárias, quando não há
interposição de recurso ordinário para impugnar a natureza jurídica das parcelas livremente acordadas
pelas partes, nos termos do que dispõe o § 4º do artigo 832 da CLT. 2) Agravo de petição da União
Federal ao qual se nega provimento. (TRT1 - 9ª Turma - Rel. José da Fonseca Martins Junior - 004930016.1995.5.01.0013 - 12/8/2013.)
127. Aviso prévio indenizado. Contribuição previdenciária. Não incidência. Mesmo após a alteração do
artigo 28, § 9º, da Lei nº 8.212/91 pela Lei nº 9.528/97, que deixou de excluir expressamente o aviso
prévio indenizado da base de cálculo do salário-de-contribuição, não há como se cogitar da incidência
das contribuições previdenciárias sobre aquela parcela, em razão de sua inequívoca natureza
indenizatória. (TRT1 - 2ª Turma - Rel. José Antonio Piton - 0055000-21.2006.5.01.0034 - 7/11/2013.)
128. Contribuição previdenciária. Alíquota devida. A contribuição relativa ao SAT deve ser calculada
tendo em vista a atividade preponderante desempenhada pela empresa. No caso em exame, a atividade
econômica principal da Telemar é "Serviços de telefonia fixa comutada - STFC", o que enseja a aplicação
do percentual de 2% conforme anexo V do Decreto nº 3.048/99, alterado pelo Decreto nº 6.042/2007.
Assim, a contribuição relativa ao SAT a ser recolhida pela executada é de 2%, que somada aos 20% do
INSS, totaliza o percentual de 22%. Agravo de petição da executada que se dá parcial provimento. (TRT1
- 10ª Turma - Rel. Marcelo Antero de Carvalho - 0164300-10.2008.5.01.0207 - 3/12/2013.)
129. Contribuição previdenciária. Fato gerador. Lei nº 11.941/09. O fato gerador do tributo, considerada
a legislação vigente quando da homologação da decisão de liquidação (Lei nº 11.941/09), é a prestação
do trabalho, tornando-se devido quando o empregador não efetuou seu recolhimento no primeiro dia
do mês seguinte ao da prestação de serviços, marco inicial da incidência de juros e da aplicação da
multa previstas na legislação específica. Decisão que se mantém nesse particular. (TRT1 - 10ª Turma Rel. Célio Juaçaba Cavalcante - 0176900-45.2005.5.01.0053 - 18/1/2013.)
130. Contribuição previdenciária. Fato gerador. Princípio da irretroatividade da lei. Nenhuma dúvida há
quanto ao momento de constituição do fato gerador das obrigações previdenciárias decorrentes de
decisão judicial ante a alteração sofrida pelo artigo 43 da Lei nº 8.212/91, decorrente da MP nº 449/08,
convertida na Lei nº 11.941/09. Contudo, a redação dada pela nova legislação, está atada ao princípio da
irretroatividade da lei. Assim, as novas regras introduzidas só poderão incidir considerando a data da
prestação de serviços no curso do contrato do trabalho, quando o labor ocorrer em data posterior à
publicação da referida norma legal. (TRT1 - 10ª Turma - Rel. Angelo Galvão Zamorano - 000040905.2011.5.01.0206 - 4/11/2013.)
131. Contribuições previdenciárias. Fato gerador. A teor do artigo 30, da Lei nº 8.212/91, o fato gerador
da obrigação tributária previdenciária não é a sentença condenatória nem o seu trânsito em julgado,
mas o momento em que o salário, ou qualquer outra quantia, é devido pela contraprestação do
trabalho, razão pela qual se pago com atraso, é devida a atualização monetária, juros e multas, em
conformidade com a legislação previdenciária que rege a matéria. Com razão, nesses termos, a
agravante, considerando-se que o fato gerador das contribuições previdenciárias ocorre no momento
do efetivo período da prestação do trabalho, incidindo juros de mora desde a época das competências
apuradas. (TRT1 - 2ª Turma - Rel. José Antonio Piton - 0064800-80.2005.5.01.0043 - 7/11/2013.)
132. Cota previdenciária. Fato gerador. Decisão homologatória proferida antes de 4 de março de 2009.
Observando-se que a r. sentença que homologou a liquidação foi proferida antes de 4 de março de

2009, o entendimento majoritário do colendo TST é de que o fato gerador da contribuição
previdenciária é a data da homologação do crédito devido ao empregado e não a data em que ocorreu a
prestação dos serviços, razão pela qual, nos termos do artigo 276 do Decreto nº 3.048/99, o termo
inicial para a atualização do crédito previdenciário é o dia dois do mês seguinte ao da sentença de
liquidação. (TRT1 - 9ª Turma - Rel. José da Fonseca Martins Junior - 0048400-69.1993.5.01.0541 10/12/2013.)
133. Cota previdenciária. Fato gerador. O recolhimento da quota previdenciária deve ser feito no
momento do pagamento do salário, cuja quitação tem prazo legal. Porém, tal ilação não é válida na
hipótese de reconhecimento dos créditos na ação trabalhista. Nestas, só é possível se cogitar do
pagamento do que é devido ao INSS quando o crédito do trabalhador for reconhecido por sentença
judicial transitada em julgado. (TRT1 - 6ª Turma - Rel. Cláudia Regina V. M. Barrozo (Red. Desig.) 0078500-75.2004.5.01.0038 - 9/12/2013.)
134. Entidade filantrópica. Isenção. Para enquadramento como entidade beneficente para fins de
isenção das contribuições sociais previdenciárias referentes à quota do empregador, é indispensável o
atendimento dos requisitos fixados pelos artigos 55 da Lei nº 8.212/91 e 29 da Lei nº 12.101/2009.
(TRT1 - 2ª Turma - Rel. Fernando Antonio Zorzenon da Silva - 0124600-78.2004.5.01.0009 - 4/12/2013.)
135. Termo de conciliação. Discriminação das parcelas. Não apontando as partes a natureza e os valores
de cada parcela, a cota previdenciária incidirá sobre o total dos valores objeto do acordo judicial,
sempre que não houver discriminação legal das parcelas acordadas, conforme disposto no parágrafo
único do artigo 43 da Lei nº. 8.212/91 e no parágrafo 2º do artigo 276 do Decreto n.º 3.048/99. (TRT1 10ª Turma - Rel. Flávio Ernesto Rodrigues Silva - 0066400-34.2008.5.01.0431 - 8/7/2013.)
136. Vale-transporte. Contribuição previdenciária. Considerando-se a hierarquia das normas, não há que
se aplicar o Decreto nº 3.048/99 ao caso em questão, mas sim a Lei nº 8.212/91, que atribuiu ao valetransporte natureza indenizatória. (TRT1 - 4ª Turma - Rel. Angela Fiorencio Soares da Cunha - 011150051.2009.5.01.0245 - 28/6/2013.)
137. Recolhimentos previdenciários. O simples reconhecimento judicial de parcelas salariais devidas ao
autor não transfere para o réu o ônus de arcar sozinho com os encargos previdenciários. (TRT1 - 1ª
Turma - Rel. Gustavo Tadeu Alkmim - 0000825-84.2010.5.01.0342 - 5/7/2013.)

6.6

DIREITO COLETIVO

6.6.1

Acordo e Convenção Coletivos de Trabalho

138. Operador de telemarketing. Convenção coletiva mais favorável. Prevalência. Se a convenção
coletiva consagra conjunto de normas mais benéficas ao empregado, sobrepõe-se ao acordo firmado
entre a empresa e o sindicato. Inteligência do artigo 620, da CLT. (TRT1 - 1ª Turma - Rel. Mery Bucker
Caminha - 0001394-10.2010.5.01.0076 - 8/5/2013.)

6.6.1.1

Multa Convencional

139. Multa pela desocupação tardia do imóvel. Não desocupando o empregado o imóvel utilizado como
moradia funcional até 40 (quarenta) dias após o término do aviso prévio trabalhado, ou imediatamente
após a comunicação da dispensa, com aviso prévio indenizado, nos moldes previstos em norma coletiva,
deve arcar com a multa correspondente ou aquela fixada pelo juízo. Recurso a que se nega provimento.
(TRT1 - 4ª Turma - Rel. Mônica Batista Vieira Puglia - 0001437-58.2011.5.01.0060 - 6/12/2013.)

6.6.2

Contribuição / Taxa Assistencial

140. Contribuição assistencial. A contribuição assistencial prevista em norma coletiva atinge apenas os
trabalhadores associados do sindicato que não manifestaram qualquer oposição. É nula a disposição
prevista em convenção coletiva de trabalho que não observa os preceitos constitucionais que
asseguram o direito de livre associação e sindicalização (art. 5º, XX e 8º, V, CF), ainda que a cláusula
transfira exclusivamente para o empregador o ônus pelo pagamento. Sentença de primeiro grau

mantida. (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Jorge Fernando Gonçalves da Fonte - 0000253-81.2012.5.01.0432 6/3/2013.)
141. Contribuição assistencial. Obrigatoriedade. A imposição da contribuição assistencial a todos os
empregados da reclamada excede os limites da autonomia coletiva, não se sustentando a cláusula
convencional que obriga todos os empregados ao seu recolhimento, por configurar violação ao princípio
da liberdade sindical, consignado nos artigos 5º, XX e 8º, inciso V, da Constituição Federal. Desta forma,
seguindo a inteligência do Precedente Normativo nº 119 e Orientação Jurisprudencial nº 17, da SDC do
TST, a não comprovação de que a ré tem empregados filiados ao sindicato, de forma a ser obrigada a
repassar as referidas contribuições, impõe na improcedência do pedido. (TRT1 - 10ª Turma - Rel. Angelo
Galvão Zamorano - 0001127-15.2011.5.01.0040 - 24/6/2013.)
142. Prescrição. Ação de cobrança de contribuição sindical. Ação de cobrança de contribuição
assistencial prevista no art. 548, b, da CLT. Porque a exigibilidade da contribuição assistencial está
diretamente vinculada com a relação de emprego/trabalho, visto que a contribuição destina-se ao
sindicato representativo da categoria profissional, resulta nítida sua natureza trabalhista, razão pela
qual se aplica o prazo estipulado pelo art. 7º, XXIX, da CF, e não o previsto nas normas civis/tributárias.
(TRT1 - 8ª Turma - Rel. Marcelo Augusto Souto de Oliveira - 0032800-54.2009.5.01.0021 - 7/2/2013.)

6.6.3
6.6.3.1

Enquadramento Sindical
Categoria Econômica

143. Absurda a ideia de que o empregador, por ato unilateral seu, possa afastar os seus empregados da
proteção de um determinado sindicato, submetendo-os a outro, conforme as suas conveniências. O
enquadramento sindical do trabalhador deve levar em consideração a principal atividade econômica do
empregador, mas sem esquecer a sua qualificação profissional. Além disso, com relação ao contrato de
prestação de serviços de contact center celebrado entre as reclamadas, a atividade preponderante da
primeira reclamada, a atrair o enquadramento sindical de seus empregados, corresponderia à
implantação e administração de sistemas de centrais de atendimento telefônico e de telemarketing em
programas de fidelização de clientes (aspectos que constam de seu "objeto social"). Prestigiar a linha de
raciocínio patrocinada pela primeira reclamada importaria em menosprezar todas as regras, de nosso
ordenamento jurídico, que orientam o enquadramento sindical dos trabalhadores. (TRT1 - 8ª Turma Rel. Roque Lucarelli Dattoli - 0044300-24.2009.5.01.0052 - 3/7/2013.)
144. Bancário. Enquadramento. Como cediço, o enquadramento sindical do trabalhador se faz com base
na categoria econômica a que pertence o empregador e, tendo sido reconhecido o vínculo de emprego
com o 2º reclamado, exercendo este atividade bancária, aplicam-se ao contrato de trabalho da autora
as normas coletivas referentes à categoria dos bancários. (TRT1 - 10ª Turma - Rel. Célio Juaçaba
Cavalcante - 0000507-97.2010.5.01.0020 - 5/3/2013.)
145. Enquadramento sindical de operador de telemarketing. Pouco importa quantos e quão variados
sejam os objetivos estatutários do empreendimento, pois estes podem ser meramente formais. O que
importa para determinar-se o correto enquadramento dos empregados consiste na real atividade
preponderante da empresa, que, como visto, é a prestação de serviços de telemarketing para terceiros.
Recurso do autor parcialmente provido. (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Jorge Fernando Gonçalves da Fonte 0001242-60.2012.5.01.0053 - 4/10/2013.)
146. Enquadramento sindical. Atividade econômica do empregador. O enquadramento sindical da
empresa é feito em conformidade com a atividade econômica preponderante por ela exercida, não
sendo facultado ao empregador escolher a entidade que melhor atenda a seus interesses. (TRT1 - 6ª
Turma - Rel. José Antonio Piton - 0000014-60.2012.5.01.0082 - 10/1/2013.)
147. Percebe-se, sem envidar grandes esforços, que a discussão travada nos presentes autos passa ao
largo da questão atinente à defesa da base territorial do sindicato autor, cingindo-se, isto sim, à
representatividade de parcela de trabalhadores, cujas atividades estão ligadas ao serviço de refeições
rápidas (fast food). De notar que a estrutura sindical vigente privilegia a organização orientada pela
especificidade da atividade, com vistas a garantir a representatividade das entidades associativas que

agregam categorias profissionais com maior afinidade quanto ao ramo de atividade dos trabalhadores.
Indene de dúvida que o sindicato mais específico tem melhores condições de representar sua categoria,
vez que conhecedor de suas peculiaridades. E, no caso em apreço, é justamente a forma como os
serviços (ou as refeições) são ofertados e o público-alvo (consumidores), que impelem se estabeleça
nítida diferenciação nas condições de trabalho com vistas a autorizar o surgimento de nova categoria
profissional. (TRT1 - 9ª Turma - Rel. Antônio Carlos de Azevedo Rodrigues - 0157100-19.2008.5.01.0023 1º/8/2013.)

6.6.4

Prazo de Vigência - Norma Coletiva

148. 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 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 substituí-las 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 - 009810010.1999.5.01.0054 - 14/2/2013.)
149. Novo entendimento sumular. Aplicação retroativa. Violação à segurança jurídica. A nova redação
da Súmula nº 277, do c. TST, não tem aplicação à norma coletiva colacionada aos autos. O prazo de
vigência daquela exauriu-se antes da publicação da nova redação sumular que ocorreu em setembro de
2012. Entendimento em sentido contrário se confrontaria com o princípio da segurança jurídica, pois as
normas coletivas fazem lei entre as partes durante o prazo de sua vigência. Vale dizer, aplicar a nova
Súmula nº 277 à relação coletiva já consumada, implicaria em retroatividade. Recurso não provido.
(TRT1 - 6ª Turma - Rel. José Antonio Teixeira da Silva - 0000638-05.2012.5.01.0343 - 2/8/2013.)

6.6.5

Registro de Entidade Sindical

150. Registro no Ministério do Trabalho e Emprego. Criação de novo sindicato. O indeferimento do
registro no Ministério do Trabalho e Emprego não se traduz em interferência estatal no funcionamento
do ente sindical criado, mas, sim, em ato administrativo vinculado à lei vigente, que veda a existência de
dois sindicatos com idêntica representatividade, sediados no mesmo município. (TRT1 - 2ªTurma- Rel.
Vólia Bomfim Cassar (Red. Desig.) - 0000210-21.2011.5.01.0064 - 10/10/2013.)

6.7

DURAÇÃO DO TRABALHO

151. Jornada móvel e variável. Ajuste prejudicial ao trabalhador. Invalidade. Inválida a cláusula
contratual que fixa jornada móvel e variável, ainda que não exista vedação acerca de tal procedimento,
por ser o ajuste visivelmente prejudicial ao trabalhador e ferir frontalmente o princípio de proteção que
estrutura toda a legislação trabalhista. (TRT1 - 5ª Turma - Rel. Rogério Lucas Martins - 002200095.2009.5.01.0043 - 30/1/2013.)

6.7.1

Adicional Noturno

152. Adicional noturno. Supressão. Lícita a supressão de adicional noturno quando o empregado deixa
de trabalhar em horário considerado noturno. (TRT1 - 2ª Turma - Rel. Fernando Antonio Zorzenon da
Silva - 0000618-96.2012.5.01.0057 - 18/4/2013.)
153. Direito do trabalho. Alteração do turno de trabalho de noturno para diurno. Adicional noturno.
Supressão. Legalidade. A modificação do turno de trabalho de noturno para diurno justifica a supressão
do adicional noturno, com a consequente redução salarial, conforme entendimento jurisprudencial
pacificado pela Súmula nº 265 do TST. (TRT1 - 9ª Turma - Rel. Dalva Amélia de Oliveira - 000082030.2012.5.01.0039 - 1º/7/2013.)

6.7.2

Alteração da Jornada

6.7.2.1

Acordo Individual e/ou Coletivo de Trabalho

154. Bombeiro civil. Horas extraordinárias. Normas coletivas. Validade. O preceito estatuído no artigo
7º, XXVI, da Constituição Federal não confere presunção absoluta de validade aos acordos e convenções
coletivos, podendo a Justiça Trabalhista revê-los caso se verifique afronta à lei. Diante desse contexto, a
previsão contida na Lei nº 11.901/2009, que fixou jornada diferenciada para o bombeiro civil, limitandoa a 36 horas semanais, deve prevalecer sobre a norma coletiva que autoriza adoção do regime padrão
de jornada de 24x48, mesmo após a edição da referida lei, por se tratar de norma de caráter cogente,
cuja observância não pode ser mitigada, nem mesmo por meio de convenções e acordos coletivos do
trabalho. Recurso que se nega provimento. (TRT1 - 1ª Turma - Rel. Mery Bucker Caminha - 000026307.2010.5.01.0009 - 24/1/2013.)

6.7.2.1.1

Escala 12 x 36

155. Jornada de trabalho em regime de 12x36. Previsão em acordo coletivo. Validade. A previsão em
norma coletiva do cumprimento da jornada de 12 horas laboradas por 36 horas de descanso, com
módulo mensal de 192 horas, mostra-se mais favorável aos empregados do que a jornada
constitucionalmente prevista de 44 horas semanais e 220 horas mensais. Isso porque, embora haja
extrapolação na jornada, há também a majoração das folgas e também a redução do total de horas
trabalhadas no mês. E nos termos do art. 7º, XIII, da Constituição Federal de 1988, a compensação da
jornada de trabalho dos empregados pode ser negociada, e deve ser considerada válida, mormente
quando as previsões normativas se mostram mais benéficas aos trabalhadores do que a regra geral,
como é a hipótese da escala de 12x36. Mudança de regime jurídico. Celetista X Estatutário. Verbas
rescisórias. A transferência do regime jurídico de celetista para estatutário implica na extinção do
contrato de trabalho, inclusive sendo ônus do ente da Administração Pública, ex-empregador, proceder
a baixa na CTPS do ex-empregado, atual servidor. Contudo, disso não decorre a ilação de que o
reclamante faria jus às verbas decorrentes da resilição porque, de fato, o que ocorreu foi uma novação
da relação jurídica que envolve as partes que, assim, não cessou a totalidade dos efeitos anteriores,
apenas modificando a natureza jurídica dessa relação. (TRT1 - 8ª Turma - Rel. Marcelo Augusto Souto de
Oliveira - 0001317-64.2011.5.01.0076 - 25/3/2013.)

6.7.3
6.7.3.1

Compensação de Jornada
Acordo Tácito / Expresso

156. Cartões de ponto. Idoneidade. Horas extras. Acordo de prorrogação. Carga horária diária fixada.
Diferenças devidas a partir da extrapolação. Comprovada a idoneidade dos cartões de ponto mantidos
pela ré e a adoção do sistema de compensação de horas extras, existindo acordo pactuado entre as
partes para prorrogação de duas horas extras diárias e a quitação de inúmeras horas extras nos recibos
salariais, indevida a pretensão exordial, para ser fixada a prestação de horas extras além da oitava
diária, devendo ser mantida a sentença de primeiro grau, que determinou a observância das horas
extraordinárias prestadas além da décima hora diária. (TRT1 - 9ª Turma - Rel. José da Fonseca Martins
Junior - 0057200-45.2009.5.01.0341 - 5/3/2013.)

6.7.3.2

Banco de Horas

157. Horas extras habitualmente prestadas além do limite ajustado no banco de horas, com acumulação
de excessiva quantidade de horas extraordinárias não compensadas durante o contrato de trabalho,
atrai a hipótese do inciso IV da Súmula nº 85 do c. TST, que invalida o acordo de compensação e
determina o pagamento das horas extras que ultrapassarem a 44ª hora semanal e apenas do adicional
quanto às horas destinadas à compensação. (TRT1 - 6ª Turma - Rel. Theocrito Borges dos Santos Filho 0000925-35.2010.5.01.0020 - 18/1/2013.)
158. Recurso ordinário da reclamada. Diferenças de horas extras. Banco de horas. Registros incompletos
e inidôneos. Sistema de compensação inválido. Hipótese em que inválido o sistema de compensação, já

que amparado em -banco de horas- cujos registros, além de não obrigatórios aos vendedores,
apresentam horários divergentes daqueles colhidos pela prova oral, sendo devidas as diferenças de
horas extras de todo o período em conformidade à jornada estabelecida na sentença de 1º grau.
Recurso adesivo do reclamante. Honorários contratuais. Indenização. Os honorários de advogado na
Justiça do Trabalho são devidos apenas na hipótese da concessão da assistência judiciária, nos termos
da Lei nº 5.584/70, devendo o autor responder pelos honorários de profissional contratado por sua
vontade e conveniência, não havendo amparo legal ao pretendido ressarcimento deste valor a título de
danos materiais. (TRT1 - 10ª Turma - Rel. Célio Juaçaba Cavalcante - 0000402-34.2011.5.01.0005 4/6/2013.)

6.7.4

Controle de Jornada

6.7.4.1

Cartão de Ponto

159. Horas extras. Motoristas e cobradores. Guias ministeriais. As guias ministeriais não são documentos
hábeis para comprovar a jornada efetivamente prestada pelo trabalhador, haja vista indicarem apenas
horário de início e término da viagem do coletivo e não aquele integralmente cumprido. (TRT1 - 10ª
Turma - Rel. Angelo Galvão Zamorano - 0000011-94.2012.5.01.0021 - 11/12/2013.)
160. Controle de jornada. Prova do horário de trabalho. Cartões de ponto sem a assinatura do
trabalhador. Revelam-se imprestáveis ao fim pretendido, não se revestindo do necessário valor
probante, os controles de frequência, carreados aos autos com a peça contestatória, sem a devida
chancela do trabalhador, comprometendo totalmente a veracidade de seu conteúdo. (TRT1 - 7ª Turma Rel. Alexandre Teixeira de Freitas Bastos Cunha - 0001585-18.2011.5.01.0077 - 16/1/2013.)

6.7.5

Horas Extras

161. Horas extras. Gerente de vendas. O empregado, no exercício da função de gerência, percebendo
alto padrão de vencimentos, tendo, portanto, um nível salarial diferenciado em razão de inequívoco
exercício de função estratégica na empresa, está enquadrado na hipótese prevista no inciso II do art. 62
da CLT. (TRT1 - 8ª Turma - Rel. Edith Maria Corrêa Tourinho - 0000161-81.2010.5.01.0074 - 4/7/2013.)

6.7.5.1
6.7.5.1.1

Comissionista
Comissionista Misto

162. Comissionista misto. Horas extras. Cabe ao juiz fixar a forma de pagamento das parcelas deferidas.
Nesse sentido, correta a aplicação da Súmula nº 340 do TST ao comissionista impróprio, sendo este o
entendimento pacificado pela OJ 397 do TST. (TRT1 - 7ª Turma - Rel. Giselle Bondim Lopes Ribeiro 0001409-36.2011.5.01.0078 - 4/9/2013.)

6.7.5.2

Divisor

163. Horas extras. Divisor. Demonstrado que a jornada de trabalho do autor era de 40 horas semanais, e
não mais 44 horas, ainda que esta fosse a jornada de trabalho contratada, imperioso se faz aplicar o
divisor 200, inteligência da Súmula nº 431 do c. TST. (TRT1 - 7ª Turma - Rel. Evandro Pereira Valadão
Lopes - 0002107-23.2012.5.01.0461 - 16/12/2013.)

6.7.5.3

Reflexos

164. Empregado mensalista. Reflexos das horas extras nos repousos semanais remunerados. O fato de o
autor ser mensalista não afasta o direito aos reflexos das horas extras. As horas extras refletem nos
repousos. A questão já está pacificada pela jurisprudência, conforme disposto na Súmula nº 172 do c.
TST. (TRT1 - 4ª Turma - Rel. Ivan da Costa Alemão Ferreira. (Red. Desig.) - 0051900-50.2009.5.01.0035 6/3/2013.)
165. Recurso da reclamada. Horas extras. Habitualidade. Integração. Repouso semanal remunerado. A
integração das horas extras habitualmente prestadas sobre o repouso semanal remunerado decorre da

lei específica, 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.
Assim, havendo horas extras, sobre o valor destas deve ser calculado o repouso semanal remunerado.
Recurso parcialmente conhecido e improvido. Recurso do reclamante. Intervalo intrajornada. Concessão
parcial. Natureza salarial. A natureza da parcela do intervalo intrajornada parcialmente concedido é
salarial, com as integrações inerentes ao labor extraordinário, deferidas na sentença. Recurso
parcialmente provido. (TRT1 - 5ª Turma - Rel. Bruno Losada Albuquerque Lopes - 000123712.2010.5.01.0052 - 5/3/2013.)

6.7.5.4

Supressão / Redução de Horas Extras / Indenização

166. Horas extras. Paralisação temporária dos serviços. Força maior. A interrupção do labor ocorreu em
virtude da paralisação temporária dos serviços de transporte de passageiros pelos bondes de Santa
Teresa, determinada pelo Governador do Estado do Rio de Janeiro em 29/8/2011. Tendo havido mera
suspensão ocasional da prestação de horas extras, por motivo de força maior, e não supressão ou
redução, não há campo para a incidência da Súmula nº 291 do TST. (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Gloria Regina
Ferreira Mello - 0000325-89.2012.5.01.0037 - 3/10/2013.)

6.7.6

Intervalo Intrajornada

167. Descontos a título de auxílio alimentação. Direito à fruição. O pagamento de parcela a título de vale
alimentação não interfere no gozo ou não do repouso alimentar. Seu objetivo é auxiliar financeiramente
o empregado na despesa com alimentação. (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Patrícia Pellegrini Baptista da Silva 0000024-88.2012.5.01.0055 - 6/3/2013.)
168. Intervalo intrajornada. Pré-assinalação. A ausência de pré-assinalação, nos cartões de ponto, do
intervalo intrajornada transfere para o empregador o ônus de provar que o empregado usufruiu o
intervalo. (TRT1 - 10ª Turma - Rel. Angelo Galvão Zamorano - 0000470-85.2012.5.01.0057 - 3/7/2013.)
169. Intrajornada. No que tange ao intervalo intrajornada, tem-se a aplicabilidade da Súmula nº 437 do
c. TST. (TRT1 - 1ª Turma - Rel. José Nascimento Araujo Netto - 0094200-47.2008.5.01.0072 - 5/3/2013.)

6.7.6.1

Intervalo 15 Minutos Mulher

170. Intervalo antecedente. Labor extraordinário. O Tribunal Pleno do TST decidiu rejeitar o incidente de
inconstitucionalidade, relativamente ao art. 384 da CLT, e isto sob o 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 concerne ao intervalo para
descanso. Provimento do recurso, neste aspecto. (TRT1 - 5ª Turma - Rel. Rogério Lucas Martins 0000619-48.2011.5.01.0047 - 11/3/2013.)
171. 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 CRFB, 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 do não-retrocesso social orientarão a interpretação de modo a concretizar os direitos,

universalizando-os 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.
(TRT1 - 7ª Turma - Rel. Sayonara Grillo Coutinho Leonardo da Silva - 0000410-21.2011.5.01.0034 5/9/2013.)

6.7.6.2

Jornada Contratual de 6 Horas - Prorrogação

172. Parcial provimento ao recurso da reclamada para reduzir o valor da indenização por dano e assédio
moral, e afastar a condenação em intervalos intrajornadas, fixando o excesso diário em 30 minutos.
Jornadas de seis horas. Intervalo legal de 15 minutos. Distorção do sentido da lei. Os trabalhadores
enquadrados em jornadas diárias de seis horas fazem jus, apenas, ao intervalo de 15 minutos diários,
ainda que realizem horas extras. Indenização por dano moral. Atitudes incompatíveis com ambiente de
trabalho. Ofensas graves. Indenização de valor elevado. As indenizações por ofensas irrogadas durante
as relações de trabalho devem ser compatíveis com os valores inerentes a qualquer contrato de
trabalho. Reduz-se o valor de R$ 70.000,00, para 4 remunerações para cada ano de serviço, totalizando
o valor de R$ 8.280,00. Negado provimento ao recurso da reclamante. Multa do art. 477, § 8º, da CLT.
Atraso na homologação. Pagamento tempestivo. Não cabe o pagamento da multa do art. 477, § 8º, da
CLT, nas hipóteses em que o pagamento das verbas resilitórias ocorre no prazo legal. O atraso na
homologação configura irregularidade administrativa. Operadores de teleatendimento e atividades
similares. Regime normal de intervalos. O uso de equipamentos de telefonia e computação, como meros
instrumentos auxiliares ao desempenho funcional não ensejam o enquadramento no art. 72 da CLT.
Atraso na homologação de distrato não enseja o pagamento da multa do art. 477, § 8º da CLT. (TRT1 - 9ª
Turma - Rel. José Luiz da Gama Lima Valentino - 0000727-91.2011.5.01.0010 - 22/11/2013.)

6.7.6.3

Natureza Jurídica da Parcela / Repercussão

173. Intervalo intrajornada. Natureza salarial. Tem natureza salarial o pagamento do intervalo
trabalhado porque é contraprestação do serviço realizado (OJ 354 da SDI-I do TST). Responsabilidade
subsidiária do tomador de serviços. Súmula nº 331, IV, do TST. De acordo com a Súmula nº 331, IV, do
colendo Tribunal Superior do Trabalho, a empresa tomadora de serviços responde subsidiariamente
pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas da empresa prestadora. (TRT1 - 2ªTurma- Rel. Vólia
Bomfim Cassar - 0000736-24.2010.5.01.0031 - 6/3/2013.)

6.7.6.4

Redução / Supressão Prevista em Norma Coletiva

174. A cláusula normativa que instituiu o Adicional de Hora e Repouso e Alimentação (AHRA) não
autoriza expressamente a redução do intervalo intrajornada e, ainda assim, deve prevalecer a Súmula nº
437 do c. TST que considera inválida a redução ou supressão de intervalo intrajornada prevista em
norma coletiva, restando devida uma hora extra diária ao empregado com os reflexos nas parcelas
salariais do contrato de trabalho. (TRT1 - 6ª Turma - Rel. Theocrito Borges dos Santos Filho - 000160266.2012.5.01.0482 - 16/8/2013.)
175. Cobrador. Intervalo intrajornada. Comprovado o trabalho extraordinário além da sétima hora
diária, faz jus o autor ao pagamento da hora de intervalo intrajornada suprimido, por extrapolado o
limite normativo e desrespeitado o §5º ao art. 71 da C.L.T., introduzido pela Lei 12.619/12. (TRT1 - 10ª
Turma - Rel. Célio Juaçaba Cavalcante - 0000001-89.2012.5.01.0008 - 9/7/2013.)
176. Condutor de veículo rodoviário. Redução de intervalo intrajornada. Impossibilidade. Súmula nº 437,
II, do TST. Não se admite a redução do intervalo intrajornada, ainda que prevista em instrumento
coletivo, quando há prorrogação habitual da jornada, porque o repouso constitui medida de higiene,
saúde e segurança do trabalho, garantido por norma de ordem pública (art. 71 da CLT e art. 7º, XXII, da
CF/1988). Inteligência da Súmula nº 437, II, do TST. (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Rildo Albuquerque Mousinho
de Brito - 0001517-82.2011.5.01.0040 - 13/9/2013.)

177. Intervalo intrajornada fracionado. Ajuste em convenção coletiva. Descumprimento. Horas extras
devidas. Não obstante a possibilidade de fracionamento do intervalo intrajornada em relação ao
empregado em transporte coletivo urbano, isto não é aplicável ao caso concreto por não preenchidas as
condições ajustadas na própria convenção coletiva celebrada. (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Leonardo Dias
Borges - 0001579-11.2011.5.01.0077 - 3/6/2013.)
178. Intervalo intrajornada. Motorista de ônibus. Devido apenas o adicional previsto no artigo 71, §4º,
da CLT. Restou comprovado que o reclamante ultrapassava a jornada de 7 horas diárias durante todo o
contrato de trabalho. Por essa razão, não prevalecem as cláusulas de supressão de intervalo
intrajornada e a de compensação de jornada, previstas nas normas coletivas, que são condicionadas à
jornada de 7 horas (Súmula nº 342, II, do c. TST). Entretanto, tendo em vista que as horas extras serão
calculadas a partir da 7ª diária, o reclamante faz jus apenas ao adicional previsto no artigo 71, §4º, da
CLT, calculado sobre uma hora, a fim de evitar o pagamento em dobro pelo mesmo período de trabalho.
(TRT1 - 2ªTurma- Rel. Vólia Bomfim Cassar - 0001271-18.2010.5.01.0074 - 24/1/2013.)
179. Intervalo mínimo para refeição e descanso. Supressão ou redução através de cláusula constante em
acordo ou convenção coletivos. Não tem validade cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho
que prevê a supressão ou redução do intervalo intrajornada, uma vez que este constitui medida de
higiene, saúde e segurança do trabalho, garantido por norma de ordem pública (art. 71 da CLT e art. 7º,
XXII, da CF/1988), infenso à negociação coletiva. Com o advento da Súmula nº 437 do c. TST, não mais
subsiste a permissão para a concessão do intervalo intrajornada de maneira fracionada. Provimento do
recurso no particular. (TRT1 - 5ª Turma - Rel. Roberto Norris - 0001146-61.2011.5.01.0059 - 6/6/2013.)
180. Intervalo para alimentação e descanso. Concessão parcial. Natureza jurídica. A concessão parcial
do intervalo para alimentação e descanso implica o pagamento total do período correspondente, sendo
devidos a integração e reflexos, ante a natureza salarial. (TRT1 - 2ª Turma - Rel. Leonardo da Silveira
Pacheco - 0001105-35.2011.5.01.0014 - 23/1/2013.)
181. Motorista de ônibus. Intervalos intrajornada. OJ 342 e Súmula nº 437 do TST. Artigo 71, §5º, CLT. O
entendimento consubstanciado na orientação jurisprudencial citada, a validar cláusula normativa
permitindo o fracionamento do intervalo intrajornada, está atrelado à exigência de jornadas diárias de 7
horas e semanais de 42 horas, sem extrapolação, e tanto não era seguido pelo recorrente. A alteração
da OJ nº 342, onde o c. TST modificou o entendimento ao editar a Súmula nº 437, a invalidar cláusula
normativa que contemple supressão ou redução de intervalo intrajornada, não interfere no julgado,
considerando o acréscimo do parágrafo 5º ao artigo 71 da CLT pela Lei nº 12.619/12. (TRT1 - 10ª Turma
- Rel. Célio Juaçaba Cavalcante - 0000018-43.2011.5.01.0079 - 5/3/2013.)
182. Motorista de ônibus. Redução de intervalo intrajornada. Prorrogação de jornada. Lei nº 12.619/12.
A possibilidade de reduzir o intervalo intrajornada do condutor de veículo rodoviário introduzida pela
Lei nº 12.619/12 somente é aplicável às controvérsias posteriores a vigência do referido diploma legal.
Por outro lado, à luz da antiga redação da OJ nº 342 da SDI1 do TST e da atual Súmula nº 437 do TST, tal
redução é válida apenas se o obreiro não for submetido a labor em sobrejornada. Rejeita-se. (TRT1 - 5ª
Turma - Rel. Enoque Ribeiro dos Santos - 0001188-76.2012.5.01.0059 - 3/7/2013.)
183. Motorista. Intervalo intrajornada. Supressão/fracionamento. Intervalo para alimentação
fracionado. Pausas para descansos ao final de cada viagem. Norma coletiva. Categoria dos rodoviários.
Regular exigência de horas extras. 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, por
regular negociação coletiva, válida quando após o término da primeira hora trabalhada e o início da
última hora. 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. Por outro lado, o fracionamento do intervalo expresso no caput e no § 1º do art. 71, para repouso

ou alimentação, ainda que fracionados, não se confundem com os intervalos para descansos menores e
fracionados ao final de cada viagem, que detém natureza jurídica de pausa e, portanto, não podem ser
descontados da jornada. (TRT1 - 7ª Turma - Rel. Sayonara Grillo Coutinho Leonardo da Silva - 000063158.2012.5.01.0037 - 5/3/2013.)
184. Motoristas e cobradores. Intervalo intrajornada parcelado. Previsão em norma coletiva. Validade. É
válido o fracionamento do intervalo intrajornada dos rodoviários, conforme o disposto no parágrafo 5º
do artigo 71 da CLT, desde que seja rigorosamente observada a jornada de trabalho estabelecida em
norma coletiva, sem qualquer prorrogação e respeitados os intervalos mínimos entre as viagens. (TRT1 6ª Turma - Rel. Marcos Cavalcante - 0001345-27.2011.5.01.0013 - 5/3/2013.)
185. Supressão de intervalo intrajornada. Cláusula coletiva. Não se pode conferir efeito jurídico válido a
cláusula de acordo coletivo que estabelece a supressão, ainda que parcial, do intervalo para refeição e
descanso, por contrariar normas e princípios constitucionais de proteção à saúde do trabalhador. (TRT1
- 5ª Turma - Rel. Rogério Lucas Martins - 0001348-75.2010.5.01.0058 - 2/7/2013.)

6.7.7
6.7.7.1

Repouso Semanal Remunerado e Feriado
Cálculo / Repercussão

186. Horas extras. Repouso semanal remunerado. Integração. A majoração do repouso semanal
remunerado pela integração das horas extras, não repercute no cálculo das férias, do 13º salário, do
aviso prévio e do FGTS, sob pena de caracterizar - bis in idem -. Inteligência da Orientação
Jurisprudencial nº 394 da SDI-1 do c. TST. (TRT1 - 8ª Turma - Rel. Edith Maria Corrêa Tourinho 0084300-78.2007.5.01.0006 - 1º/10/2013.)
187. Petroleiros. Reflexos das horas extras no repouso semanal remunerado. O repouso remunerado
tem natureza jurídica de interrupção do contrato de trabalho e é conceituado como o período de
ausência do trabalhador por 24 horas com a remuneração respectiva. Além disso, a cada semana, o
empregado faz jus a, no mínimo, um dia de descanso remunerado. E esse é o teor dos artigos 3º e 5º da
Lei nº 5.811/1972, não podendo ser diferente, sob pena de afronta ao artigo 7º da Constituição da
República. (TRT1 - 6ª Turma - Rel. Nelson Tomaz Braga - 0001979-95.2012.5.01.0204 - 13/11/2013.)

6.7.7.2

Trabalho aos Domingos

188. Trabalho em domingos e feriados, não compensado (incorporada a Orientação Jurisprudencial nº
93 da SBDI-1). Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21/11/2003. O trabalho prestado em domingos e feriados, não
compensado, deve ser pago em dobro, sem prejuízo da remuneração relativa ao repouso semanal.
(Súmula nº 146 do c. TST). (TRT1 - 7ª Turma - Rel. Alexandre Teixeira de Freitas Bastos Cunha - 007040005.2008.5.01.0261 - 6/6/2013.)

6.7.8

Sobreaviso / Prontidão / Tempo à Disposição

189. Folgas suprimidas. A realização de cursos de especialização nos dias de folga é tempo à disposição
do empregador e surte os efeitos legais como se em labor estivesse o autor. (TRT1 - 2ª Turma - Rel.
Fernando Antonio Zorzenon da Silva - 0000962-03.2011.5.01.0481 - 18/6/2013.)
190. Horas extras. Deslocamento em viagens. Ponte aérea. Pernoite. O tempo gasto no deslocamento de
viagens a trabalho, ou o pernoite no local da prestação dos serviços, não são considerados de serviço
efetivo. Indevido o pagamento de horas extras. (TRT1 - 2ª Turma - Rel. Fernando Antonio Zorzenon da
Silva - 0000155-30.2011.5.01.0045 - 2/8/2013.)
191. I)Adicional por tempo de serviço. Congelamento do valor / alteração da forma de pagamento do
horista. Não estando o direito do autor assegurado por preceito de lei, a prescrição quinquenal é total.
II) Tempo à disposição utilizado para deslocamento dentro da empresa. Superando o tempo despendido
para 5 (cinco) minutos, no início e término da jornada, cabível é a paga do excedente, incluídos os 5+5
minutos, como extras. III) Indenização de 40%. Diferença em decorrência dos expurgos. Se os depósitos
devidos por força da Lei Complementar nº 110/2001 foram vertidos à conta vinculada em datas

anteriores à rescisão, é óbvio que compuseram o total básico para a incidência da multa de 40% do
FGTS. (TRT1 - 8ª Turma - Rel. Patrícia Pellegrini Baptista da Silva - 0001423-07.2011.5.01.0341 3/6/2013.)
192. Sobreaviso. A autora desempenhava a função de controladora de voo, cuja atribuição era a
coordenação, anotação e registro de todos os voos do helicóptero da empresa, tais como nomes dos
passageiros, horários, destino, realizando essa atribuição em qualquer dia e horário (Súmula nº 428 do
TST.) (TRT1 - 4ª Turma - Rel. Alvaro Luiz Carvalho Moreira - 0006500-03.2008.5.01.0082 - 10/7/2013.)
193. Troca de uniforme. Horas extras. Considerando que o empregador exigia que o trabalhador
colocasse o uniforme antes do início da jornada e o retirasse após final da jornada, o tempo gasto em tal
atividade deve ser considerado como tempo à disposição do empregador, nos termos do artigo 4º da
CLT. Recurso a que se dá parcial provimento. (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Marcos Antonio Palacio - 000104817.2012.5.01.0035 - 4/6/2013.)

6.7.9

Trabalho Externo

194. Horas extraordinárias. Motorista de caminhão. O empregado faz jus ao pagamento de horas
extraordinárias, quando comprovado que estava sujeito a controle de horário pelo empregador, ainda
que exercendo atividade externa, e que extrapolava a jornada de trabalho legal. (TRT1 - 4ª Turma - Rel.
Tania da Silva Garcia - 0001716-94.2012.5.01.0226 - 2/7/2013.)
195. Horas extras. Serviço externo sem fiscalização de horário. O empregado que exerce serviço
eminentemente externo, sem fiscalização de horário, não faz jus a horas extras, na forma do artigo 62,
inciso I, do texto consolidado. (TRT1 - 6ª Turma - Rel. José Antonio Piton - 0000504-27.2011.5.01.0047 5/6/2013.)
196. Motorista. Trabalho externo compatível com a fixação de horário. Não aplicação do artigo 62, I, da
Consolidação das Leis do Trabalho. A hipótese excetiva de que trata o inciso I do artigo 62 da
Consolidação das Leis do Trabalho engloba tão-somente o trabalho externo, incompatível com a fixação
de horário de trabalho, o que não se amolda à hipótese dos autos, pois a ex-empregadora, como restou
provado pelo depoimento das testemunhas por ela própria indicadas, tinha como precisar o itinerário
cumprido pelo reclamante, bem como a que horas este efetivamente iniciava e encerrava a jornada de
trabalho. (TRT1 - 7ª Turma - Rel. Evandro Pereira Valadão Lopes - 0000896-19.2011.5.01.0062 4/10/2013.)
197. Não se aplica a excludente do art. 62, I, da CLT, quando o empregado tem controlado o horário de
trabalho, ainda que efetue trabalho exclusivamente externo. (TRT1 - 4ª Turma - Rel. Luiz Alfredo Mafra
Lino - 0001046-82.2011.501.0067 - 17/6/2013.)

6.7.10 Turno Ininterrupto de Revezamento
198. Recurso ordinário da reclamada. Horas extras. Escala 24 x 72. Embora não haja qualquer
ilegalidade na fixação de regime de revezamento dos termos contratados, uma vez ultrapassado o
módulo semanal previsto, são devidas as horas extraordinárias que além desse limite. (TRT1 - 8ª Turma Rel. Marcelo Augusto Souto de Oliveira - 0000966-92.2011.5.01.0302 – 7/5/2013.)

6.8
6.8.1

FÉRIAS
Base de Cálculo

199. Diferenças salariais. Repercussão na remuneração das férias. Incidência. A remuneração das férias
corresponde ao salário que seria devido ao empregado na data da sua concessão (CLT, art. 142). Desse
modo, verificada a existência de diferenças salariais pendentes, esse montante apurado deve repercutir
no valor pago a tal título. (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Rildo Albuquerque Mousinho de Brito (Red. Desig.) 0140400-47.2007.5.01.0008 - 14/8/2013.)

6.8.2

Indenização / Dobra / Terço Constitucional

200. Férias. Pagamento a destempo. A antecipação prevista no art. 145 da CLT visa sobre tudo permitir
que o empregado goze de suas férias com recursos financeiros para tanto. O pagamento intempestivo
das férias acarreta a dobra prevista no art. 137 da CLT, conforme jurisprudência consagrada na OJ 386
da SDI-1 do TST. (TRT1 - 5ª Turma - Rel. Mirian Lippi Pacheco - 0001227-81.2011.5.01.0003 - 6/5/2013.)

6.9

OUTRAS RELAÇÕES DE TRABALHO

201. Contrato de facção. Responsabilidade. Ao contrato de facção, quando dentro dos limites legais, não
caracterizando fraude nem mesmo terceirização, seja ela lícita ou ilícita, hábeis a descaracterizar a sua
natureza jurídica, de acordo com o entendimento que vem prevalecendo no TST, não se aplica a Súmula
nº 331. (TRT1 - 8ª Turma - Rel. Maria Aparecida Coutinho Magalhães - 0321600-70.2009.5.01.0281 10/7/2013.)

6.9.1

Contrato de Aprendizagem

202. Cota de aprendizes. Função que demande formação profissional. Auxiliar de serviços gerais.
Inexistência. O artigo 429 da CLT estabelece que o número de aprendizes que o estabelecimento deve
contratar é igual a cinco por cento, no mínimo, e quinze por cento, no máximo, dos trabalhadores
existentes em cada estabelecimento, restringindo este número de trabalhadores, para efeito de cálculo
da cota de aprendizes, àqueles que exerçam funções que demandem formação profissional. Desse
modo, para que se proceda ao cálculo do número de aprendizes importa verificar se as funções
exercidas no estabelecimento demandam formação profissional, o que só pode ser feito com o emprego
da Classificação Brasileira de Ocupações - CBO. Inexistindo previsão de que a função “auxiliar de serviços
gerais” demande qualificação profissional, conforme se verifica de consulta efetuada na listagem da
CBO, os trabalhadores que desempenham essa função não devem ser considerados para fins de cálculo
do número de aprendizes. (TRT1 - 4ª Turma - Rel. Paulo Marcelo de Miranda Serrano - 000021964.2011.5.01.0037 - 27/9/2013.)

6.9.2

Contrato de Estágio

203. Estágio ao tempo da vigência da Lei nº 6.494/77. Demonstrado que foram impostas à estagiária
tarefas e condições não compatíveis com o escopo pedagógico do estágio, merece ser reconhecida a
existência de vínculo empregatício. Recurso patronal a que se nega provimento. (TRT1 - 3ª Turma - Rel.
Jorge Fernando Gonçalves da Fonte - 0001293-78.2010.5.01.0041 - 24/1/2013.)

6.9.3

Empreitada

204. Contrato de empreitada. Dono da obra. OJ nº 191 da SBDI-I do c. TST. O dono da obra não mantém
relação de emprego com os operários que trabalham para o empreiteiro, desta forma, não é titular de
qualquer obrigação de natureza trabalhista. Aplicável, ao caso, o entendimento consubstanciado na OJ
nº 191 da SBDI-I do c. TST, que exclui a responsabilidade do dono da obra no contrato de empreitada,
quando este não é empresa de construção ou incorporação. (TRT1 - 8ª Turma - Rel. Marcelo Augusto
Souto de Oliveira - 0000593-38.2011.5.01.0342 - 22/8/2013.)

6.9.4

Representante Comercial Autônomo

205. Representante comercial X vendedor empregado. Quando se verifica que o suposto representante
comercial estava subordinado aos empregados da reclamada, constata-se que sua verdadeira situação
era de empregado. Em tal hipótese, impõe-se o reconhecimento de vínculo empregatício. (TRT1 - 10ª
Turma - Rel. Flávio Ernesto Rodrigues Silva - 0000405-64.2011.5.01.0077 - 5/3/2013.)

6.9.5

Trabalhador Avulso

206. Isonomia de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador
avulso. Aplicabilidade imediata. (Art. 7º, XXXIV e art. 5º, § 1º, da Constituição da República). A norma

que assegura a isonomia de direitos entre o trabalhador avulso e o trabalhador com vínculo de emprego
permanente (art. 7º, XXXIV, Constituição da República) possui aplicabilidade imediata (art. 5º, §1º,
CRFB). Trabalhador avulso portuário. Horas extras. Intervalo interjornada. Cabe ao Órgão Gestor de Mão
de Obra (OGMO) organizar as escalas de trabalho com observância do intervalo interjornada de, no
mínimo, 11 horas consecutivas e fiscalizar o seu cumprimento, sob pena de remunerá-las como
extraordinárias, independentemente se foram ou não prestadas ao mesmo operador portuário. (TRT1 7ª Turma - Rel. Sayonara Grillo Coutinho Leonardo da Silva. (Red. Desig.) - 0000646-52.2011.5.01.0040 4/11/2013.)

6.9.5.1

Portuário

207. Trabalhador portuário avulso. Prescrição bienal. Termo inicial. Em razão do cancelamento da
Orientação Jurisprudencial nº 384 da SDI-1 do TST, por meio da Resolução 186/2012 (DJE de 25, 26 e
27/09/2012), não prevalece mais na Corte Superior do Trabalho o entendimento de que o biênio
prescritivo incide a partir do encerramento do vínculo do trabalhador portuário avulso com cada
tomador de serviços. A jurisprudência, evoluindo, firmou-se no sentindo de que a alternância do
tomador de serviço ou do operador portuário e a relação jurídica imediata apenas com o Órgão Gestor
de Mão de Obra - OGMO fazem incompatível a prescrição bienal, salvo se considerado o cancelamento
da inscrição no cadastro ou do registro do trabalhador portuário avulso no OGMO como termo inicial do
biênio. (TRT1 - 10ª Turma - Rel. Flávio Ernesto Rodrigues Silva - 0000711-02.2012.5.01.0076 - 3/6/2013.)
208. Trabalhador avulso. Responsabilidade objetiva do operador portuário. Considerando que a
atividade portuária tem incontáveis riscos ao trabalhador, tendo em vista a movimentação de
guindastes para carregamento da carga pesada, aplicável a denominada teoria do risco profissional.
Recurso a que se dá parcial provimento. (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Marcos Antonio Palacio - 004170097.2008.5.01.0041 - 5/3/2013.)

6.10 PRESCRIÇÃO
209. 1. A despeito de inexistência de prova escrita de trabalho, não há como reconhecer-se ocorrência
de prescrição quando há evidências de que pelo menos algumas obrigações contratuais foram honradas
pela empregadora no biênio que precedeu o ajuizamento da ação. Recurso provido em parte, para
afastar a prescrição extintiva acolhida em primeiro grau, sendo esta apenas parcial e quinquenal. 2.
Ultrapassada a questão prescricional, é possível a esta Turma analisar o mérito de imediato, por ter sido
regularmente concluída a instrução probatória em primeiro grau. Pedidos parcialmente deferidos,
reconhecendo-se ao autor verbas contratuais e rescisórias. (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Jorge Fernando
Gonçalves da Fonte - 0001445-16.2011.5.01.0034 - 24/1/2013.)
210. A Súmula nº 327 do e. STF é no sentido de que o direito trabalhista admite a prescrição
intercorrente, pelo que, por uma questão de hierarquia, prevalece sobre a S. 114 do c. TST. (TRT1 - 4ª
Turma - Rel. Luiz Alfredo Mafra Lino - 0097200-31.1998.5.01.0064 - 6/9/2013.)
211. Prescrição. Declaração ex officio. Artigo 219 do CPC. Incompatibilidade com os princípios do direito
do trabalho. Não se aplica a nova redação do § 5º do artigo 219 do Código de Processo Civil nas relações
processuais do trabalho. Admitir que o juiz do trabalho declare de ofício a prescrição de direitos
patrimoniais afronta diretamente o princípio basilar da proteção. Horas extras. Cálculos de liquidação.
Refazimento. A inobservância dos exatos termos em que lançada a condenação no título exequendo,
desprestigia a coisa julgada material e impõe o refazimento dos cálculos. Agravo de petição da
reclamada/executada conhecido e parcialmente provido. (TRT1 - 2ª Turma - Rel. Márcia Leite Nery 0135800-03.2009.5.01.0011 - 5/3/2013.)
212. Companhia Siderúrgica Nacional. Participação nos lucros e resultados. Parcela prevista em lei.
Prescrição aplicável. Ao teor da Súmula nº 294 do TST, a prescrição incidente sobre pretensão relativa
ao percebimento de prestações sucessivas decorrentes de alteração do pactuado é total, salvo quando o
direito à parcela pleiteada estiver previsto em lei. A verba participação nos lucros, por encontrar
previsão no art. 7º-, XI, da Constituição Federal e na Lei nº 10.101/00, não é alcançada pelo biênio
oriundo de alterações promovidas pelo empregador no curso do contrato de trabalho mas após a sua
extinção, o trabalhador tem dois anos para reclamar a verba em Juízo, sendo irrelevante o fato de estar

promovendo ação individual ou substituído pelo sindicato de classe. Inteligência do art. 7º, XXIX, da
Constituição Federal. (TRT1 - 6ª Turma - Rel. José Antonio Piton - 0132300-11.2006.5.01.0341 5/3/2013.)
213. Conta-se da extinção do contrato de trabalho o prazo para a prescrição nuclear da pretensão.
(TRT1 - 3ª Turma - Rel. Gloria Regina Ferreira Mello - 0000943-89.2010.5.01.0009 - 3/9/2013.)
214. Prescrição arguida no recurso. Segundo entendimento majoritário cristalizado na Súmula nº 153 do
c. TST, não se conhece de prescrição não arguida na instância ordinária. Assim, é perfeitamente possível
sua arguição na fase recursal, ainda que não suscitada a questão perante o juízo de primeiro grau, vez
que o processo ainda se encontra na fase ordinária. Recurso a que se dá parcial provimento. (TRT1 - 3ª
Turma - Rel. Marcos Palacio - 0001518-49.2012.5.01.0067 - 11/11/2013.)
215. Prescrição bienal. Ação declaratória. Inaplicabilidade. Sendo o pleito apenas de declaração do
vínculo, para fins de reconhecimento junto ao órgão previdenciário, enquadra-se no art. 11, § 1º, da
CLT. Impõe-se, assim, o afastamento da prescrição bienal acolhida pela juíza de origem. (TRT1 2ªTurma- Rel. Vólia Bomfim Cassar - 0001253-38.2012.5.01.0070 - 10/7/2013.)
216. Prescrição ex officio. Impossibilidade. Processo do trabalho. A nova redação do § 5º do art. 219 do
CPC não se coaduna com o disposto no art. 769 da CLT, haja vista a flagrante incompatibilidade com os
princípios norteadores do processo do trabalho, sendo certo que se destina a contendas de natureza
civil. Declaração prescricional que se afasta. (TRT1 - 10ª Turma - Rel. Rosana Salim Villela Travesedo 0000173-87.2011.5.01.0421 - 29/8/2013.)
217. Prescrição parcial. Décimo terceiro salário. Ainda que declarada a prescrição de eventuais créditos
trabalhistas anteriores a 12/7/2007, tal prescrição parcial não alcança a parcela do décimo terceiro
salário do ano de 2007, eis que este só se torna devido e exigível no mês de dezembro, ex vi do art. 1º
da Lei nº 4.090/1962. (TRT1 - 9ª Turma - Rel. Ivan da Costa Alemão Ferreira - 000090439.2012.5.01.0004 - 4/12/2013.)
218. Recurso da reclamada. Prescrição total. Súmula nº 294 do TST. Promoções. Banco Bradesco S.A. Em
se tratando de parcelas decorrentes de norma empresarial, a prescrição é total, eis que decorridos mais
de cinco (5) anos da lesão. Na forma da Súmula nº 294 do c. TST, porquanto se trata de direito não
oriundo de lei. Recurso da reclamada a que se dá provimento. Recurso do reclamante gratuidade de
justiça. Declarando o autor que não pode arcar com as custas, sob as penas da lei, é de deferir-se a
gratuidade. Assim é de deferir o pleito. Recurso do reclamante que se dá provimento. (TRT1 - 1ª Turma Rel. Mário Sérgio Medeiros Pinheiro - 0000243-51.2011.5.01.0471 - 1º/2/2013.)

6.10.1 Ação Trabalhista Arquivada - Interrupção
219. Prescrição. Emenda. Interrupção. Pedidos idênticos. O pedido formulado somente em emenda à
petição inicial não tem seu prazo prescricional interrompido com a propositura da ação, nos termos da
Súmula nº 268 do c. TST. Se o autor inova objetivamente a demanda na emenda, após o decurso do
biênio constitucional, postulando verbas que não foram deduzidas na exordial deve ser declarada a
prescrição de tais parcelas. (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Leonardo Dias Borges - 0000575-42.2011.5.01.0075 4/11/2013.)

6.10.2 Acidente de Trabalho
220. Acidente de trabalho. Evento anterior à Emenda Constitucional nº 45/2004. 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. Ocorrido o acidente ou cientificada a parte da incapacitação ou da redução da
sua capacidade em data anterior à Emenda Constitucional nº 45/2004, o prazo prescricional aplicável
será o previsto no artigo 206, § 3º, V, do Código Civil de 2002, observada regra de transição prevista no
artigo 2.028 desse mesmo diploma legal. Assim, se na data da entrada em vigor do Código Civil de 2002,
a saber, 10/1/2003, tiver transcorrido menos da metade do tempo estabelecido pela lei revogada (vinte
anos), mostra-se aplicável 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. (TRT1 - 4ª Turma - Rel. Paulo
Marcelo de Miranda Serrano - 0000698-90.2010.5.01.0005 - 8/8/2013.)
221. Acidente de trabalho. Lesão anterior à Emenda 45/04. Prescrição trienária. Tratando-se de pedido
de dano moral e/ou material decorrente de acidente do trabalho, adoto o posicionamento no sentido
de que, quando a lesão for anterior à Emenda Constitucional nº 45/2004, o prazo prescricional aplicável
será o previsto no Código Civil de 2002, observada a regra de transição prevista no artigo 2.028 desse
mesmo diploma legal; bem assim que, quando a lesão for posterior à referida emenda, o prazo
prescricional aplicável será o trabalhista, previsto no artigo 7º, XXIX, da Constituição Federal. (TRT1 - 3ª
Turma - Rel. Leonardo Dias Borges - 0055500-39.2006.5.01.0341 - 13/3/2013.)
222. Aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho. Dies a quo do prazo prescricional.
Ciência inequívoca. No caso de ação ajuizada em razão de danos advindos de acidente de trabalho que
levou à aposentadoria por invalidez do empregado, o marco considerado para início da contagem do
prazo prescricional deve ser a data da ciência inequívoca da incapacidade laboral, o que acontece com a
concessão pelo INSS da aposentadoria por invalidez, nos termos da Súmula nº 278 do c. STJ e do
entendimento consolidado do c. TST. (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Leonardo Dias Borges - 000166580.2012.5.01.0421 - 4/11/2013.)

6.10.3 Alteração Contratual
223. Banco do Brasil. Interstícios. Abono-habitualidade. Tratando-se de pedidos de prestações
sucessivas decorrentes de alteração do pactuado, a prescrição incidente é a total, visto não se tratarem
de parcelas asseguradas por preceito de lei (Súmula nº 294 do c. TST). (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Angela
Fiorencio Soares da Cunha - 0068800-56.2009.5.01.0020 - 2/12/2013.)
224. Correta a sentença que pronunciar a prescrição total, posto que os reclamantes reivindicam
indenização por danos materiais e morais decorrentes da supressão do pagamento de horas extras e a
sua substituição por gratificação, fato ocorrido em 1980, quando o contrato deles ainda era regido pela
CLT, aplicando-se ao caso a prescrição de que trata o art. 7º, XXIX, da CF, no que estão incluídas as
diferenças do FGTS postuladas, por serem meros acessórios. (TRT1 - 4ª Turma - Rel. Patrícia Pellegrini
Baptista da Silva (Red. Desig.) - 0000914-94.2010.5.01.0023 - 13/9/2013.)
225. Prescrição total. Adicional de produtividade. Redução. Tratando-se o adicional de produtividade de
parcela não garantida por lei, a prescrição a ser aplicada é a total, por força do entendimento contido na
Súmula nº 294 do c. TST. (TRT1 - 4ª Turma - Rel. Angela Fiorencio Soares da Cunha - 000075245.2012.5.01.0471 - 1º/8/2013.)
226. Complementação de aposentadoria. Diferenças postuladas em virtude de decisão judicial.
Prescrição. O Pleno do Tribunal Superior do Trabalho, em sessão extraordinária realizada em 24/5/2011,
firmou o entendimento de que as pretensões de diferenças de complementação de aposentadoria
atraem apenas a incidência da prescrição parcial, na forma da Súmula nº 327 do TST, exceto quando o
direito decorrer de verbas não recebidas no curso da relação de emprego e já alcançadas pela
prescrição. (TRT1 - 1ª Turma - Rel. Alexandre Teixeira de Freitas Bastos Cunha - 007070005.2009.5.01.0043 - 1º/8/2013.)
227. Complementação de aposentadoria. Prescrição. Não há que se falar em prescrição total, uma vez
que são pleiteadas meras diferenças de suplementação de aposentadoria, de sorte que a prescrição
incidente seria a quinquenal e parcial (Súmula nº 327 do colendo TST). (TRT1 - 9ª Turma - Rel. Leonardo
da Silveira Pacheco - 0000009-81.2011.5.01.0079 - 2/9/2013.)
228. Diferenças de complementação de aposentadoria. Prescrição parcial. Tratando-se de pedido de
pagamento de parcela contratual de trato sucessivo, como é o caso do pleito de diferenças de
complementação de aposentadoria, a prescrição é parcial (Súmula nº 327, do c. TST). (TRT1 - 2ªTurmaRel. Vólia Bomfim Cassar - 0000306-35.2012.5.01.0053 - 3/5/2013.)

6.11 REMUNERAÇÃO, VERBAS INDENIZATÓRIAS E BENEFÍCIOS
229. Cedae. Tíquete-alimentação. Plantão. Em se submetendo o autor ao regime de plantões, impõe-se
a condenação da empregadora nos tíquetes-alimentação correspondentes, na medida em que assim
estabelece o acordo coletivo celebrado. Apelo patronal improvido. (TRT1 - 10ª Turma - Rel. Rosana
Salim Villela Travesedo - 0000278-77.2012.5.01.0082 - 9/10/2013.)
230. Funasa. Indenização de campo. Reajustes. O artigo 15 da Lei nº 8.270/1991 determina que as
indenizações de campo sejam reajustadas na mesma data e percentual de revisão dos valores de diárias.
Outrossim, o Decreto nº 5.554/2005, em seu Anexo I, determinou que as diárias sejam acrescidas de
determinados percentuais, sendo que o menor deles foi de 50%. Muito embora a rubrica “diária” não
tenha sido alterada, foi estabelecido um pagamento adicional para todos os empregados que a
recebiam. Na prática, foi um autêntico reajuste. Em consequência, impõe-se o reajuste proporcional da
indenização. (TRT1 - 10ª Turma - Rel. Flávio Ernesto Rodrigues Silva - 0001337-37.2012.5.01.0491 2/9/2013.)

6.11.1 Abono
231. Município de Bom Jesus de Itabapoana. Lei municipal nº 584/00. Abono de 25%. Pagamento por
mais de 10 anos. Supressão. Impossibilidade. A supressão determinada pelo Poder Executivo Municipal,
por recomendação do Tribunal de Contas do Estado, do pagamento de verba remunerada por mais de
10 (dez) anos, não atinge o servidor público de boa-fé, fazendo este jus ao restabelecimento da verba.
(TRT1 - 5ª Turma - Rel. Rogério Lucas Martins - 0001923-08.2010.5.01.0471 - 2/5/2013.)

6.11.2 Adicional
6.11.2.1 Adicional de Insalubridade
232. Adicional de periculosidade. Adicional de insalubridade. Cumulação. Impossibilidade. 1) O
empregado deve optar por qual adicional deseja receber, caso entenda fazer jus a ambos os adicionais
de periculosidade e de insalubridade, concomitantemente, autorizando o § 2º do artigo 193 da CLT ao
empregado em tal hipótese optar pelo adicional de insalubridade, se acaso lhe seja devido. 2) Recurso
ordinário do autor ao qual se nega provimento. (TRT1 - 9ª Turma - Rel. José da Fonseca Martins Junior 0126400-17.2009.5.01.0511 - 25/2/2013.)

6.11.2.1.1 Equipamento de Proteção Individual - EPI
233. Recurso ordinário da reclamada. Adicional de insalubridade. Exposição a agentes insalubres.
Realização de perícia. Comprovação. Adicional devido. Natureza da parcela. Integração. Inexistentes
quaisquer elementos que se contraponham à conclusão estampada no laudo pericial, segundo a qual
resta evidenciado que o reclamante estava a exposto a agentes insalubres e que não recebia os
equipamentos de proteção individual necessários, faz jus ao respectivo adicional, em grau máximo, não
havendo o que alterar na r. sentença. Outrossim, enquanto percebido, o adicional de insalubridade
integra a remuneração para todos os efeitos legais. Recurso ordinário da reclamada parcialmente
conhecido e não provido. Recurso ordinário do reclamante. Adicional de insalubridade. Base de cálculo.
Previsão em acordo coletivo de trabalho. Vigência temporal. Pedido vinculado à norma coletiva.
Inaplicabilidade de suas disposições ao período anterior. Por expressa imposição legal, tem-se que a
sentença precisa estar em harmonia com a demanda. O ordenamento jurídico pátrio prestigia, por
conseguinte, o princípio da congruência, de modo que a sentença deve ser proferida em conformidade
com o libelo, vedando-se o julgamento citra, ultra ou extra petita, impondo-se ao julgador o dever de
enfrentar exata e suficientemente o pedido das partes. Recurso ordinário do reclamante conhecido e
não provido. (TRT1 - 2ª Turma - Rel. Márcia Leite Nery - 0314500-64.2009.5.01.0281 - 12/6/2013.)

6.11.2.1.2 Lixo Urbano
234. A limpeza em residências e escritórios e a respectiva coleta de lixo não podem ser consideradas
atividades insalubres, ainda que constatadas por laudo pericial, porque não se encontram dentre as

classificadas como lixo urbano na Portaria do Ministério do Trabalho (OJ nº 04 da SBDI-1 do c. TST).
(TRT1 - 6ª Turma - Rel. Theocrito Borges dos Santos Filho - 0000252-04.2010.5.01.0065 - 13/12/2013.)

6.11.2.2 Adicional de Periculosidade
235. A Lei nº 7.369/85 é dirigida aos empregados que exercem atividade no setor de energia elétrica,
em condições de periculosidade, e o Decreto nº 93.412/85, em seu artigo 2º, determina a percepção da
remuneração adicional de que trata o artigo 1º da Lei nº 7.369/85, qual seja o de periculosidade, ao
exercício das atividades em área de risco, independentemente do cargo, categoria ou ramo da empresa.
(TRT1 - 6ª Turma - Rel. Leonardo Dias Borges - 0001174-19.2012.5.01.0342 - 8/10/2013.)

6.11.2.2.1 Armazenamento de Líquido Inflamável
236. Adicional de periculosidade. Reabastecimento de aeronaves. Requisitos. Para efeito de pagamento
do adicional de periculosidade aos empregados envolvidos com o abastecimento de aeronaves, a alínea
“c” do Anexo II da NR-16 não fixou distância nem tempo de permanência na área de risco. (TRT1 - 6ª
Turma - Rel. Marcos Cavalcante - 0107800-59.2007.5.01.0044 - 5/3/2013.)
237. Mecânico de manutenção de aeronaves. Adicional de periculosidade. O empregado que exerce
atividade em área considerada de risco, tendo contato permanente com inflamáveis ou explosivos,
conforme apurado por perícia técnica, faz jus ao adicional de periculosidade. (TRT1 - 4ª Turma - Rel.
Tania da Silva Garcia - 0039800-53.2009.5.01.0006 - 5/11/2013.)

6.11.3 Ajuda de Custo
238. Ajuda de custo. Para o cálculo da ajuda de custo deve ser utilizado um único critério, adotando-se a
mesma proporcionalidade, apurada com referência ao salário-base dos paradigmas, com incidência no
salário-base do autor, excluindo-se as demais parcelas. (TRT1 - 4ª Turma - Rel. Angela Fiorencio Soares
da Cunha - 0041000-62.1995.5.01.0014 - 22/3/2013.)

6.11.4 Comissão
239. Comissões pagas “por fora”. O reclamante se desincumbiu a contento do seu ônus de prova,
inexistindo violação a regra do artigo 818 da CLT e do inciso i do artigo 333 do CPC. (TRT1 - 3ª Turma Rel. Marcos Palacio - 0000624-81.2012.5.01.0226 - 2/7/2013.)

6.11.5 Complemento Temporário Variável de Ajuste ao Piso de Mercado
240. Caixa Econômica Federal. CTVA. O pagamento do complemento de mercado (CTVA) apenas aos
empregados que recebem remuneração inferior ao piso é válido, pois confere tratamento diverso a
situações desiguais, o que se coaduna com o princípio da isonomia. (TRT1 - 6ª Turma - Rel. Marcos
Cavalcante - 0070800-53.2008.5.01.0282 - 7/3/2013.)

6.11.6 Descontos Salariais – Devolução
6.11.6.1 Outros Descontos Salariais
241. Assistência médica e odontológica. Descontos salariais. Autorização tácita. A matéria encontra-se
cristalizada na Súmula nº 342, do egrégioTST. A posição jurisprudencial dominante, no entanto, não
contempla a hipótese de autorização tácita, como pretendem as reclamadas. (TRT1 - 7ª Turma - Rel.
Maria das Graças Cabral Viegas Paranhos - 0000901-11.2010.5.01.0051 - 7/3/2013.)
242. Devolução. Desconto por falta. Considerando que não há prova da frequência de todo o período
laboral do autor, deve ser devolvido ao recorrente o desconto efetuado a título de “Outros descontos,
faltas, Qtd.” por restar inviabilizada a conferência do montante descontado no TRCT. Recurso provido.
(TRT1 - 7ª Turma - Rel. Bruno Losada Albuquerque Lopes - 0000165-52.2013.5.01.0062 - 7/11/2013.)

243. Descontos. Prova. Tendo em vista o princípio da proteção ao salário, os descontos são sempre
excepcionais e devem ser autorizados pelo empregado. Além disso, devem estar vinculados a motivos
sobejamente comprovados. Documentos unilaterais, mencionando supostos danos em veículo, são
insuficientes para justificar o desconto. (TRT1 - 10ª Turma - Rel. Flávio Ernesto Rodrigues Silva 0000319-18.2012.5.01.0511 - 31/1/2013.)

6.11.7 Gorjeta
6.11.7.1 Natureza Jurídica da Parcela - Repercussão
244. Gorjetas. As gorjetas, cobradas pelo empregador na nota de serviço ou oferecidas
espontaneamente pelos clientes, integram a remuneração do empregado. (TRT1 - 3ª Turma - Rel.
Marcos Antonio Palacio - 0081400-29.2009.5.01.0079 - 2/5/2013.)
245. Gorjetas. Integração. As gorjetas não inseridas nas notas de serviços, que são dadas
espontaneamente pelos clientes, são quitadas, por força de norma coletiva, sob a rubrica “estimativa de
gorjetas” e somente tem aplicação quando o empregador não as insere nas notas de consumo.
Demonstrado nos autos que havia nas notas a cobrança de gorjetas, seus valores integram o salário do
empregado para todos os efeitos legais. (TRT1 - 4ª Turma - Rel. Alvaro Luiz Carvalho Moreira - 000044503.2012.5.01.0080 - 5/6/2013.)
246. Integração dos valores percebidos a título de gorjetas. Princípio da primazia da realidade. Vigora no
Direito do Trabalho o princípio da primazia da realidade sobre a forma, segundo o qual os aspectos
fáticos da prestação de serviços se sobrepõem aos aspectos formais do contrato. Daí porque o contrato
de trabalho recebe o epíteto de "contrato-realidade". Assim sendo, não obstante haja norma interna da
reclamada proibindo o recebimento de gorjetas (forma), deve-se preponderar o que de fato ocorreu.
Extrai-se do exame das provas que o supervisor da ré, além de permitir que o reclamante recebesse
gorjetas espontâneas oferecidas pelos clientes da demandada, também as recebia. Nada há para ser
alterar no julgado, que deferiu, na forma do entendimento consagrado na Súmula nº 354 do Tribunal
Superior do Trabalho, a integração dos valores percebidos a título de gorjetas. (TRT1 - 7ª Turma - Rel.
Evandro Pereira Valadão Lopes - 0001064-37.2010.5.01.0068 - 7/1/2013.)

6.11.8 Participação nos Lucros ou Resultados - PLR
247. Existe profunda diferença entre dividendo - parcela do lucro destinada aos titulares das ações da
sociedade - e lucro - resultado positivo da empresa em determinado exercício social. Se parte do lucro
do exercício social foi transferida para a conta de reserva de lucro, essa parcela não pode ser confundida
com o dividendo do exercício em que foi apurado. (TRT1 - 4ª Turma - Rel. Cesar Marques Carvalho 0272900-19.2005.5.01.0341 - 19/2/2013.)
248. Implantação do Programa de Participação nos Lucros ou Resultados. Art. 7º, XI, da CF/88. Lei nº
10.101/2000. Previsão de implantação em norma coletiva. A Lei nº 10.101/2000, que regulamenta o
inciso XI do art. 7º da CF/88 determina, tão somente, que a participação nos lucros ou resultados será
objeto de negociação entre a empresa e seus empregados, estabelecendo os possíveis procedimentos a
serem escolhidos de comum acordo pelas partes, dentre os quais a convenção ou o acordo coletivo. O
artigo 4º da citada Lei prevê, inclusive, o que deve ser feito em caso de impasse. Assim, se o empregador
deixa de atender ao que restou pactuado em sede coletiva quanto à instituição do referido Programa de
Participação nos Lucros ou Resultados, é defeso ao Judiciário suprir tal omissão, uma vez que é privativo
dos atores sociais, legítimos representantes dos trabalhadores e empregadores, a busca de
entendimento no processo de autocomposição de interesses específicos. (TRT1 - 9ª Turma - Rel. Claudia
de Souza Gomes Freire - 0000030-56.2013.5.01.0283 - 7/11/2013.)

6.11.9 Plano de Saúde
249. Plano de saúde. Cancelamento por falta de pagamento. Sendo o Município mero intermediador do
pagamento, não arcando com os valores dos planos dos empregados sequer parcialmente, não pode ser
condenação a manter da autora como segurada, quando esta é excluída do benefício por falta de

pagamento das mensalidades. (TRT1 - 8ª Turma - Rel. Edith Maria Corrêa Tourinho - 000096789.2010.5.01.0471 - 3/5/2013.)

6.11.10 Quebra de Caixa
250. Pagamento da parcela. Quebra de caixa. Em razão do exercício de avaliador executivo. Não
cabimento. Não comprovado o direito do autor. Considerando que a parcela quebra caixa não é prevista
em lei, o autor para fazer jus à mesma teria que demonstrar a existência de cláusula, norma interna ou
defender a hipótese de isonomia. Não há, no pedido, fundamentação própria do direito, mas uma mera
expectativa de regra que não existe. (TRT1 - 4ª Turma - Rel. Ivan da Costa Alemão Ferreira. (Red. Desig.)
- 0000570-45.2010.5.01.0078 - 2/8/2013.)

6.11.11 Restituição / Indenização de Despesa
6.11.11.1 Ferramentas Próprias
251. Veículo utilizado para o trabalho. Despesas com manutenção. Em se verificando que o uso de
veículo era indispensável para o trabalhador executar o seu trabalho, as despesas a estes referentes
devem ser suportadas pela reclamada. Foge ao princípio da razoabilidade creditar a este o ônus de arcar
com as despesas de manutenção do veículo, não sendo demais registrar que é do empregador a
responsabilidade pelo risco do negócio. Recurso a que se nega provimento. (TRT1 - 9ª Turma - Rel.
Claudia de Souza Gomes Freire - 0000869-18.2012.5.01.0283 - 4/6/2013.)

6.11.12 Salário / Diferença Salarial
6.11.12.1 Diferenças por Desvio de Função
252. Administração Pública. Desvio de função. Incabível deferimento de diferenças salariais em
decorrência de desvio funcional, por afronta ao disposto no artigo 37, inciso II, da Constituição Federal,
mesmo que sob o aspecto exclusivamente patrimonial e indenizatório. Sentença de primeiro grau
mantida de improcedência do pedido. (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Jorge Fernando Gonçalves da Fonte 0001213-18.2011.5.01.0482 - 1º/8/2013.)
253. Desvio de função. Administração Pública. Enquanto perdurar o desvio de função, são devidas as
diferenças salariais e os reflexos decorrentes ao empregado, ainda que a reclamada seja integrante da
Administração Pública Indireta. (TRT1 - 1ª Turma - Rel. Gustavo Tadeu Alkmim - 000063954.2011.5.01.0042 - 9/5/2013.)
254. Diferenças salariais. Desvio de função. Empregado público. Devidas. Embora não seja viável o
reenquadramento do empregado público, o desvio de função autoriza o pagamento das diferenças
salariais decorrentes, em respeito à força de trabalho despendida pelo empregado. É neste sentido o
entendimento cristalizado na OJ nº 125 da SDI-I do c. Tribunal Superior do Trabalho. (TRT1 - 6ª Turma Rel. Cláudia Regina V. M. Barrozo - 0000081-22.2012.5.01.0471 - 9/9/2013.)
255. Desvio de função comprovado. Nos termos dos artigos 818 da CLT e 333, I do CPC, caberia ao
reclamante provar o alegado desvio de função ônus, do qual se desincumbiu ante a produção de provas
testemunhal e documental. (TRT1 - 4ª Turma - Rel. Alvaro Luiz Carvalho Moreira - 000131377.2011.5.01.0027 - 3/5/2013.)

6.11.12.2 Função de Confiança - Incorporação
256. Empresa pública. Supressão de gratificação de função de confiança. O princípio da estabilidade
econômica e a garantia de irredutibilidade salarial não se aplicam à hipótese do parágrafo único do art.
468 da CLT, pela simples razão de que se trata de norma excepcionando a aplicação destes princípios.
(TRT1 - 4ª Turma - Rel. Angela Fiorencio Soares da Cunha - 0001259-32.2011.5.01.0021 - 14/3/2013.)
257. Gratificação de função. Redução. O fato de exercer funções de confiança distintas não impede a
pretensão da parte autora. A Súmula nº 372 do c. TST não permite tal interpretação. O que importa é o

desempenho de função de confiança por mais de 10 (dez) anos. O trabalho em funções diferentes não
decorreu da vontade do trabalhador, mas sim do empregador. (TRT1 - 2ª Turma - Rel. Valmir de Araujo
Carvalho (Red. Desig.) - 0000236-85.2010.5.01.0021 - 7/3/2013.)
258. Infraero. Supressão da gratificação de função, restabelecimento. Reflexos das diferenças.
Cabimento. 1) A supressão e o posterior restabelecimento por decisão judicial, do pagamento da
gratificação de função habitualmente percebida pela empregada, importa na obrigação do empregador
de pagar os valores respectivos do período em que a vantagem esteve suprimida, bem ainda integrar os
reflexos respectivos no cálculo das gratificações natalinas, das férias acrescidas de um terço e dos
depósitos do FGTS e da multa fundiária. 2) Recurso da autora ao qual se concede parcial provimento.
(TRT1 - 9ª Turma - Rel. José da Fonseca Martins Junior - 0000445-49.2011.5.01.0076 - 4/7/2013.)
259. Gratificação de função. Supressão. Limites. Súmula nº 372, 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.
Recurso ordinário do reclamante conhecido e parcialmente provido. (TRT1 - 2ª Turma - Rel. Márcia Leite
Nery - 0000737-25.2012.5.01.0003 - 2/5/2013.)

6.11.12.3 Plano de Cargos e Salários
260. Progressão funcional. Cargos universitários. PCCS. Cedae. Embora facultada à diretoria da empresa
a concessão, ou não, das progressões de acordo com a pontuação, tempo de casa, avaliação de
desempenho, disponibilidade de vagas e previsão orçamentária, não restou comprovado a ocorrência
de fato impeditivo à implementação da referida promoção, ou seja, incumbe à ré comprovar eventual
impossibilidade de promoção. Esse ônus não pode ser atribuído ao empregado, pois não se trata de fato
constitutivo do direito postulado, mas sim de fato impeditivo que, à luz do disposto no artigo 818 da CLT
c/c artigo 333, inciso I do CPC, é ônus que pertence ao empregador. Nestes termos, faz jus o autor à
progressão horizontal de nível universitário com as respectivas diferenças de salários e repercussões,
nos termos da sentença. Recurso ordinário não provido. (TRT1 - 7ª Turma - Rel. Bruno Losada
Albuquerque Lopes - 0001089-46.2012.5.01.0079 - 6/8/2013.)
261. Promoções por antiguidade. Tendo a empresa instituído Plano de Cargos e Salários que prevê
promoções por merecimento e antiguidade, está obrigada ao cumprimento deste, não podendo se
omitir sobre ausência de previsão orçamentária, já que é dela a responsabilidade em fazer seu
orçamento. (TRT1 - 8ª Turma - Rel. Giselle Bondim Lopes Ribeiro - 0001227-23.2012.5.01.0011 8/5/2013.)
262. Reexame necessário. Impropriedades no enquadramento. Mantida a sentença de 1º grau, uma vez
que os elementos dos autos demonstram, de forma evidente, que houve a instituição de plano de
cargos e salários e, que ao avaliar a implantação do referido plano, o próprio reclamado reconheceu
uma série de impropriedades no enquadramento, fazendo jus os reclamante às diferenças salariais.
(TRT1 - 7ª Turma - Rel. Leonardo da Silveira Pacheco - 0165100-36.1992.5.01.0001 - 5/11/2013.)

6.11.12.4 Promoção
263. Cedae. Progressão horizontal. Efeitos. Não está o empregador obrigado a editar normas
regulamentares que assegurem direitos superiores ao mínimo estabelecido na legislação (CLT, artigo
444). Mas, ao fazê-lo produz uma novação objetiva do contrato de trabalho e cria para o empregado um
direito subjetivo de ver essa disposição unilateral efetivamente implementada. Ato omissivo reiterado
que mantém o empregado estacionado no mesmo cargo e nível descumpre dever jurídico estatuído em
norma regulamentar. (TRT1 - 8ª Turma - Rel. Marcelo Augusto Souto de Oliveira - 000070873.2012.5.01.0035 – 5/6/2013.)

6.11.12.5 Salário Família
264. Salário-família. A concessão do salário-família condiciona-se ao enquadramento do trabalhador na
categoria baixa renda, de acordo com critério fixado com base no valor do salário percebido, à
apresentação da certidão de nascimento do filho, bem como à apresentação anual de atestado de

vacinação obrigatória e de comprovação de frequência à escola do filho ou equiparando. Não produzida
qualquer prova, sequer da existência de prole, resta inviabilizado o deferimento do pedido. Horas
extras. Ônus da prova. É ônus do empregador o registro da jornada de trabalho, na forma do artigo 74, §
2º, da CLT. A não apresentação injustificada dos controles de frequência gera presunção relativa de
veracidade da jornada declinada na inicial, conforme inteligência da Súmula nº 338 do c. TST, que pode
ser elidida por prova em contrário. Assim, ainda quando não juntados os controles de frequência,
produzida a prova oral comprobatória do não elastecimento da jornada, não há prevalecer a confissão
ficta quanto ao tema, sendo indevidas as horas extras postuladas. Recurso ordinário do reclamante
conhecido e não provido. (TRT1 - 2ª Turma - Rel. Márcia Leite Nery - 0000906-66.2011.5.01.0061 22/1/2013.)

6.11.12.6 Salário In Natura
265. Auxílio-alimentação. Se a parcela já vinha sendo fornecida por força do contrato de trabalho, o
título tem inegável natureza salarial, conforme interpretação do art. 458 da CLT, pouco importando a
posterior inscrição da empresa no PAT e a alteração havida nas normas coletivas, pois, do contrário,
configurar-se-ia violação a direito adquirido do empregado (art. 5º, XXXVI, da CRFB/1988), ressalvando
que a adesão ao PAT somente surtiria efeitos para situações futuras e em relação aos empregados
admitidos posteriormente, não se prestando para desconstituir direitos já consolidados no tempo. (TRT1
- 9ª Turma - Rel. Antônio Carlos de Azevedo Rodrigues - 0001379-73.2011.5.01.0054 - 1º/7/2013.)
266. CBTU. Auxílio-Alimentação. Ainda que sua adesão ao Programa de Alimentação do Trabalhador PAT seja posterior ao fornecimento de auxílio-alimentação, a reclamada comprovou nos autos que o
pagamento da referida verba foi negociada em norma coletiva, incorporando-a aos salários dos seus
empregados, o que pôs fim à controvérsia relativa à natureza salarial da benesse. Recurso do autor a
que se nega provimento. (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Jorge Fernando Gonçalves da Fonte - 000145925.2012.5.01.0079 - 6/9/2013.)
267. Salário in natura. Veículo próprio do empregado locado à empresa. Não caracterização. A parcela
não contabilizada que em depoimento pessoal o autor reconheceu destinar-se ao pagamento do uso de
veículo próprio locado à ré como meio necessário ao exercício da função de instalador, que exige
deslocamento permanente, não caracteriza utilidade fornecida pela empregadora. (TRT1 - 8ª Turma Rel. Leonardo Dias Borges - 0304000-16.2006.5.01.0451 - 24/1/2013.)

6.11.12.7 Salário por Equiparação / Isonomia
268. Equiparação. Comprovação de identidade funcional. Diferenças salariais devidas. Se autor e
paradigma exercem as mesmas atribuições, sem distinção de produtividade ou perfeição técnica,
obstado o óbice temporal, impõe-se-lhes idêntica contraprestação, sob pena de ofensa ao art. 461 da
CLT. Apelo patronal improvido. (TRT1 - 10ª Turma - Rel. Rosana Salim Villela Travesedo - 005360003.2008.5.01.0001 - 5/3/2013.)
269. Infraero. Adequação de funções. Engenheiro. Princípio da isonomia. A ordem constitucional não
admite o tratamento diferenciado entre os indivíduos, sem que haja uma razoável justificativa para
tanto. No caso em exame, restou demonstrado que os autores exercem idênticas funções e atribuições
que os novos concursados, embora sejam tratados de modo diverso, percebendo salários inferiores.
Portanto, correta a r. sentença que determinou a adequação de suas funções, e o pagamento das
diferenças devidas. Recurso da ré que se nega provimento. (TRT1 - 10ª Turma - Rel. Marcelo Antero de
Carvalho - 0000455-46.2012.5.01.0048 - 26/3/2013.)
270. Recurso do reclamante. Diferenças salariais. Não comprovação. Não há prova das funções
exercidas pelo reclamante em época anterior a admissão pela 1ª ré. Analisando o Programa de
Prevenção de Riscos Ambientais, juntado pela 1ª ré, a fls. 145/162, verifica-se que as funções de
"Auxiliar Administrativo" e de "Auxiliar de Serviços Gerais (Administração)" apresentam as mesmas
atividades (fl. 149). Ocorre que a norma coletiva colacionada aos autos (fls. 181/219) apenas faz
referência à função de "Auxiliar de Serviços Gerais", e não "Auxiliar Administrativo", pleiteada pelo
autor. Recurso ordinário improvido. (TRT1 - 5ª Turma - Rel. Bruno Losada Albuquerque Lopes - 000146252.2011.5.01.0034 - 24/1/2013.)

271. Diferenças salariais. Isonomia. Padrão salarial. Diversidade necessária. É causa principal do pedido
de equiparação a diversidade salarial em desfavor do reclamante. Recurso ordinário interposto pelo
reclamante conhecido e não provido. Recurso ordinário da reclamada. Adicional de periculosidade.
Laudo pericial. Atividades em áreas de risco. Habitualidade e permanência não constatada. Benefício
indevido. Se os laudos juntados aos autos, que embasaram a decisão impugnada, demonstram que o
autor não desenvolveu atividades de forma habitual e permanente sob tensão elétrica, é indevido o
adicional de periculosidade. Recurso ordinário interposto pela reclamada (Light Serviços de Eletricidade
S.A.) conhecido e provido. (TRT1 - 2ª Turma - Rel. Márcia Leite Nery - 0044400-30.2004.5.01.0027 9/10/2013.)
272. Tratamento isonômico. Condição salarial personalíssima do paradigma que afasta a equiparação
salarial pleiteada. Gratificação recebida em virtude do exercício da função de tesoureira. Diferença
salarial decorrente da impossibilidade de redução salarial da modelo que teve alterada a sua função. A
gratificação pelo exercício da função visa remunerar a maior responsabilidade que o cargo exige. Se a
paradigma recebia gratificação mediante decisão judicial, porque havia exercido a função de tesoureira,
a sua maior remuneração advém de condição personalíssima, logo, é irrelevante se no momento da lide
a paradigma não mais exerce a função de tesoureira e passou a exercer a mesma função da autora de
técnica de serviços bancários, pois o desnível salarial é justificável, pois decorre de vantagem pessoal,
consoante entendimento consubstanciado na Súmula nº 6, IV do c. TST. (TRT1 - 8ª Turma - Rel. Marcelo
Augusto Souto de Oliveira - 0000934-49.2011.5.01.0056 – 7/2/2013.)

6.11.12.8 Salário por Fora - Integração
273. Salário “por fora”. Considerando que a reclamante produziu robusta prova acerca do salário não
contabilizado, é irretocável a sentença recorrida que deferiu o pagamento de diferenças salariais e seus
reflexos. (TRT1 - 7ª Turma - Rel. Sayonara Grillo Coutinho Leonardo da Silva - 000244883.2011.5.01.0461 - 2/5/2013.)
274. Salário não registrado. Pagamento “por fora”. Reconhecimento pelo empregador. Devidas
integrações e reflexos. Tendo o preposto confirmado o pagamento dos salários nos valores afirmados
pelo autor na inicial, devem ser eles reconhecidos com efetivamente quitados, sendo devidas as
integrações e os reflexos pela correta base remuneratória. (TRT1 - 7ª Turma - Rel. Rogério Lucas Martins
- 0000179-52.2012.5.01.0068 - 20/9/2013.)

6.12 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO
6.12.1 Despedida / Dispensa Imotivada
275. Comlurb. Sociedade de economia mista. Dispensa motivada. Teoria dos motivos determinantes.
Reintegração. Embora as paraestatais estejam subordinadas aos princípios da Administração Pública, ao
contratar seus empregados pelo regime da CLT, por meio de concurso público, elas equiparam-se ao
empregador comum, sujeito ao regime celetista, envolvendo o ato de dispensa no contexto da
discricionariedade, não exigindo qualquer motivação formal para que esse se concretize. Contudo, ao
realizar a dispensa da autora de forma motivada - ato de insubordinação por ter se recusado a prestar
os serviços incluídos dentro de suas atribuições - sem comprovar as razões alegadas , transforma o ato
de dispensa em ato discriminatório e abusivo, eivado de nulidade, especialmente no que toca à
condição física da reclamante, uma readaptada, que estaria limitada a certas atribuições funcionais. Por
tais premissas, impõe-se a reintegração da autora nos moldes da exordial. Recurso que se dá
provimento para reformar a r. sentença. (TRT1 - 1ª Turma - Rel. Mário Sérgio Medeiros Pinheiro 0000020-54.2011.5.01.0033 - 4/6/2013.)

6.12.2 Justa Causa / Falta Grave
276. A opção do empregador em aplicar advertência e suspensão ao empregado por faltas praticadas,
impede a aplicação da justa causa em razão das mesmas faltas, vez que inadmitido no ordenamento
pátrio o bis in idem. A insubordinação quando não comprovada torna insubsistente a rescisão contratual

por justa causa. (TRT1 - 6ª Turma - Rel. Theocrito Borges dos Santos Filho - 0001458-53.2010.5.01.0065 2/7/2013.)
277. Ato de improbidade comprovado. Rompimento da fidúcia que rege o contrato de trabalho. Justa
causa caracterizada e judicialmente confirmada. 1) Comprovado o ato de improbidade praticado pelo
empregado, legitima-se o empregador no direito de resolver o contrato de trabalho com fulcro na alínea
“a” do artigo 482 da CLT, por quebra da fidúcia que rege o pacto laboral. 2) Recurso ordinário do exempregado ao qual se nega provimento. (TRT1 - 9ª Turma - Rel. José da Fonseca Martins Junior 0001501-88.2012.5.01.0042 - 3/10/2013.)
278. Justa causa. Gradação da pena é uma das atribuições do empregador que deve ser realizada com
prudência e ponderação. Não pode a pequena falta incitar a penalidade máxima. Cada infração do
obreiro deve ser examinada com uma visão pedagógica. A justa causa provoca consequências terríveis à
vida profissional do trabalhador, devendo ser aplicada realmente nos limites da CLT. No presente caso, a
falta não foi de grande monta a legitimar a pena máxima trabalhista. Dedução/compensação - Não se
deve confundir compensação com dedução. A compensação depende de pedido expresso do reclamado
na contestação (CLT, art. 767) e é voltada à extinção de obrigações (art. 1.009 do CCB). Já a dedução
pode ser autorizada, de ofício, pelo juiz, a qualquer tempo, e decorre da aplicação do princípio non bis in
idem, evitando-se, com isso, enriquecimento sem causa de uma parte em detrimento da outra. Deve ser
deferida sempre que comprovados pagamentos já efetuados. A reclamada não logrou êxito em
demonstrar rubricas que pudessem ser, efetivamente, compensadas , ao ponto de extinguir certas
obrigações, tampouco deduzidas. Sendo assim, nada a reformar. Recurso da reclamada que se nega
provimento. Restituição dos valores indevidamente descontados dos salários a título de assistência
médica - Pelo teor da peça de defesa, a própria reclamada tornou incontroversa a existência do
desconto relativo ao plano de assistência médica. Além disso, não trouxe aos autos a documentação
pertinente à pretensão do autor, na forma do artigo 355 combinado com o artigo 359, ambos do CPC,
conforme determinação do juízo a quo, o que , por si, gera, automaticamente, a presunção relativa da
veracidade dos fatos aclamados pelo autor na exordial, a qual poderia ser quebrantada pelo conjunto
probatório produzido nos autos, contudo isso não ocorreu. A recorrida, em sua peça de defesa, alegou
fatos impeditivos do direito do autor, isto é, a existência de um dependente no plano de saúde, atraindo
para si o ônus da prova, mas não logrou êxito em desvencilhar-se deste, tendo em vista que os
documentos acostados aos autos, apenas comprovam o desconto do valor em dobro da mensalidade e a
existência do dependente, mas não a efetiva adesão deste último à referida assistência médica. Além
disso, é notório que o valor das mensalidades, dos planos de assistência médica empresarial, devem
variar de acordo com a faixa etária de seus clientes, não sendo crível que pai e filho tivessem que
descontar o mesmo valor, ou seja, R$78,50 (setenta e oito reais e cinquenta centavos) cada, tendo em
vista que a criança tinha à época por volta de dois anos de idade, não tendo a reclamada provado
robustamente suas alegações, inclusive, quanto ao suposto cancelamento do plano de assistência
médica pelo próprio autor (ao contrário do que ressaltou a r. sentença), impõe-se o provimento do
recurso do obreiro para julgar procedente o pedido de restituição dos valores indevidamente
descontados dos salários a título de assistência médica, devendo a reefetuar a devolução dos referidos
descontos ao reclamante, a partir de junho de 2010 até a data da resilição contratual. (TRT1 - 1ª Turma Rel. Mário Sérgio Medeiros Pinheiro - 0000743-67.2012.5.01.0056 - 3/12/2013.)
279. Justa causa. A justa causa, como penalidade máxima imputável ao empregado, suscetível de
acarretar até mesmo consequências futuras à sua vida profissional, necessita de um ato realmente
gravoso, que seja cabalmente comprovado. (TRT1 - 1ª Turma - Rel. Gustavo Tadeu Alkmim - 000018529.2011.5.01.0057 - 25/6/2013.)
280. Justa causa. Ato lesivo da honra ou da boa fama praticado contra superior hierárquico. Ônus da
prova. Para caracterização da justa causa, por se tratar de medida drástica que pode macular a vida
profissional do empregado, há necessidade de que haja prova inequívoca da gravidade do ato faltoso.
Provando a ré o ato lesivo da honra de superior hierárquico (perpetrada pelo autor) que ensejou a
dispensa por justa causa, mantém-se a sentença que reconheceu a existência de falta grave para
resolução contratual. (TRT1 - 6ª Turma - Rel. José Antonio Teixeira da Silva - 0001519-91.2011.5.01.0221
- 8/5/2013.)

281. Justa causa. Configuração. O critério taxativo da justa causa do empregado faz com que sua
conduta faltosa seja uma das tipificadas no artigo 482 da CLT, além de outras tipificações legais na
própria CLT. E que seja grave, influindo no exercício do poder disciplinar do empregador quando atua na
dosagem da pena imposta (adequação e proporcionalidade entre a falta e a punição). Outrossim, ainda
há outros requisitos para aplicação da penalidade máxima: imediata punição, ausência de perdão tácito,
singularidade da punição (non bis in idem), inalteração da punição, ausência de discrimi-nação, caráter
pedagógico do exercício do poder disciplinar. Presentes esses elementos resta perfeitamente cabível a
aplicação da justa causa ao obreiro. (TRT1 - 10ª Turma - Rel. Flávio Ernesto Rodrigues Silva - 000205042.2012.5.01.0481 - 12/12/2013.)
282. Justa causa. Desídia. Houve dupla punição pela mesma conduta faltosa do empregado. Se a
reclamada avaliou que a advertência escrita seria suficiente como medida punitiva, optando assim pela
ação pedagógica e pela gradação, não poderia em seguida agravar a penalidade aplicada ao empregado
pela mesma falta. Trata-se de observância do princípio da singularidade da punição, uma vez que o
descumprimento contratual pelo trabalhador consistente na ausência injustificada ao trabalho, quando
já não estava coberto por atestado médico, embora continuada, referiu-se a uma unidade. Assim, para
que não se invista contra a segurança jurídica e boa-fé que devem informar os contratos, inclusive, de
trabalho, uma vez escolhida a via pedagógica para coibir a desídia ou negligência do empregado, não se
acolhe a conduta patronal que no exercício do poder punitivo, agravou a punição para aplicar-lhe a pena
máxima. (TRT1 - 1ª Turma - Rel. José Nascimento Araujo Netto - 0000484-67.2011.5.01.0069 3/7/2013.)
283. Justa causa. Desídia. Justa causa caracterizada, eis que comprovadas as várias faltas injustificadas
do empregado ao trabalho, ensejando a configuração da hipótese do art. 482, e, da CLT. (TRT1 - 5ª
Turma - Rel. Tania da Silva Garcia - 0142300-03.2009.5.01.0006 - 22/2/2013.)
284. Justa causa. Mantida. Os documentos juntados com a defesa demonstram o comportamento
desidioso do autor no decorrer de sua prestação laboral. Além disso, o obreiro não juntou qualquer
atestado médico comprovando a justificativa de suas faltas. Por fim, os descontos a título de ausências
do autor realizados no mês de janeiro e no TRCT não se referem à mesma falta cometida, razão pela
qual não há dupla punição. Ademais, houve confissão ficta, uma vez que o autor faltou à audiência.
Indenização a título de danos morais. Indevida. Na hipótese dos autos, não há que se falar em danos
morais sob a alegação da justa causa aplicada, notadamente considerando-se que restou mantida a
pena máxima aplicada ao obreiro. Não vislumbro, dessa situação, o desrespeito aos direitos
fundamentais da boa fama ou da personalidade. Vale registrar que o deferimento de indenizações
decorrentes de ofensas a valores morais deve ser cauteloso, sob pena de absoluta banalização do
instituto do dano moral. Pedido contraposto. A decisão de origem sequer apreciou o pedido, uma vez
que, em audiência de fl. 169, o reclamante reconheceu as parcelas já pagas e a reclamada desistiu do
pedido contraposto de repetição de indébito, formulado em defesa. Ante o exposto, nada há que ser
reformado na decisão de origem. (TRT1 - 2ªTurma- Rel. Vólia Bomfim Cassar - 000030065.2011.5.01.0343 - 10/10/2013.)
285. Justa causa. Suspensão e despedida por justa causa. Dupla punição. Mantenho a decisão de
origem, já que a ré dispensou o reclamante com justa causa mesmo antes deste voltar a trabalhar, após
cumprir suspensão de cinco dias, referente às mesmas faltas injustificadas ao trabalho. (TRT1 - 1ª Turma
- Rel. José Nascimento Araujo Netto - 0001246-03.2011.5.01.0322 - 5/8/2013.)
286. Motorista de caminhão. Negligência ao abastecer o veículo. Uso de combustível errado. Prejuízos
para a sociedade empresária. Desídia caracterizada. Desídia é negligência, incúria, falta de cuidado,
desatenção, desleixo, desmazelo, desinteresse. É uma falta culposa e não dolosa. Há três tipos de culpa:
negligência, imprudência e imperícia. Só os dois primeiros (negligência e imprudência) caracterizam
desídia no processo do trabalho. Imperícia é a inaptidão do empregado para certas tarefas e isso
independe de sua vontade. Se a desídia for efetivamente desejada pelo empregado, haverá dolo, e a
falta deixa de ser desídia para ser improbidade. Em regra, a desídia é fruto da soma de vários atos
sequenciais que denotam o perfil ou a intenção do empregado (impontualidade, faltas injustificadas ao
serviço, desmazelo pessoal ou com as coisas da casa, serviço malfeito, refeições preparadas sem higiene
ou condimento adequado etc) mas pode configurar-se pela prática de um só ato, desde que grave.
Incorre em desídia o empregado responsável pelo veículo que não verifica, no momento do

abastecimento, se o combustível correto está sendo utilizado. (TRT1 - 2ª Turma - Rel. Maria Helena
Motta - 0000685-08.2012.5.01.0204 - 2/7/2013.)
287. Ato de improbidade. Comprovação. Rompimento da fidúcia que rege o contrato de trabalho. Justa
causa caracterizada que é judicialmente confirmada. Comprovado em juízo o ato de improbidade
praticado pelo ex-empregado, legitima-se o empregador no direito de resolver o contrato de trabalho
com fulcro na alínea “a” do artigo 482 da CLT, por quebra da fidúcia que rege o pacto laboral. (TRT1 - 9ª
Turma - Rel. José da Fonseca Martins Junior - 0088800-27.2009.5.01.0069 - 8/5/2013.)

6.12.2.1 Abandono de Emprego
288. Abandono de emprego. Para que se configure o abandono, há necessidade de uma ausência
injustificada por período que a jurisprudência fixa em 30 (trinta) dias, podendo ser, no entanto, inferior,
ante a ocorrência de circunstâncias outras, evidenciadoras do animus do empregado em tal sentido,
como é o caso, por exemplo, da existência de nova ocupação em horário incompatível com a anterior,
cujo onus probandi pertence ao Demandado. (TRT1 - 9ª Turma - Rel. Antônio Carlos de Azevedo
Rodrigues - 0000264-55.2011.5.01.0009 - 15/1/2013.)
289. Justa causa por abandono de emprego. Animus abandonandi não comprovado. 1) O ilícito
trabalhista elencado na alínea “i” do artigo 482 da CLT, consistente no abandono de emprego, tem por
pressuposto para a sua caracterização a deliberação do laborista - o elemento volitivo - de não mais
regressar ao seu posto de trabalho e ao mesmo tempo deixar de exercer o direito potestativo de resilir
seu contrato, o que não restou comprovado nos autos. 2) Recurso ordinário interposto pelo autor
parcialmente provido. (TRT1 - 9ª Turma - Rel. José da Fonseca Martins Junior - 000192940.2011.5.01.0322 - 8/5/2013.)

6.12.3 Pedido de Demissão
290. A inobservância pelo empregador da norma do § 1º, do artigo 477, da CLT, acarreta a nulidade do
pedido de demissão, independentemente da verificação da ocorrência ou não de vício na manifestação
de vontade do empregado, e justifica a condenação nas parcelas próprias da rescisão sem justa causa do
contrato de trabalho A multa do art. 477, § 8º da CLT tem aplicação quando não comprovado o
pagamento das verbas rescisórias com a entrega do termo de rescisão do contrato de trabalho no prazo
do § 6º do citado artigo. (TRT1 - 6ª Turma - Rel. Theocrito Borges dos Santos Filho (Red. Desig.) 0000375-15.2012.5.01.0038 - 4/3/2013.)
291. Conversão de pedido de demissão em dispensa sem justa causa. Impossibilidade. Não tendo sido
sequer alegada a existência de vício de manifestação no pedido de demissão, não se pode pretender a
sua conversão em dispensa imotivada por iniciativa do empregador. (TRT1 - 7ª Turma - Rel. Rogério
Lucas Martins - 0001119-02.2012.5.01.0073 - 13/12/2013.)
292. Pedido de demissão. A ausência da homologação legalmente exigida para o pedido de demissão é
suprível apenas mediante sua ratificação pelo autor perante o Judiciário, o que não ocorreu no caso dos
autos. (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Angela Fiorencio Soares da Cunha - 0001548-44.2011.5.01.0027 4/11/2013.)
293. Pedido de demissão. Nulidade não caracterizada. A coação moral é caracterizada pela presença dos
seguintes requisitos, dentre outros a gravidade do ato, temor fundado do paciente e a ameaça injusta. A
prova dos fatos constitutivos do direito do autor, a ele incumbe, nos termos do artigo 818 da CLT e 333,
inciso I, do CPC, ônus do qual não se desvencilhou Assim, não se vislumbrando vício de vontade no
pedido de demissão firmado pelo reclamante, não há como acolher o pleito de nulidade de tal pedido,
como corretamente entendeu a r. decisão de 1º grau. Recurso a que se nega provimento. (TRT1 - 5ª
Turma - Rel. Enoque Ribeiro dos Santos - 0000785-62.2012.5.01.0074 - 11/6/2013.)

6.12.4 Plano de Demissão Voluntária / Incentivada
6.12.4.1 Indenização
294. Plano de Desligamento Voluntário da Infraero – PDIN. Recebimento de incentivo. A adesão do
reclamante ao Programa de Desligamento Incentivado instituído pela empresa reveste-se da
característica de acordo entre as partes do contrato de trabalho, não possuindo a configuração jurídica
de resilição contratual por iniciativa do empregador, a ensejar reintegração no emprego. (TRT1 - 5ª
Turma - Rel. Mirian Lippi Pacheco - 0035900-80.2008.5.01.0076 - 24/1/2013.)

6.12.5 Quitação
6.12.5.1 Acordo - Comissão de Conciliação Prévia
295. Amplitude da quitação dada em ajuste celebrado perante Comissão de Conciliação Prévia. A
quitação dada perante Comissão de Conciliação Prévia, em conciliação que abrangeu horas extras e
diferenças salariais decorrentes de desvio de função, sem ressalva expressa, obsta que o valor satisfeito
sob essas rubricas venha a ser considerado base de cálculo de benefício satisfeito por entidade fechada
de previdência complementar, ante a eficácia liberatória que deflui da manifestação de vontade do
obreiro. (TRT1 - 8ª Turma - Rel. Leonardo Dias Borges - 0054700-41.2009.5.01.0006 - 10/1/2013.)
296. Termo de conciliação firmado perante CCP. Efeito. Quitação geral. Nos termos do artigo 625-E da
CLT o termo de conciliação, formalizado na Comissão de Conciliação Prévia confere eficácia liberatória
geral quanto ao extinto contrato de trabalho. O referido Termo não produzirá tal efeito em caso de vício
de vontade de uma das partes, hipótese que não ocorreu no presente caso (TRT1 - 4ª Turma - Rel.
Alvaro Luiz Carvalho Moreira - 0081400-39.2009.5.01.0302 - 5/8/2013.)
297. Termo de conciliação firmado perante Comissão de Conciliação Prévia. Eficácia liberatória. O termo
de conciliação é dotado de eficácia liberatória geral, exceto quanto a parcelas expressamente
ressalvadas, e, como negócio jurídico extrajudicial que é, somente poderá ser anulado nos moldes do
artigo 171 do Código Civil, por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude.
(TRT1 - 3ª Turma - Rel. Gloria Regina Ferreira Mello - 0001958-36.2010.5.01.0222 - 6/11/2013.)

6.12.5.2 Termo de Rescisão Contratual
298. Somente com a entrega do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho, o empregado toma ciência
das parcelas que estão sendo pagas, impondo-se não só o pagamento dentro dos prazos mencionados
na lei, mas também o fornecimento do documento de rescisão, no mesmo prazo, em cumprimento à
norma do § 6º, do artigo 477, da CLT, sendo que o § 4º, do referido dispositivo legal, determina que o
pagamento se dê no ato da homologação O TRCT é indispensável para que o empregado possa levantar
o fundo de garantia em razão da dispensa sem justa causa e receber o seguro-desemprego. (TRT1 - 6ª
Turma - Rel. Theocrito Borges dos Santos Filho - 0000235-62.2012.5.01.0302 - 4/6/2013.)

6.12.6 Reintegração / Readmissão ou Indenização
6.12.6.1 Anistia
299. Ajuda-alimentação. Natureza salarial. Readmissão no emprego. A readmissão, de que trata a Lei nº
8.878/94, assegura ao interessado o retorno ao mesmo cargo anteriormente ocupado ou seu
equivalente, não configurando a reintegração, motivo pelo qual descabem as vantagens do período de
afastamento. Recurso a que se nega provimento. (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Marcos Palacio - 000100631.2012.5.01.0014 - 16/12/2013.)

6.12.6.2 Dirigente Sindical
300. Dirigente sindical. Reintegração. Proteção contra atos antissindicais. Não faltam dispositivos legais
que objetivam proteger os representantes eleitos dos trabalhadores em suas múltiplas dimensões. Além

das normas previstas na Constituição de 1988, as regras contidas nas Convenções da OIT nº 98, 135 e
154 e nos Pactos sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Dec. 591/1992) e sobre os Direitos
Civis e Políticos (Dec. 592/1992), oriundos de compromissos firmados pelo país na ordem internacional,
instituem um sistema normativo de liberdade sindical. Não pode o intérprete distinguir quando a
Constituição não diferencia, reduzindo de modo indevido a esfera de dirigentes estáveis, mormente
quando o bem jurídico tutelado não é somente o interesse individual ou coletivo da categoria, mas a
liberdade sindical e, portanto, a própria democracia. Recurso a que se dá provimento. (TRT1 - 7ª Turma Rel. Maria das Graças Cabral Viegas Paranhos - 0000825-25.2011.5.01.0512 - 5/3/2013.)
301. Estabilidade. Membro de conselho fiscal. Membro de conselho fiscal de sindicato não tem direito à
estabilidade prevista nos arts. 543, § 3º, da CLT e 8º, VIII, da CF/1988, porquanto não representa ou atua
na defesa de direitos da categoria respectiva, tendo sua competência limitada à fiscalização da gestão
financeira do sindicato (art. 522, § 2º, da CLT)(Orientação Jurisprudencial da SDI-1/TST nº 365). (TRT1 8ª Turma - Rel. Edith Maria Corrêa Tourinho - 0000687-98.2012.5.01.0261 - 16/12/2013.)

6.12.6.3 Dispensa Discriminatória
302. A dispensa de empregado portador do vírus HIV presume-se abusiva e discriminatória, não
podendo ser fundamentada no exercício do direito potestativo do empregador, que deve motivar a
demissão, sob pena de reintegração no emprego. Aplicação da Súmula nº 443 do c. TST A conduta
patronal tida como reprovável e o prejuízo moral do empregado de restar devidamente comprovado de
modo a ensejar a condenação por assédio moral, como postulado. (TRT1 - 6ª Turma - Rel. Theocrito
Borges dos Santos Filho - 0001037-71.2010.5.01.0030 - 23/1/2013.)
303. Dano moral. Dispensa discriminatória. Indenização devida. O combate à discriminação é uma das
mais importantes áreas de avanço do Direito, característico das modernas democracias ocidentais.
Afinal, a sociedade democrática distingue-se por ser uma sociedade suscetível a processos de inclusão
social, em contraponto às antigas sociedades que se caracterizavam pela forte impermeabilidade,
marcadas pela exclusão social e individual. Nesse sentido, o princípio da não discriminação, o respeito
ao valor do trabalho e a subordinação da livre iniciativa à sua função social atuam como fatores
limitadores à dispensa imotivada. Configurada a odiosa conduta discriminatória empresarial quando da
dispensa obreira, impõe-se ao empregador o ônus de arcar com a respectiva indenização, em
consonância com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do valor social do
trabalho. Apelo patronal improvido. (TRT1 - 10ª Turma - Rel. Rosana Salim Villela Travesedo - 000201795.2010.5.01.0263 - 9/10/2013.)
304. Empregado portador do HIV. Despedida discriminatória. Presunção relativa. A jurisprudência do c.
Tribunal Superior do Trabalho evoluiu na direção de se presumir discriminatória a dispensa sempre que
o empregador tem ciência de que o empregado é portador do HIV, quando não demonstrado que o ato
foi orientado por outra causa, seja administrativo, financeiro ou técnico. (TRT1 - 1ª Turma - Rel. José
Nascimento Araujo Netto - 0000916-15.2012.5.01.0049 - 2/5/2013.)
305. Justa causa. Faltas. Empregado adventista. A justa causa, por ser essa a pena máxima aplicada ao
empregado, deve ser soberanamente comprovada e cercada de todos os seus requisitos, porquanto,
além de impedir que o empregado receba a totalidade das verbas contratuais, pode macular a sua vida
profissional, social e familiar. No caso dos autos, a ré imputou a desídia ao autor, pelo suposto
comportamento faltoso, o que não conseguiu demonstrar, já que a empregadora concordou, desde o
início do contrato, com a condição pessoal do reclamante no sentido de não laborar a partir das 17h da
sexta-feira até as 17h do sábado, inclusive com a emissão de parecer de setor interno da companhia de
limpeza neste sentido, em conformidade com os preceitos religiosos do autor. Também não consta no
edital, tampouco no contrato, a estipulação de que o trabalhador laborasse especificamente no período
aludido, até porque a ré possui dezoito mil funcionários, o que denota a inexistência de maiores
problemas quanto à escala dos empregados. O comportamento empresarial, portanto, vai de encontro
com o artigo 5º, inciso VIII, da CRFB e com a Declaração sobre a Eliminação de Todas as Formas de
Intolerância e Discriminação baseadas em Religião ou Crença. Dano moral. A indenização por danos
morais foi elevada a modalidade de garantia constitucional em face da violação dos direitos
fundamentais de intimidade, de respeito à vida privada, à honra e à imagem (Art. 5º, inciso X, CRFB),
assegurando a manifestação do pensamento e reparando todos os agravos à pessoa humana (Art. 5º,

incisos IV e V CRFB), com singular tutela aqueles que ocorrem nas relações de trabalho, merecedores de
uma justiça especializada para conhecê-los e apreciá-los (art. 114, inciso VI, CRFB). Recurso não provido.
(TRT1 - 7ª Turma - Rel. Sayonara Grillo Coutinho Leonardo da Silva - 0000440-35.2011.5.01.0041 18/1/2013.)

6.12.6.4 Estabilidade Acidentária
306. Contrato de trabalho por obra certa. O empregado submetido a contrato de trabalho por tempo
determinado goza da garantia provisória de emprego decorrente de acidente de trabalho prevista no
art. 118 da Lei nº 8.213/91 (item III da Súmula nº 378 do c. TST). Recurso do autor a que se dá parcial
provimento. (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Jorge Fernando Gonçalves da Fonte - 0000883-12.2010.5.01.0076 16/4/2013.)
307. Estabilidade acidentária. Contrato por tempo determinado. Art. 118 da Lei nº 8.213/91.
Aplicabilidade. Os empregados sujeitos a contrato de trabalho por tempo determinado fazem jus à
estabilidade acidentária, prevista no art. 118 da Lei nº 8.213/91. Inteligência da Súmula nº 378 do TST.
(TRT1 - 1ª Turma - Rel. Gustavo Tadeu Alkmim - 0000587-38.2012.5.01.0005 - 1º/8/2013.)
308. Garantia provisória de emprego. Acidente de trabalho. Indenização indeferida. Quando o
reclamante não postula, durante o curso do período estabilitário, pedido de reintegração, deixa
evidente a sua intenção de não mais retornar ao emprego, restando caracterizado nítido abuso de
direito à indenização. (TRT1 - 4ª Turma - Rel. Angela Fiorencio Soares da Cunha - 000150218.2011.5.01.0007 - 3/5/2013.)
309. Dispensa arbitrária de empregado doente. Reintegração. Esvaimento do período estabilitário. A
dispensa arbitrária de empregado doente constituiu abuso do poder potestativo do empregador,
passível de invalidação, para o restabelecimento do liame. No entanto, uma vez exaurido o período
estabilitário, é devido o pagamento da indenização correspondente às parcelas referentes ao período de
estabilidade, segundo a OJ nº 399 da SDI-I, do c. TST. Recurso a que se nega provimento. Recurso
ordinário da ré. Doença profissional. Prova pericial. Decisão em sentido contrário. Possibilidade. A
concessão do auxílio-doença acidentário representa a declaração, pelo ente estatal competente, do
nexo de causalidade entre a doença do empregado e sua atividade laboral. A necessidade de produção
de prova técnica situa-se nos casos em que, diversamente, o INSS não reconhece a natureza acidentária
do auxílio-doença. Reconhecida a existência de doença profissional e deferido o benefício na
modalidade acidentária, automaticamente, tem-se caracterizada a doença profissional de que trata a Lei
nº 8.213/91. Recurso a que se nega provimento. (TRT1 - 1ª Turma - Rel. Mário Sérgio Medeiros Pinheiro
- 0084200-59.2008.5.01.0016 - 2/10/2013.)
310. São pressupostos para a concessão da estabilidade o afastamento superior a 15 dias e a
consequente percepção do auxílio-doença acidentário, salvo se constatada, após a despedida, doença
profissional que guarde relação de causalidade com a execução do contrato de emprego. (primeira
parte - ex-OJ nº 230 da SBDI-1 - inserida em 20/6/2001)- S. TST, 378, II. (TRT1 - 4ª Turma - Rel. Luiz
Alfredo Mafra Lino - 0001410-27.2010.5.01.0055 - 4/7/2013.)
311. Trabalhador acidentado. Garantia de emprego. Ajuizamento da ação após o período estabilitário.
Possibilidade. O trabalhador não está obrigado ao ajuizamento da ação dentro do período estabilitário
para valer-se dos efeitos jurídicos decorrentes da violação à garantia de emprego. Tal entendimento
baseia-se no reconhecimento de que o exercício do direito de ação encontra sua expressa previsão no
art. 7º, XXIX da CRFB, somente subordinando-se aos prazos prescricionais ali disciplinados, bem como
no fato de que a conduta ilícita pretérita foi praticada pelo empregador e o restabelecimento da relação
de emprego nem sempre é a medida mais adequada (art. 496 da CLT). (TRT1 - 2ª Turma - Rel. Maria
Aparecida Coutinho Magalhães - 0001269-34.2011.5.01.0035 - 22/1/2013.)

6.12.6.5 Estabilidade Decorrente de Norma Coletiva
312. Estabilidade pré-aposentadoria prevista em norma coletiva bancária. Demonstrado pela contagem
do tempo de serviço do reclamante que faltavam mais de 24 meses para aquisição do direito à

aposentadoria no momento da sua dispensa, não faz jus o trabalhador à garantia de emprego. (TRT1 - 3ª
Turma - Rel. Jorge Fernando Gonçalves da Fonte - 0000729-10.2010.5.01.0006 - 3/6/2013.)

6.12.6.6 Gestante
313. Em que pese não ter a demandada conhecimento do estado gravídico da acionante no momento
da demissão, a existência da gravidez é um fato que gera por si só a estabilidade da empregada. A
determinação do momento da concepção e a idade gestacional, portanto, é indispensável até mesmo
para que seja aferida a existência ou não de referida estabilidade. (TRT1 - 9ª Turma - Rel. Antônio Carlos
de Azevedo Rodrigues - 0001605-77.2012.5.01.0043 - 2/9/2013.)
314. Não se discute, aqui, que a reclamante não tenha dado ciência a seu empregador de sua gestação.
Aliás, analisando as datas da dispensa e dos documentos de fls. 28/29 e 30, fica razoavelmente claro que
sequer a reclamante teria ciência da gravidez quando de sua dispensa. Ocorre que o TST há muito optou
pela tese objetiva em relação a este tópico, dispensando a necessidade do conhecimento do estado
gravídico pelo empregador para que o direito seja assegurado à empregada. Tal posicionamento veio a
ser ratificado quando da reedição da Súmula nº 244, em seu item I. (TRT1 - 1ª Turma - Rel. José
Nascimento Araujo Netto - 0001591-05.2012.5.01.0040 - 4/11/2013.)
315. Estabilidade de gestante. Recusa à reintegração em audiência. Indenização devida desde a data da
dispensa até a data da oferta do retorno ao emprego. A CF/88 assegura direitos que visam a resguardar
os direitos fundamentais, dentre os quais se inserem os direitos sociais à maternidade e ao trabalho.
Portanto, restando comprovado nos autos que a reclamante estava grávida no momento da dispensa,
faz jus à estabilidade prevista no art. 10, inciso II alínea “b” do ADCT da Carta Magna. Contudo, havendo
oferta de retorno ao emprego em audiência e posterior recusa por parte da empregada, não há que se
falar em indenização até o término do período de estabilidade, mas sim entre a data da dispensa e a
data da recusa de retorno ao emprego. Não se pode exigir do empregador o pagamento da indenização
referente a todo o período de garantia no emprego, quando a legislação visa prioritariamente à
manutenção desse, sendo cabível a indenização integral apenas na impossibilidade da reintegração do
empregado aos quadros da empresa. (TRT1 - 7ª Turma - Rel. Paulo Marcelo de Miranda Serrano 0001321-17.2011.5.01.0007 - 18/1/2013.)
316. Gravidez comprovada durante pacto laboral independe deste ser por prazo determinado.
Estabilidade. Garantia de emprego. Dispensa. Devida indenização. Súmula nº 244 do c. TST e
precedentes do egrégio STF. A reclamante foi dispensada no curso do pacto laboral (11/2/2011) e
durante sua gravidez (fato confirmado por exame), caso em que resulta configurada a dispensa sem
justa causa de empregada coberta por estabilidade provisória constitucional. Sendo assim, o caso
concreto se amolda ao entendimento do egrégio Supremo Tribunal Federal que foi encampado pela
recente alteração revelada no enunciado da Súmula nº 244 do c. TST. Recurso ordinário improvido.
(TRT1 - 5ª Turma - Rel. Bruno Losada Albuquerque Lopes - 0000594-55.2012.5.01.0223 - 5/3/2013.)

6.12.6.7 Membro de Cipa
317. Cipeiro. Representante do empregador. Estabilidade provisória. Inexistência. Estabilidade
preconizada no art. 10, II, alínea "a", do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e o art. 165 da
CLT refere-se, tão somente, aos membros,representantes dos empregados na CIPA, e não, àqueles
designados pelo empregador, uma vez que não gozam da estabilidade provisória. É totalmente
impossível a aplicação analógica dos dispositivos acima aos cipeiros nomeados pelo empregador.
Recurso do reclamante a que se nega provimento. (TRT1 - 1ª Turma - Rel. Mário Sérgio Medeiros
Pinheiro - 0000340-94.2012.5.01.0025 - 2/8/2013.)
318. Membro da CIPA. Suplente da presidência. O empregado indicado para o cargo de suplente da
presidência da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, não é detentor da garantia de emprego
prevista no art. 10 das Disposições Transitórias da Carta Magna, dirigida ao empregado eleito. (TRT1 - 1ª
Turma - Rel. Gustavo Tadeu Alkmim - 0001225-67.2011.5.01.0050 - 4/10/2013.)
319. Membro eleito da CIPA. Extinção do estabelecimento. Garantia de emprego. Inexistência. Na
qualidade de membro de CIPA, a garantia de emprego conferida ao autor tem por escopo a proteção da

atividade desenvolvida, ou seja, a continuidade do vínculo está assegurada enquanto integrar a
comissão, a qual tem como atribuições prevenir, entre outros, acidentes de trabalho. Como corolário
lógico do encerramento das atividades da empresa, deixa de existir o pressuposto para o exercício
dessas atribuições, não se entendendo justificável que o empregado membro de CIPA tenha assegurado
o emprego, se não mais o exerce. Aplica-se, nesse caso, o entendimento consubstanciado na Súmula nº
329, II, do c. TST, in verbis: -II- A estabilidade provisória do cipeiro não constitui vantagem pessoal, mas
garantia para as atividades dos membros da CIPA, que somente tem razão de ser quando em atividade a
empresa. Extinto o estabelecimento, não se verifica a despedida arbitrária, sendo impossível a
reintegração e indevida a indenização do período estabilitário-. Desse modo, verificando-se a extinção
do estabelecimento não há que se falar na manutenção da garantia provisória de emprego. (TRT1 - 4ª
Turma - Rel. Paulo Marcelo de Miranda Serrano - 0000239-48.2012.5.01.0028 - 5/11/2013.)

6.12.6.8 Outras Hipóteses de Estabilidade
320. Ceasa. Concessão de estabilidade pelo Conselho de Administração. Norma ineficaz. A decisão do
Conselho de Administração da Cedae que confere estabilidade aos empregados é ineficaz, porque não
foi ratificada pelo chefe do Poder Executivo como determina o seu estatuto social. (TRT1 - 1ª Turma Rel. Gustavo Tadeu Alkmim - 0001536-75.2011.5.01.0012 - 3/9/2013.)
321. Contrato de comodato. Imóvel funcional. Estabilidade provisória. Efeitos no pactuado. A
estabilidade provisória não gera efeitos sobre contrato de comodato firmado nos termos e limites do
art. 444-CLT, porquanto esse pacto adjeto ao contrato de trabalho insere-se nos limites da autonomia
da vontade das partes. Se há cláusula resilitória há de se respeitar seus termos conforme consignado na
avença. (TRT1 - 9ª Turma - Rel. Claudia de Souza Gomes Freire - 0096400-31.2009.5.01.0027 25/4/2013.)
322. Doença profissional. Estabilidade provisória. Preenchidos os pressupostos para a concessão da
estabilidade, já que houve o afastamento superior a 15 dias em decorrência de doença profissional,
devida a concessão da estabilidade. (TRT1 - 6ª Turma - Rel. Alvaro Luiz Carvalho Moreira - 009600050.2009.5.01.0501 - 11/9/2013.)
323. Garantia de emprego pré-aposentadoria. Requisitos preenchidos. Indenização devida. I - A cláusula
vigésima primeira da convenção coletiva prevê que “fica garantida a estabilidade provisória no emprego
aos empregados que se encontrem nas seguintes condições: Pré-aposentadoria: ao empregado que
contar com 5 (cinco) ou mais anos ininterruptos de serviço na mesma empresa, desde que
comprovadamente esteja a 12 (doze) meses ou menos à data em que irá adquirir o direito efetivo à
aposentadoria proporcional e integral, incluindo outras formas especiais concedidas pela Previdência,
ressalvando-se a demissão por justa causa.” II - É fato incontroverso que a autora foi admitida em
23/10/1996, e dispensada sem justa causa, em 30/4/2008. A carta de concessão de benefício emitida
pelo INSS comprova que a demandante foi aposentada por tempo de contribuição a partir de
5/11/2008. III - Vê-se, pois, que os requisitos exigidos pela cláusula normativa em destaque foram
devidamente preenchidos pela autora. Por essa razão, correto o juízo a quo ao acolher o pedido de
pagamento de indenização pelo período estabilitário. Recurso a que se nega provimento. (TRT1 - 7ª
Turma - Rel. Evandro Pereira Valadão Lopes - 0142300-27.2008.5.01.0074 - 2/9/2013.)
324. Gestante. Estabilidade provisória. O desconhecimento do estado gravídico pelo empregador, não
afasta o direito ao pagamento da indenização decorrente da estabilidade (art. 10, II, “b” do ADCT).
(Súmula nº 244, I, do c. TST). (TRT1 - 8ª Turma - Rel. Edith Maria Corrêa Tourinho - 000130988.2011.5.01.0302 - 4/2/2013.)

6.12.7 Rescisão Indireta
325. Rescisão indireta. A conduta da reclamada, consistente em não proporcionar trabalho ao
empregado, e, consequentemente, e, não lhe pagar salários, reveste-se de gravidade tal que torna
impraticável a manutenção do pacto, merecendo ser mantida a sentença que declarou a rescisão
indireta do contrato de trabalho. (TRT1 - 5ª Turma - Rel. Leonardo da Silveira Pacheco - 000162695.2011.5.01.0008 - 4/7/2013.)

326. Rescisão indireta. Incidindo o empregador nas mesmas faltas ao longo de dois anos, sem que o
empregado houvesse demonstrado qualquer insatisfação quanto a essa prática, não pode vir a suscitálas, em juízo, ao cabo desse período, para justificar o pedido de declaração da rescisão indireta, por
ausência de imediatidade. (TRT1 - 4ª Turma - Rel. Angela Fiorencio Soares da Cunha - 000096130.2012.5.01.0013 - 2/7/2013.)
327. Rescisão indireta. Não pagamento de salários. Abandono de emprego. Falta de provas. Perdão
tácito. Deferimento. Como o empregador não puniu, nem procurou saber junto à trabalhadora os
motivos das faltas, resta evidenciado que seu perdão tácito em relação ao suposto abandono de
emprego. Outrossim, se não há qualquer prova de que foram quitadas diversas parcelas salariais ao
longo do contrato de trabalho, isto é motivo bastante para embasar a resilição indireta, por falta grave
patronal, nos termos do art. 483, d, da CLT. Nego provimento. (TRT1 - 5ª Turma - Rel. Enoque Ribeiro
dos Santos - 0001463-60.2010.5.01.0070 - 4/9/2013.)
328. Rescisão indireta. Resolução de contrato de trabalho é a mais severa das penalidades previstas na
CLT e, como tal, somente deve ser aplicada ou merecer acolhida do Judiciário, quando a falta imputada
a uma das partes for de gravidade suficiente para inviabilizar a continuidade das relações. Dentre as
infrações mais graves sem dúvida alguma está o inadimplemento no pagamento dos salários devidos ao
empregado, pois se trata de contraprestação de cunho eminentemente alimentar. (TRT1 - 2ª Turma Rel. Fernando Antonio Zorzenon da Silva - 0001206-73.2011.5.01.0046 - 4/9/2013.)

6.12.8 Verbas Rescisórias
6.12.8.1 Aviso Prévio
329. Aviso prévio cumprido em casa. Integração no tempo de serviço. O aviso prévio indenizado, por
ficção jurídica, integra o tempo de serviço do empregado para todos os efeitos legais (artigo 487, § 1º,
CLT). Portanto, se o empregador ainda que por liberalidade concede ao empregado aviso prévio de
noventa dias, deve arcar com a integração deste período no tempo de serviço do empregado, já que a
tanto não estava obrigado. (TRT1 - 1ª Turma - Rel. Mery Bucker Caminha - 0138500-50.1999.5.01.0027 25/1/2013.)
330. Aviso prévio trabalhado. A inobservância da jornada reduzida no curso do aviso prévio implica sua
nulidade, obrigando o empregador ao respectivo pagamento. (TRT1 - 7ª Turma - Rel. Maria das Graças
Cabral Viegas Paranhos - 0000157-27.2012.5.01.0057 - 4/6/2013.)

6.12.8.1.1 Indenizado - Efeitos
331. A data de saída a ser anotada na CTPS deve corresponder à do término do prazo do aviso prévio,
mesmo que indenizado (OJ - 82 SDI-1, TST) (TRT1 - 4ª Turma - Rel. Luiz Alfredo Mafra Lino - 000121438.2011.5.01.0050 - 7/5/2013.)
332. Auxílio-doença concedido no curso do aviso prévio. A projeção do contrato de trabalho para o
futuro, pela concessão do aviso prévio indenizado, tem efeitos limitados às vantagens econômicas
obtidas no período de pré-aviso, ou seja, salários, reflexos e verbas rescisórias. No caso de concessão de
auxílio-doença no curso do aviso prévio, todavia, só se concretizam os efeitos da dispensa depois de
expirado o benefício previdenciário (Súmula nº 371 do c. TST). (TRT1 - 9ª Turma - Rel. Dalva Amélia de
Oliveira - 0000142-98.2012.5.01.0076 - 7/3/2013.)
333. Aviso prévio indenizado. Contribuição previdenciária. “Recurso de revista. Execução. Contribuições
previdenciárias sobre aviso prévio indenizado. Impossibilidade. A jurisprudência do c. TST é no sentido
de que, mesmo após a alteração do artigo 28, § 9º, e, da Lei nº 8.212/91 pela Lei nº 9.528/97, que
deixou de excluir expressamente o aviso prévio indenizado da base de cálculo do salário-decontribuição, não há como se cogitar de incidência das contribuições previdenciárias sobre aquela
parcela, em razão de sua inequívoca natureza indenizatória. Recurso de revista conhecido e provido”.
(TRT1 - 3ª Turma - Rel. Gloria Regina Ferreira Mello - 0151800-07.2006.5.01.0004 - 15/5/2013.)

334. União. Aviso prévio indenizado. Não incidência da exação previdenciária. A intenção do legislador é
fazer incidir a contribuição previdenciária nas parcelas salariais que tipicamente ou por força de lei
tenham natureza salarial e, por outro lado, afastar a incidência da contribuição previdenciária das
parcelas que, também por força de lei, ou pela sua própria ontologia não tenham natureza jurídica
salarial, mas sim, natureza jurídica indenizatória. O aviso prévio, quando indenizado, tem natureza
indenizatória. 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, porque
nitidamente indenizatória. (TRT1 - 8ª Turma - Rel. Marcelo Augusto Souto de Oliveira - 000144866.2011.5.01.0261 - 18/3/2013.)

6.12.8.2 Indenização Adicional
335. Multa pela despedida no trintídio que antecede a data-base. Segundo os termos do artigo 9º da Lei
nº 7.238/84, somente o empregado dispensado, sem justa causa, no período de 30 (trinta) dias que
antecedem a data de sua correção salarial, é que terá direito à indenização adicional equivalente a um
salário mensal. Recurso que se dá provimento. (TRT1 - 1ª Turma - Rel. Mery Bucker Caminha - 000060285.2012.5.01.0076 - 7/11/2013.)

6.12.8.3 Multa de 40% do FGTS
336. Ninguém põe em dúvida que eventuais "saques" feitos pelo trabalhador, do saldo existente em sua
conta vinculada ao FGTS, no curso do contrato de trabalho, não podem ser ignorados ao se calcular a
indenização compensatória prevista no art. 18, § 1º, da Lei nº 8.036/1990, em caso de "dispensa
imotivada". Tanto assim que a Orientação Jurisprudencial nº 42, da Seção de Dissídios Individuais I do c.
Tribunal Superior do Trabalho, por seu item I, ensina que "é devida a multa do FGTS sobre os saques
corrigidos monetariamente ocorridos na vigência do contrato de trabalho. Art. 18, § 1º, da Lei nº
8.036/90 e art. 9º, § 1º, do Decreto nº 99.684/90". (TRT1 - 8ª Turma - Rel. Roque Lucarelli Dattoli 0067300-26.2009.5.01.0061 - 14/5/2013.)

6.12.8.3.1 Expurgos Inflacionários
337. Diferença da multa de 40% do FGTS. Expurgos inflacionários. Base de cálculo composta pelo crédito
em conta a título de valores do FGTS apurados pelos índices inflacionários expurgados, conforme
estabelecido pela Lei Complementar nº 110/2001 e pelos saques efetuados pelo empregado durante a
vigência do plano econômico. (TRT1 - 2ª Turma - Rel. Leonardo da Silveira Pacheco - 014460082.2003.5.01.0511 - 9/5/2013.)
338. Expurgos inflacionários. Diferença de indenização compensatória de 40% do FGTS. Como
reconhecido pelos tribunais e, ainda, pela Lei Complementar nº 110/01, afiguram-se devidos aos
trabalhadores os valores correspondentes aos expurgos inflacionários que deixaram de ser depositados
nas contas do FGTS pela Caixa Econômica Federal, e, por consequência, também a diferença da
indenização de 40% do FGTS, cujo pagamento, decerto, é de responsabilidade dos empregadores,
conforme entendimento já assente na Orientação Jurisprudencial nº 341 da SDI-1 do colendo TST. (TRT1
- 2ª Turma - Rel. Leonardo da Silveira Pacheco - 0000345-26.2012.5.01.0055 - 9/1/2013.)

6.12.8.4 Multa do Artigo 477 da CLT
339. Multa do artigo 477 da CLT. Uma vez que o pagamento deve ser efetuado por ocasião da
homologação, trata-se de ato complexo, que exige a concomitância da homologação e do pagamento,
não sendo suficiente, para elidir a penalidade, o simples pagamento ou depósito bancário, cabendo
igualmente a entrega oportuna do termo de rescisão, das guias do seguro-desemprego e da
comprovação do recolhimento da indenização compensatória de 40% sobre o FGTS. Recurso provido
parcialmente. (TRT1 - 10ª Turma - Rel. Marcelo Antero de Carvalho - 0001191-22.2011.5.01.0041 4/9/2013.)
340. “Pagamento”, na exata dicção do parágrafo 6º do art. 477, se restringe à efetiva entrega de
dinheiro ao trabalhador pelos títulos resilitórios a ele devidos. Não se incluem, no conceito de
“pagamento”, para fins de aplicação do disposto no art. 477, § 8º, da CLT, outras obrigações acessórias à

rescisão contratual, como “a entrega do termo de rescisão, a baixa na CTPS e as guias para
levantamento do FGTS e recebimento do seguro-desemprego...”. Não fosse assim, e o parágrafo 6º do
art. 477 não mencionaria “o pagamento das parcelas constantes do instrumento de rescisão ou recibo
de quitação”. (TRT1 - 8ª Turma - Rel. Roque Lucarelli Dattoli - 0103000-96.2009.5.01.0341 - 5/2/2013.)
341. 1- Preliminar de nulidade do julgado, por se tratar de sentença condicional. Rejeitada. 2- Horas
extras. Por comprovada a quitação de horas extras a menor, deve ser mantida a condenação da ré ao
pagamento das diferenças pertinentes. 3- Multa prevista no art. 477, § 8º da CLT. Ressalvo meu
entendimento, no sentido de ser devida a referida multa, ainda que em caso de diferenças das verbas
resilitórias. Entretanto, acompanho a maioria desta 1ª Turma que entende ser incabível a multa prevista
no art. 477, §8º da CLT, neste caso. Recurso parcialmente provido. Indeferido ainda o requerimento do
autor de condenação da ré por litigância de má-fé. (TRT1 - 1ª Turma - Rel. Mário Sérgio Medeiros
Pinheiro - 0000059-83.2012.5.01.0011 - 5/2/2013.)

6.13 RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREGADOR
6.13.1 Indenização por Dano Estético
342. Acidente de trabalho. Dano estético. Grau mínimo. Indenização. Cabimento. Embora a
responsabilidade civil do empregador por acidente de trabalho esteja alicerçada na teoria subjetiva
(art.7º, inciso XXVIII, CRFB/88), sua culpa é presumida e relativa (juris tantum), competindo-lhe, todavia,
o encargo probatório referente à ocorrência das causas excludentes do dever de indenizar, como culpa
exclusiva da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior. Deste modo, restando induvidosa a
negligência do empregador, bem como a ocorrência do dano estético pelo perito, ainda que em grau
mínimo, faz jus o empregado lesado à sua compensação pecuniária. (TRT1 - 2ª Turma - Rel. Maria
Aparecida Coutinho Magalhães - 0318200-64.2006.5.01.0342 - 14/3/2013.)

6.13.2 Indenização por Dano Material
343. Frutos obtidos pela posse de má-fé. A doutrina explica, com constrangedora clareza, que possuidor
de má-fé é aquele que conhece o vício que macula a sua posse. Lê-se em Aristóteles, "que uma coisa
não pode ser e não ser ao mesmo tempo". Falar-se em "possuidor de má-fé" implica, por senso lógico,
falar de alguém que se apossa indevidamente daquilo que pertence ao outro, daquilo que o outro
possuía, de boa-fé, e não possui mais, pela malícia do primeiro. Se a sociedade empresária dispensa
imotivadamente um empregado, e não lhe paga as verbas rescisórias, não está, até aí, se apossando de
nada que pertencesse ao empregado, exceto se se levar ao absurdo de que, exercendo sobre o contrato
o seu incontestável direito potestativo de resilir, esteja se apossando de um direito expectativo, ou de
uma expectativa de direito, ou de um ilíquido e futuro direito de crédito do empregado sobre eventual
quantum de verbas indenizatórias. (TRT1 - 2ª Turma - Rel. José Geraldo da Fonseca - 029430011.2009.5.01.0451 - 21/1/2013.)
344. Indenização por danos moral e material. Ausência de prejuízo. Não configuração. Inexistindo
prejuízo em função do ato praticado pelo reclamado, não há que se falar em indenização por danos
morais e materiais. (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Rildo Albuquerque Mousinho de Brito - 000180793.2012.5.01.0321 - 30/7/2013.)

6.13.2.1 Acidente de Trabalho
345. Acidente de trabalho. Motociclista. Indenização por danos morais. Teoria do risco. Em matéria de
acidente do trabalho, já se consagrou a teoria do risco profissional, segundo a qual o empregador é
objetivamente responsável pela situação de perigo a que estão expostos seus empregados no exercício
de suas funções laborativas, devendo indenizar o dano causado. No presente caso, a atividade de
serviços de cobrança desenvolvida pelo falecido, utilizando como meio de transporte uma motocicleta
de propriedade da tomadora dos serviços, envolvia riscos à integridade física do trabalhador. Na
hipótese vertente, o acidente de trânsito é um evento que não se mostra no campo da imprevisibilidade
ou da previsibilidade irresistível, o que impõe as reclamadas o ônus de reparar o dano, por constatado o

nexo causal entre este e a atividade laboral do empregado. (TRT1 - 4ª Turma - Rel. Alvaro Luiz Carvalho
Moreira - 0000205-92.2011.5.01.0421 - 22/3/2013.)
346. O art. 337, do Decreto nº 3.048/99, que regulamenta a Lei nº 8.213/91, é expresso ao determinar
que o acidente de trabalho (ou a doença a ele equiparada) será caracterizado tecnicamente pela perícia
médica do Instituto Nacional do Seguro Social, que fará o reconhecimento técnico do nexo causal entre
o acidente e a lesão, bem como ao atribuir ao setor de benefícios da referida autarquia o
reconhecimento de eventual direito do segurado à habilitação do benefício acidentário. Ou seja, a
doença profissional é definida a partir da perícia médica a cargo da Previdência Social, sendo seus
peritos os únicos profissionais credenciados para atestar sua ocorrência, agravamento e incapacidade
para o trabalho. (TRT1 - 9ª Turma - Rel. Antônio Carlos de Azevedo Rodrigues - 016410091.2005.5.01.0341 - 6/11/2013.)
347. Recurso da reclamada. Acidente de trabalho. Danos morais. O acidente sofrido pelo reclamante,
com necessidade de reconstrução do lábio superior, sutura do lábio inferior e da língua, em cirurgia sem
intercorrências, ocorreu no dia 26 de julho de 2006, quarta-feira, e o empregado foi levado ao hospital à
tarde, ou seja, em dia e horário de trabalho. Ele teve que passar por cirurgia, o que bastaria para afirmar
que o valor da indenização não é elevado. O fato é grave e deixou sequelas, ainda que pequenas.
Correta a r. decisão. Recurso improvido. (TRT1 - 7ª Turma - Rel. Bruno Losada Albuquerque Lopes 0000931-17.2010.5.01.0481 - 29/11/2013.)

6.13.2.2 Doença Ocupacional
348. Doença degenerativa. Responsabilidade civil do empregador. Nexo de causalidade. Inexistência. Em
sendo diagnosticada como de origem degenerativa a doença descoberta na vigência do contrato de
trabalho, afasta-se qualquer relação de causa e efeito entre a patologia narrada nos autos e as
atividades laborativas desempenhadas pelo obreiro, máxime quando inexistem provas de que a
natureza da sua ocupação ou mesmo o serviço suplementar prestado com habitualidade tenham
contribuído ou colaborado para o surgimento ou o agravamento da doença. (TRT1 - 2ª Turma - Rel.
Maria Aparecida Coutinho Magalhães - 0000495-19.2010.5.01.0203 - 3/6/2013.)
349. Doença incapacitante. Concausa. Acidente de trabalho por equiparação. Responsabilidade da
empresa. Destaque-se que acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da
empresa, ou ainda pelo exercício do trabalho dos segurados especiais, provocando lesão corporal ou
perturbação funcional que cause a morte, a perda ou redução da capacidade para o trabalho,
permanente ou temporária. Consideram-se também acidente do trabalho a doença profissional
(produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho) e a doença do trabalho (adquirida ou
desencadeada em função das condições especiais de trabalho). Em hipóteses como a dos autos a prova
produzida quanto ao nexo causal leva a conclusão de que se está diante de hipótese de concausa. Isso
porque, ainda que o empregado seja portador de doença degenerativa da coluna vertebral, não há
dúvidas de que a atividade, por ele exercida na empresa, concorreu para a eclosão da patologia que o
atingiu. A conclusão da perícia realizada, nos autos, foi positiva para o nexo de causalidade, não se
podendo permitir a exclusão da responsabilidade da reclamada pelos danos sofridos pelo reclamante.
(TRT1 - 4ª Turma - Rel. Ivan da Costa Alemão Ferreira - 0132700-45.2008.5.01.0053 - 15/7/2013.)
350. CSN. Perda auditiva. Dano moral. Comprovado o nexo de causalidade entre as atividades do autor
e a redução auditiva, configura-se o dano moral. Se a lesão ocorreu mesmo com o fornecimento de
equipamentos de proteção individual, apresentam-se duas hipóteses: ou os equipamentos eram
inadequados, ou a reclamada não fiscalizava sua utilização. Em ambos os casos, a ré deve ser
responsabilizada pelo dano. (TRT1 - 10ª Turma - Rel. Flávio Ernesto Rodrigues Silva - 019790013.2005.5.01.0341 - 3/6/2013.)
351. Dano moral. Doença ocupacional. Hipoacusia bilateral (surdez). Nexo causal. Havendo
comprovação do nexo de causalidade entre a doença que acometeu o empregado (surdez) e o exercício
do trabalho, pelo risco da natureza ocupacional, devida a indenização por dano moral. (TRT1 - 8ª Turma
- Rel. Edith Maria Corrêa Tourinho - 0253200-57.2005.5.01.0341 - 6/6/2013.)

352. Doença profissional. Confirmação posterior à dispensa. Incidência da parte final do item II da
Súmula nº 378 do TST. Rescisão do contrato de trabalho. Acidente do trabalho não configurado. Ausente
o dolo ou a culpa no comportamento, bem como inexistente o nexo de causalidade entre a doença
desenvolvida e os trabalhos realizados pelo autor em favor da ré, resta inviável qualquer imputação de
responsabilidade reputando-se perfeita e acabada a rescisão do contrato de trabalho, bem como
inexistente o dever de indenizar. Justiça gratuita. Isenção de custas. Entendimento pacificado nesta
justiça especializada. Para a concessão do benefício da justiça gratuita basta a comprovação do estado
de miserabilidade jurídica que pode ser, inclusive, vazada em declaração formulada na petição inicial.
Inteligência dos artigos 4º da Lei nº 1.060/1950 e 790, § 3º, da CLT. Equiparação salarial. Encargo
probatório. Súmula nº 6 do TST. É fato constitutivo do direito reclamado a identidade das funções
exercidas, concomitantemente, ao mesmo empregador e na mesma localidade, tanto pelo reclamante
quanto pelos paradigmas apontados, elementos necessários à tipificação do caput do artigo 461 da CLT.
A existência de Plano de Cargos e Salários e desigualdade de valor do trabalho entre os paragonados são
elementos que impedem a equiparação pretendida, ônus que milita em desfavor da reclamada. Não
comprovada a majoração salariais, em conformidade com os critérios e avaliações previstos no Plano de
Cargos e Salários, resta inviabilizada a oposição do PCS para os fins de obstar a equiparação salarial
postulada. Poder fiscalizatório. Assédio moral. Comportamento dissimulado. Necessidade de prova
robusta. O assédio moral, embora potencialmente ofensivo ao direito da personalidade, é por natureza
dissimulado, fato que dificulta a correta identificação da conduta lesiva. Porque tênue o limite da
legalidade, possui a fiscalização patronal gradações diferenciadas decorrentes dos níveis cultural e
econômico das pessoas envolvidas. Nesse sentido, cabe àquele que o alega comprovar que a conduta do
outro é potencialmente capaz de inflingir-lhe dano à personalidade. Não comprovados os ilícitos
praticados pelo empregador, por seus prepostos, não se tem por caracterizada a responsabilidade civil e
o dever de indenizar. Recursos ordinários do reclamante e da reclamada conhecidos e parcialmente
providos. (TRT1 - 2ª Turma - Rel. Márcia Leite Nery (Red. Desig.) - 0156000-95.2007.5.01.0077 26/4/2013.)

6.13.2.3 Pensão Vitalícia
353. 1. Nulidade da perícia realizada por fisioterapeuta. O perito nomeado pelo Juízo de primeiro grau é
fisioterapeuta, com formação universitária e pós-graduação em Fisioterapia do Trabalho e Ergonomia,
sendo inscrita em seu órgão de classe, assim, atende aos requisitos previstos no artigo 145 do CPC.
Rejeito. 2. Acidente de trabalho. Dano moral e material (pensão). A concessão de aposentadoria, por
invalidez, na modalidade acidentária - código 92 torna incontroversa a existência do dano e do nexo de
causalidade entre a doença do empregado e sua atividade laboral. Correta a sentença que deferiu
indenização por dano moral no importe de R$50.000,00, além de pensão vitalícia, em face da
incapacidade laboral. Nego provimento. Juros e atualização monetária. Caso do dano moral, adoto
entendimento expresso na Súmula nº 439 do TST - atualização monetária a partir da data da decisão de
arbitramento e juros desde o ajuizamento da ação. No que diz respeito ao dano material, os juros
devem seguir o mesmo procedimento, ou seja, serão computados a partir da data da distribuição da
ação (Lei nº 8.177/91). Por sua vez, a atualização monetária é devida a partir do dia em que cada parcela
se tornou exigível - índices do mês subsequente ao vencido (Súmula nº 381, do c. TST). Dou parcial
provimento. (TRT1 - 1ª Turma - Rel. Mário Sérgio Medeiros Pinheiro - 0128800-65.2005.5.01.0342 5/11/2013.)
354. Doença ocupacional. Incapacidade parcial permanente. Concausa. Pensionamento. Devido. 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. No caso, constatando-se a incapacidade total para a atividade anteriormente exercida, deve-se
fixar a pensão em valor equivalente a 100% do que a autora recebia em seu trabalho, pouco importando
eventual constatação de incapacidade simplesmente parcial para o desenvolvimento de atividades
laborativas em geral. Contudo, na hipótese dos autos, restou comprovada a ocorrência de concausa e,
nessas hipóteses, conquanto não se exclua a responsabilidade do empregador é certo que sua
culpabilidade é apurada em menor grau, o que resulta na fixação de indenização reduzida. Assim,
demonstrada a incapacidade total e permanente do autor para a sua atividade profissional, e

considerando-se a ocorrência de concausa, faz jus o autor ao pagamento de indenização na forma de
pensionamento mensal e vitalício no importe de 50% do seu salário. Todavia, ante o princípio da non
reformatio in pejus, deve ser observado o percentual de 15% fixado na r. sentença. (TRT1 - 4ª Turma Rel. Paulo Marcelo de Miranda Serrano (Red. Desig.) - 0036100-92.2009.5.01.0451 - 5/11/2013.)
355. Pensão mensal. Base de cálculo. Décimo terceiro e gratificação de férias. Além das parcelas
integrantes da remuneração, o valor relativo ao décimo terceiro salário deve ser acrescido, pelo seu
duodécimo, posto que se viva a vítima estaria recebendo, por força de lei, razão pela qual não seria
correto excluir da base de cálculo da pensão. Ademais, no que tange às férias, entendo que seu valor,
por si só, não representa acréscimo na renda do acidentado. No entanto, a gratificação de férias deve
ser considerada, também, pelo seu duodécimo. Recurso do reclamante a que se dá parcial provimento.
(TRT1 - 4ª Turma - Rel. Mônica Batista Vieira Puglia - 0001372-61.2010.5.01.0072 - 8/10/2013.)

6.13.3 Indenização por Dano Moral Coletivo
356. Ação civil pública. Dano moral coletivo. Indenização. Possibilidade. Em se constatando a violação
pela ré de direitos individuais de ordem coletiva, além da infringência de normas de ordem pública,
impõe-se a reparação do dano moral, ante a repercussão na coletividade da fraude praticada. Apelo
parcialmente provido. (TRT1 - 10ª Turma - Rel. Rosana Salim Villela Travesedo. (Red. Desig.) - 000076474.2011.5.01.0057 - 7/11/2013.)
357. Ação civil pública. Reparação de dano futuro, condicionado à mutabilidade das condições de
ambiente de trabalho. Impossibilidade. Uma vez reconhecido que o dano foi reparado, após conclusão
de procedimento investigatório realizado pelo Ministério Público do Trabalho com a adoção de medidas
corretivas das pessoas jurídicas envolvidas, revela-se insuscetível a reparação de dano incerto,
condicionado à mutabilidade das condições de trabalho. Dano moral coletivo. O dano moral coletivo
afeta interesses que transcendem o indivíduo isoladamente considerado. Constitui a injusta lesão que
atinge interesses socialmente relevantes para a coletividade, afrontando a esfera moral de determinado
grupo, classe ou comunidade de pessoas - e até mesmo de toda a sociedade - causando-lhes um
sentimento de insatisfação, desagrado, repúdio, vergonha ou outro tipo de sofrimento. Do acidente
fatal sofrido por empregado de empresa terceirizada que faz o transporte do Plano Inclinado do Outeiro
da Glória, por mais brutal que seja, não se infere dano à coletividade. (TRT1 - 2ª Turma - Rel. Fernando
Antonio Zorzenon da Silva - 0111100-06.2005.5.01.0042 - 7/11/2013.)
358. Dano moral coletivo. Vale-transporte. Sonegação. O comportamento ilícito da ré que não concedia
benefício previsto na legislação aplicável aos empregados regidos pela CLT, caracteriza dano moral
coletivo na forma da Lei nº 7.347/1985. (TRT1 - 1ª Turma - Rel. Mery Bucker Caminha - 000075897.2010.5.01.0511 - 23/8/2013.)

6.13.4 Indenização por Dano Moral
359. Atraso na homologação do distrato. Ausência de prova a respeito da situação caracterizadora do
dano moral (inclusão no cadastro de inadimplentes). Indenização indevida. O atraso na homologação do
distrato e quitação das verbas correspondentes, por si só, não caracteriza ofensa a direito da
personalidade. Ausente a prova da situação fática que configure o dano e a ofensa à esfera íntima do exempregado, não é devida a reparação buscada em juízo. Recurso ordinário da reclamada conhecido e
parcialmente provido. (TRT1 - 2ª Turma - Rel. Márcia Leite Nery - 0000535-58.2011.5.01.0302 24/1/2013.)
360. Câmeras de vídeo instaladas em vestiário voltadas para os armários. Dano moral. A vigilância
eletrônica é admissível no ambiente de trabalho, desde que não extrapole os limites do poder diretivo
do empregador. Todavia, cabe a este deixar claro para os empregados os ambientes que estão sendo
monitorados, em respeito ao princípio da transparência. Não pode simplesmente alegar que as câmeras
ficam voltadas para determinado lugar, como armários, por exemplo. Em se considerando que esse tipo
de aparelho permite visão de 180° a 360°, se a parte alegar como fato impeditivo que a área de visão
não alcança todo o vestiário, é ônus desta comprovar as especificidades do produto, inclusive no que se
refere ao ângulo e abrangência, porquanto é a única que possui condições de produzir tal prova. (TRT1 9ª Turma - Rel. Claudia de Souza Gomes Freire - 0000874-54.2011.5.01.0225 - 24/1/2013.)

361. Dano moral. Configuração. Para a configuração do dano moral, necessária se faz a comprovação de
haver sido a parte atingida em sua honra, de forma a acarretar injustificada vergonha, dor, desgosto,
tristeza profunda e desequilíbrio emocional, justificando a reparação. (TRT1 - 2ª Turma - Rel. Fernando
Antonio Zorzenon da Silva - 0001034-11.2012.5.01.0204 - 6/5/2013.)
362. Dano moral. Configurada a lesão à dignidade do trabalhador. No âmbito do Direito, podemos
afirmar que o dano moral representa todo tormento humano resultante de lesões de direitos incomuns
ao patrimônio, encarado este último como complexo de relações jurídicas com valor econômico. Ao
falar-se em dano moral, falar-se-á em atentado a valores extrapatrimoniais, quais sejam, lesão à honra
do homem, à individualidade e ao caráter pessoal, valores maiores de cada um de nós. (TRT1 - 3ª Turma
- Rel. Leonardo Dias Borges - 0000790-50.2012.5.01.0053 - 15/3/2013.)
363. Danos extrapatrimoniais. Violação à integridade psicofísica do indivíduo trabalhador. Falsificação
da assinatura do empregado. 1. Na ordem constitucional brasileira, a propriedade atenderá a uma
função social (art. 5º, Inciso XXIII, CRFB) e a atividade econômica terá -por fim assegurar a todos
existência digna, conforme os ditames da justiça social-, pois a ordem econômica e a livre iniciativa
estão fundadas na valorização - e não degradação - do trabalho humano (art. 170, caput, CRFB). 2. Dever
de reparação. Danos extrapatrimoniais. A indenização por danos morais, patrimoniais e de imagem foi
elevada à modalidade de garantia constitucional em face da violação dos direitos fundamentais de
intimidade, de respeito à vida privada, à honra e à imagem (art. 5º, inciso X, CRFB), assegurando a
manifestação do pensamento e reparando todos os agravos à pessoa humana (art. 5º, incisos IV e V,
CRFB), com singular tutela aqueles que ocorrem nas relações de trabalho, merecedores de uma justiça
especializada para conhecê-los e apreciá-los (art. 114, inciso VI, CRFB). 3. Assim como o nome é atributo
da personalidade, a assinatura singulariza e individualiza a pessoa, motivo pelo qual, comprovada a
falsificação da firma do empregado, nasce o direito à Reparação pelos danos extrapatrimoniais, in re
ipsa. 4. Os danos devem ser reparados em indenização arbitrada que leve em conta o triplo critério
compensatório, pedagógico e preventivo, consoante Enunciado nº 51 da Jornada de Direito Material e
Processual do Trabalho, promovida pela Anamatra. (TRT1 - 7ª Turma - Rel. Sayonara Grillo Coutinho
Leonardo da Silva - 0001278-19.2010.5.01.0071 - 3/7/2013.)
364. Danos morais. Condutas desvirtuadas ou perversas devem ser descritas pormenorizadamente e
robustamente comprovadas. (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Gloria Regina Ferreira Mello - 000083476.2010.5.01.0041 - 20/2/2013.)
365. Danos morais. Mero inadimplemento de verbas. Inexistência. O não pagamento de verbas
configura ilícito trabalhista e, portanto, não passa de mero dissabor. Muito embora seja conduta
repugnante, o descumprimento das obrigações contratuais/legais pelo empregador não pode ensejar,
por si só, dano moral, mas constitui dano material devendo ser reparado nesta esfera, quando
devidamente comprovado. Desprovimento do recurso autoral e provimento parcial do recurso patronal.
(TRT1 - 5ª Turma - Rel. Roberto Norris - 0000251-24.2013.5.01.0482 - 10/10/2013.)
366. Direito de imagem. Utilização de uniforme com logomarcas de clientes, sem autorização do
empregado. Reparação. O uso de uniforme com logomarca de empresas clientes, sem o consentimento
do empregado, excede os limites da relação de emprego e os objetivos do contrato de trabalho, mesmo
quando não se caracterizem consequências danosas. Em se tratando de direito à imagem, a obrigação
de reparação decorre do próprio uso indevido do direito personalíssimo. Garantia assegurada no artigo
5º da Constituição Federal bem como o disposto no artigo 20 do Código Civil. (TRT1 - 10ª Turma - Rel.
Angelo Galvão Zamorano - 0001510-86.2012.5.01.0321 - 9/8/2013.)
367. Empregado de supermercado. Uso de camisa disponibilizada pelo empregador contendo marcas de
fornecedores. Indenização por uso de imagem. Descabimento. Camisetas entregues por supermercado
para uso pelos seus funcionários, contendo marcas dos seus fornecedores, é um fato que está muito
mais próximo da ideia de uniforme de trabalho do que de um instrumento de propaganda. Um
supermercado é um revendedor de múltiplos fornecedores, de maneira que se o funcionário veste uma
camisa com marcas de alguns deles não está sendo submetido a nada estranho ao seu serviço nem está
fazendo marketing para seu empregador. Não há nisso constrangimento, ofensa à honra do trabalhador
nem mesmo utilização indevida da imagem, uma vez que não se cogita aqui de divulgação em veículos
de comunicação. Aliás, vale registrar que, nesta hipótese concreta, a reclamante fundamenta seu

pedido na afirmação de que o patrão auferia lucro com o uso desse vestuário por seus empregados, o
que não restou provado nos autos. (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Rildo Albuquerque Mousinho de Brito (Red.
Desig.) - 0000789-11.2011.5.01.0244 - 6/6/2013.)
368. Imposto de renda. Recolhimento. Atraso. Danos morais e materiais. Dado que as irregularidades
que provocaram o atraso no recolhimento do imposto de renda e, consequentemente, a retenção da
declaração da autora na malha fina, foram provocadas por ambas as partes, inclusive da própria
sistemática adotada pela Justiça do Trabalho, inexiste ato ilícito praticado pelo réu a amparar o pleito de
indenização por danos materiais e danos morais. (TRT1 - 10ª Turma - Rel. Célio Juaçaba Cavalcante 0053400-31.2007.5.01.0421 - 16/1/2013.)
369. Indenização por dano moral. Cancelamento do plano de saúde. Dano in re ipsa. I - Quando o dano
moral está ínsito na própria ofensa, decorre da repercussão do ilícito em si, não se faz necessária a
prova objetiva do sofrimento ou do abalo psicológico (seria demasiado exigir que a vítima comprovasse
a dor, a tristeza ou a humilhação por meio de depoimentos ou documentos), mesmo porque é
praticamente impossível a sua comprovação material. O que deve ser provado, contudo, é o fato que
gerou o abalo psicológico. II - Na hipótese vertente, o reclamante teve cancelado o plano de saúde que
beneficiava, inclusive, seus dependentes, justamente quando dele mais necessitava diante de sua saúde
debilitada (aposentadoria por invalidez), evidenciando assim verdadeiro contrassenso e gritante ofensa
não só à integridade física como também ao sentimento de autoestima do empregado. III Considerando o pedido e a data em que foi formulado (6/6/2012), o período em que a parte autora
efetivamente ficou privada do plano de saúde, sendo certo que, em 17/8/2012, lhe foi restabelecida a
assistência médico-hospitalar, entendo que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), fixado pelo r. Juízo, é
proporcional e razoável à reparação da lesão. (TRT1 - 7ª Turma - Rel. Evandro Pereira Valadão Lopes 0000725-52.2012.5.01.0054 - 18/4/2013.)
370. Indenização por dano moral. Prescrição. Em tema de dano moral, a prescrição aplicável é aquela do
Código Civil, eis 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 - 020470008.2005.5.01.0034 - 18/1/2013.)
371. O dano moral exsurge do fato da ofensa ao empregado ao ser humilhado e ameaçado diante dos
demais colegas de trabalho, pelo superior hierárquico, que ultrapassa dos limites de atuação do poder
diretivo para atingir a dignidade e a integridade física e psíquica do obreiro, pois se é fato que o
empregador detém poderes de direção, fiscalização e disciplinamento em relação àqueles que lhe
prestam serviços, não menos certo é que o exercício desse poder potestativo encontra limites no direito
à dignidade, assegurado a qualquer pessoa, principalmente em relação às que se encontram vinculadas
por subordinação, a justificar a devida reparação, fixada em R$ 10.917,00, em consonância com o
princípio da razoabilidade. (TRT1 - 6ª Turma - Rel. Theocrito Borges dos Santos Filho - 000112027.2010.5.01.0244 - 8/11/2013.)
372. Dano moral. Não acesso ao local de trabalho. Indenização devida. A atitude da ré em não mais
possibilitar o acesso do autor ao seu local de trabalho, na espécie, indubitavelmente caracteriza abuso,
porque configura exercício de direito contra sua normal finalidade, não admitido no nosso ordenamento
jurídico nem mesmo para direito potestativo, constituindo-se em ato ilícito, violando os direitos do
empregado, provocando evidente constrangimento, humilhação, dor e sofrimento, por subjugar o mais
fraco e hipossuficiente, pela força econômica e pela força decorrente do poder diretivo patronal
indevida e ilegalmente utilizadas. (TRT1 - 7ª Turma - Rel. Paulo Marcelo de Miranda Serrano - 000039327.2011.5.01.0020 - 2/5/2013.)
373. Fraude trabalhista. "Pejotização". Direitos trabalhistas. Sonegação. Ofensa à dignidade do
trabalhador. Dano moral. Configuração. Indenização. Devida. O ordenamento jurídico pátrio veda que
empresas, ao invés de contratarem empregados para realização de sua atividade-fim, terceirizem esta
atividade, que passa a ser prestada aos seus clientes por meio de outras pessoas jurídicas. Tal prática
constitui-se no fenômeno conhecido como “pejotização”, repudiado por esta Justiça Especializada. O
procedimento antijurídico adotado pela ré, que terceiriza sua atividade para empresa que tem o
reclamante como sócio, por exigência da própria reclamada, fraudando direitos do trabalhador,

evidencia a tentativa de mascarar a verdadeira relação de emprego existente entre as partes, fraudando
a legislação trabalhista. Inquestionável que ao entabular a contratação do reclamante como pessoa
jurídica, as rés impossibilitaram que o mesmo usufruísse dos direitos trabalhistas que lhe são
legalmente assegurados, o que, indubitavelmente, importa em ofensa à sua dignidade, o que enseja o
pagamento de indenização por dano moral ao trabalhador. Recurso da primeira ré a que se nega
provimento. (TRT1 - 7ª Turma - Rel. Paulo Marcelo de Miranda Serrano - 0039200-57.2009.5.01.0030 27/6/2013.)
374. Tutela antecipada. Atos executórios. Inércia. Não há que se falar em reparação por danos morais e
materiais quando comprovado que a reclamante contribuiu para a demora da efetividade da medida
deferida. (TRT1 - 9ª Turma - Rel. Claudia de Souza Gomes Freire - 0000452-43.2011.5.01.0431 24/1/2013.)
375. Ação de indenização. Danos morais e materiais. Acidente do trabalho típico. Responsabilidade
objetiva do empregador. A responsabilidade civil do empregador por acidente do trabalho é, por via de
regra, subjetiva, nos termos do art. 7º, inciso XVIII, da Constituição Federal. Todavia, em casos como o
ora analisado, em que se verifica que as atividades normalmente desenvolvidas (relacionadas com a
utilização de serra elétrica) implicam risco acentuado, incide a exceção prevista no parágrafo único do
art. 927 do Código Civil, a chamada Teoria do Risco ou Responsabilidade Objetiva do Empregador,
independentemente de culpa. (TRT1 - 6ª Turma - Rel. Nelson Tomaz Braga - 0047000-22.2007.5.01.0511
- 10/1/2013.)
376. Acidente de trabalho. Responsabilidade patronal subjetiva e objetiva. Fornecimento de
equipamento de proteção inadequado. Lesão permanente. Nexo de causalidade. Configuração.
Indenização por dano moral devida. É ônus do empregador 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. Inteligência dos arts. 2º da CLT e 927 do
Código Civil). 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 às indenizações vindicadas. Apelo obreiro parcialmente provido.
(TRT1 - 10ª Turma - Rel. Rosana Salim Villela Travesedo - 0095800-06.2009.5.01.0481 - 15/1/2013.)
377. Dano moral. Configuração. Acidente de trabalho. Indenização devida. Uma vez evidenciado o nexo
de causalidade entre a atividade laborativa prestada pelo obreiro e o acidente de trabalho, impõe-se à
ré 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 patronal improvido. (TRT1 - 10ª Turma - Rel. Rosana Salim Villela
Travesedo - 0195600-38.2005.5.01.0225 - 15/1/2013.)
378. Doença incapacitante. Concausa. Acidente de trabalho por equiparação. Responsabilidade da
empresa. Destaque-se que acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da
empresa, ou ainda pelo exercício do trabalho dos segurados especiais, provocando lesão corporal ou
perturbação funcional que cause a morte, a perda ou redução da capacidade para o trabalho,
permanente ou temporária. Consideram-se também acidente do trabalho a doença profissional
(produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho) e a doença do trabalho (adquirida ou
desencadeada em função das condições especiais de trabalho). Em hipóteses como a dos autos a prova
produzida quanto ao nexo causal leva a conclusão de que se está diante de hipótese de concausa. Isso
porque, ainda que o empregado seja portador de doença degenerativa da coluna vertebral, não há
dúvidas de que a atividade, por ele exercida na empresa, concorreu para a eclosão da patologia que o
atingiu. A conclusão da perícia realizada, nos autos, foi positiva para o nexo de causalidade, não se
podendo permitir a exclusão da responsabilidade da reclamada pelos danos sofridos pelo reclamante.
(TRT1 - 4ª Turma - Rel. Paulo Marcelo de Miranda Serrano - 0000355-49.2010.5.01.0020 - 4/7/2013.)
379. Acidente de trabalho. Nexo causal comprovado. Não fornecimento de equipamentos de proteção
individual. Indenizações decorrentes de danos moral e material devidas. Sendo o perito auxiliar do juízo
e nesta condição devendo atuar imparcialmente na elaboração de laudo técnico, destinado a fornecer
subsídios ao julgador, para prestar a devida tutela jurisdicional, mediante informações imprescindíveis à
solução da controvérsia, por deter conhecimentos técnicos em sua área de formação, restando apurado

que a ré jamais forneceu à ex-empregada equipamento de proteção individual (EPI), ônus que lhe
caberia, devendo zelar pela saúde e higidez de seus empregados, impõe ser confirmada a r. decisão de
primeiro grau, no tocante à condenação no pagamento de indenização decorrente de danos morais.
(TRT1 - 9ª Turma - Rel. José da Fonseca Martins Junior - 0098700-22.2009.5.01.0073 - 5/3/2013.)

6.13.4.1 Anotação na CTPS
380. Dano moral. Configuração. Anotação de processo judicial na CTPS do trabalhador. A carteira de
trabalho é documento pessoal que se destina às anotações pertinentes ao contrato de trabalho e de
interesse da Previdência Social. Não se reveste de justificativa a atitude da empresa de lançar registros
desnecessários, a seu bem entender, ainda que verdadeiros. Recurso provido (TRT1 - 10ª Turma - Rel.
Marcelo Antero de Carvalho - 0001592-75.2012.5.01.0044 - 3/12/2013.)
381. Inexistência de registro na CTPS do autor. Impossibilidade de percepção do benefício previdenciário.
Dano moral. No caso dos autos restou configurado o dano moral. Isto porque a empresa permitiu que o
autor realizasse suas tarefas sem as devidas precauções de segurança conforme depoimento de uma
testemunha na sindicância instaurada para apurar o acidente ocorrido (fl.79). Não bastasse, deixou de
assinar a CTPS do obreiro criando óbice para que este percebesse o benefício previdenciário, durante o
período em que encontrava-se enfermo em decorrência do acidente de trabalho sofrido. (TRT1 - 2ª
Turma - Rel. Valmir de Araujo Carvalho - 0205400-73.2004.5.01.0242 - 5/11/2013.)
382. Dano moral. O fato de a reclamada não ter registrado a CTPS do autor não vislumbra ofensa à
honra, à dignidade, ou a qualquer direito personalíssimo do autor a caracterizar dano moral. Recurso
ordinário a que se dá provimento parcial. (TRT1 - 4ª Turma - Rel. Alvaro Luiz Carvalho Moreira 0000711-09.2010.5.01.0064 - 17/1/2013.)

6.13.4.2 Assédio Moral
383. Assédio moral. Conduta reiterada que visa desgastar o equilíbrio emocional da vítima.
Comprovação. Demonstrado pela prova oral que os agressores agiam com sutileza, objetivando
mascarar suas reais intenções e dificultar a comprovação do assédio, mas restando perceptível o
tratamento diferenciado e desrespeitoso, impõe-se o provimento do recurso. (TRT1 - 7ª Turma - Rel.
Giselle Bondim Lopes Ribeiro - 0127300-53.2008.5.01.0343 - 10/12/2013.)
384. Assédio moral. Indenização. A realidade extraída dos autos comprova que a reclamante sofreu
assédio moral, sendo perseguida e discriminada por seu supervisor. O assédio moral materializa-se pela
conduta abusiva do agente, tem natureza psicológica, uma vez que atinge a dignidade psíquica do
indivíduo (vítima), sua característica é a prática reiterada, tendo como efeito final a sensação de
exclusão, humilhação, diminuição da vítima, como, aqui, evidenciado. Recurso a que se nega
provimento. (TRT1 - 10ª Turma - Rel. Célio Juaçaba Cavalcante - 0000226-51.2010.5.01.0050 26/11/2013.)
385. O assédio moral é a conduta abusiva, de natureza psicológica, que atenta contra a dignidade
psíquica do indivíduo, de forma reiterada, tendo como objetivo a sensação de exclusão do ambiente de
trabalho e do convívio nesse ambiente, conduzindo o assediado a ter a relação de trabalho como de
impossível, ou muito difícil, continuação, enquanto o dano moral é o dano extrapatrimonial que,
máxime, pode ser gerado pelo assédio, ou seja, é a violação de um direito da personalidade, causada
pela conduta do assediante, que logrou seu intento de excluir o assediado da situação funcional em que
se encontrava. Há de restar comprovada a ocorrência de tortura psicológica, destinada a atingir e
golpear a autoestima do empregado, corroendo-a. (TRT1 - 9ª Turma - Rel. Antônio Carlos de Azevedo
Rodrigues - 0001330-89.2011.5.01.0035 - 6/5/2013.)

6.13.4.3 Atos Discriminatórios
386. Dano moral. Alcunha pejorativa de índole racista. Configuração. Indenização devida. Atinge a honra
e a dignidade do trabalhador negro a alcunha pejorativa alusiva ao seu grupo étnico, configurando
odiosa atitude racista e discriminatória. Caracterizada ofensa ao patrimônio íntimo do obreiro, impõe-se

ao empregador o pagamento de indenização por dano moral. Apelo autoral parcialmente provido. (TRT1
- 10ª Turma - Rel. Rosana Salim Villela Travesedo - 0000657-71.2011.5.01.0302 - 6/3/2013.)

6.13.4.4 Condições Degradantes
387. Dano moral. Falta de sanitários. Procedência. O trabalho deve ser desenvolvido em meio ambiente
adequado, revestido de um mínimo de estrutura que preserve a saúde e segurança do empregado. Viola
a dignidade humana o empregador que, detentor dos meios de produção, não dota o local de trabalho
com sanitários, impossibilitando que o empregado faça suas necessidades fisiológicas durante o horário
de trabalho, sujeitando-o a longo tempo de espera para realizá-las, tendo que pedir a terceiros a
utilização de banheiros, quando possível, dependendo da boa vontade dos mesmos. Nessas condições, o
empregado, privado de uma necessidade primordial básica (art.1º, III, da CF) tem direito à indenização
por dano moral. Recurso provido. (TRT1 - 6ª Turma - Rel. José Antonio Teixeira da Silva (Red. Desig.) 0001496-76.2011.5.01.0050 - 4/9/2013.)
388. Danos morais. Ausência de banheiros nos terminais. Conduta omissiva da ré. É pouco razoável que
o empregador mantenha-se inerte quanto à sua obrigação de disponibilizar banheiros para as
necessidades fisiológicas de seus empregados, ao menos nos terminais, sendo evidente que a sua
conduta omissiva importa dano moral ao empregado, o qual deverá ser reparado, nos termos dos arts.
186 e 927 do Código Civil. O valor da indenização no importe de R$ 10.000,00 se mostra adequado à
atenuar o dano causado ao trabalhador, servindo, ainda, como medida pedagógica à empresa, para que
não se exima do dever de oferecer melhores condições de higiene para os seus empregados. (TRT1 - 7ª
Turma - Rel. Giselle Bondim Lopes Ribeiro - 0001287-76.2012.5.01.0049 - 4/7/2013.)
389. Trabalho portuário. Precariedade das instalações em que prestados os serviços. Dano moral.
Responsabilidade solidária. OGMO e operador portuário. O descumprimento das obrigações relativas à
saúde, higiene e segurança do trabalho, bem como a precariedade das instalações sanitárias, vestiários,
refeitórios, locais de repouso e aguardo de serviços atinge a moral e a dignidade do trabalhador, o que
ocasiona o deferimento da indenização por dano moral postulada, devendo o OGMO e o operador
portuário responderem, solidariamente, pelo pagamento de tal indenização. Aqui a responsabilidade do
OGMO decorre do dever de zelar e fiscalizar a adequação das implantações sanitárias entre outras.
(TRT1 - 4ª Turma - Rel. Patrícia Pellegrini Baptista da Silva - 0000910-26.2012.5.01.0043 - 4/11/2013.)
390. Danos morais. Empregado com malária adquirida no exterior. A conduta omissiva e ilícita do
empregador, que não fornece condições salubres, nem equipamento de proteção para o empregado em
região endêmica, vindo esse a contrair malária, enseja a indenização por danos morais. (TRT1 - 1ª Turma
- Rel. Gustavo Tadeu Alkmim - 0095800-37.2007.5.01.0073 - 18/1/2013.)
391. Doença do trabalho. Culpa da empregadora. Indenização por dano moral. Procedência. Havendo
prova do dano, consistente em lesões nos ombros e tendinopatias nos punhos, do nexo causal com o
labor prestado à empresa e da concorrência culposa desta para o evento, faz jus a empregada a uma
indenização por dano moral, à luz do art. 5º, X, da Constituição Federal. (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Rildo
Albuquerque Mousinho de Brito - 0001237-92.2011.5.01.0014 - 4/11/2013.)
392. Doença do trabalho. Perda parcial da audição em ambos os ouvidos. Culpa da empregadora.
Indenização por danos morais e materiais. Procedência. Restando comprovados o dano, o nexo de
causalidade com a atividade laborativa e a culpa da empregadora, é devida indenização por danos
morais, além de pensão, ao ex-empregado que perdeu parte da audição. (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Rildo
Albuquerque Mousinho de Brito (Red. Desig.) - 0179200-83.2005.5.01.0342 - 4/11/2013.)
393. Indenização por danos morais. Mestre cervejeiro. Alcoolismo. O recorrente foi dispensado em 1991
e ajuizou a presente ação somente em junho de 1999, sendo que, de maio de 1995 a agosto de 1996, ou
seja, por 15 meses, ele laborou para a empresa Antárctica também como "mestre cervejeiro", sem
apresentar qualquer sintoma de alcoolismo até então. Ora, se o obreiro, cinco anos após ter sido
dispensado da recorrida, ainda se encontrava apto a exercer a função de "mestre cervejeiro" em outra
empresa de grande porte, não vejo como poder atribuir à recorrida a responsabilidade pelo mal que o
acometeu. (TRT1 - 4ª Turma - Rel. Ivan da Costa Alemão Ferreira - 0007000-40.2006.5.01.0082 31/1/2013.)

394. Indenização por dano moral e pensionamento. O ato ilícito está demonstrado, ou seja, a recorrente
não cuidou de proteger corretamente o empregado que sabia ser doente, permitindo sua exposição a
riscos desnecessários. O dano dos reclamantes, pais do falecido empregado, são evidentes e não
necessitam de qualquer prova. Pode-se imaginar o grau de sofrimento de um pai que enterra o filho,
quebrando a ordem natural da vida. Pior ainda quando o filho era ainda um jovem que mal completara
30 (trinta) anos. E o dano adveio da morte ocorrida em razão da negligência da recorrente, como visto,
logo, comprovado também o nexo causal, sem que nada se tenha provado que fosse capaz de romper
este nexo. Devidos, portanto, a indenização e o pensionamento. Recurso improvido. (TRT1 - 7ª Turma Rel. Bruno Losada Albuquerque Lopes - 0000379-04.2012.5.01.0054 - 3/10/2013.)

6.13.4.5 Limitação de Uso do Banheiro
395. A restrição ao uso do banheiro contraria a Norma Regulamentar nº 17 que obriga o empregador a
permitir que os operadores saiam de seus postos de trabalho a qualquer momento da jornada, sem
repercussões sobre suas avaliações e remunerações, quando necessário à satisfação de suas
necessidades fisiológicas (Anexo II, item 5.7), incorrendo em violação à honra e dignidade do
trabalhador, cuja proteção é assegurada pelo artigo 1º, III da CF/88, a justificar a reparação moral fixada
em R$ 5.000,00 (cinco mil Reais), nos termos do artigo 5º, incisos V e X da CF/88 e 186 e 927, do CC e §
único do artigo 944 do Código Civil. (TRT1 - 6ª Turma - Rel. José Antonio Piton - 010240027.2008.5.01.0045 - 9/7/2013.)
396. Dano moral. Acidente de trabalho e ausência de sanitários: A caracterização do dano moral
independe da comprovação do efetivo abalo experimentado pelo ofendido, decorrendo da simples
violação aos bens imateriais tutelados pelos seus direitos personalíssimos. (TRT1 - 8ª Turma - Rel. Maria
Aparecida Coutinho Magalhães - 0001803-50.2011.5.01.0205 - 4/11/2013.)
397. Dano moral. Limitação imposta pela empresa de cinco minutos para ida ao banheiro durante a
jornada. Configurado. O ato da empregadora que, abusando de seu poder diretivo, destina tempo certo
e reduzido para que seus empregados possam ir ao banheiro e, ainda, adverte o funcionário caso eles
ultrapassem esse tempo são fatos suficientes para causar desconforto à vítima, violando-lhe a
intimidade, o que configura o dano moral, nos termos do art. 5º, inciso V da CF. (TRT1 - 5ª Turma - Rel.
Mirian Lippi Pacheco - 0019500-34.2009.5.01.0018 - 10/10/2013.)
398. Indenização por danos morais. Agressões verbais e limitação ao uso do banheiro. Comprovada a
submissão da reclamante a agressões verbais praticadas pela reclamada, bem como à limitação ao uso
do banheiro, de forma a causar-lhe danos morais em razão de abalos de ordem subjetiva, conclui-se que
evidentemente foi atingida a esfera pessoal da trabalhadora, motivo pelo qual faz jus à indenização por
danos morais, nos termos do art. 5º, V e X, da Constituição Federal e do art. 186 do Código Civil. (TRT1 5ª Turma - Rel. Tania da Silva Garcia - 0001142-89.2010.5.01.0081 - 2/5/2013.)
399. Dano moral. Indisponibilidade de banheiros. Constrangimento. Ausência de comprovação.
Indenização indevida. Considerando que o dever de indenizar, imposto ao ofensor, decorre do nexo de
causalidade entre o ato praticado por ele e o prejuízo imaterial que veio a ser suportado pelo ofendido
(que se vê atingindo em sua imagem, em sua honra, em seu conceito profissional, ou em qualquer outro
aspecto de ordem subjetiva), imperativa a reforma da r. sentença, haja vista a inexistência de prejuízo
resultante de lesão a direito inerente à personalidade do reclamante. Recurso ordinário das reclamadas
parcialmente conhecido e parcialmente provido. (TRT1 - 5ª Turma - Rel. Márcia Leite Nery - 000107024.2012.5.01.0052 - 22/11/2013.)
400. Restrição ao uso do banheiro. Indenização por danos morais. Não considero que o estabelecimento
de normas, pela empresa, para administrar as idas de seus empregados ao banheiro, por si só, implique
ofensa à dignidade do trabalhador. A limitação temporal é medida que se impõe nas atividades que não
podem ser interrompidas, tal como a de operador de telemarketing, exercida pela parte autora.
Ademais, entendo que o tempo fixado pela empresa demandada, de 5 (cinco) minutos a cada utilização,
é razoável dentro da jornada de trabalho (6 horas diárias) e possibilita, em regra, o uso do banheiro para
a realização das necessidades fisiológicas a que se destina. Assim, entendo não configurada qualquer
lesão à moral do demandante, capaz de ensejar o pagamento de indenização por danos morais. (TRT1 7ª Turma - Rel. Evandro Pereira Valadão Lopes - 0205400-85.2009.5.01.0246 - 23/8/2013.)

6.13.4.6 Quebra de Sigilo Bancário
401. Dano moral. Configuração. Violação do sigilo bancário. Assédio moral. Indenização devida. O
inadequado e desrespeitoso tratamento dispensado pelo empregador ao violar o sigilo bancário do
empregado, atinge sua esfera íntima, quanto à respectiva honra e dignidade. Configurado o dano ao
patrimônio íntimo do obreiro, há de merecer a atitude do empregador exemplar reprimenda do
Judiciário, impondo-se a respectiva reparação. Apelo do trabalhador parcialmente provido. (TRT1 - 10ª
Turma - Rel. Célio Juaçaba Cavalcante - 0000356-86.2012.5.01.0077 - 16/8/2013.)

6.13.4.7 Retenção da CTPS
402. Dano moral. Processo seletivo. Retenção da CTPS. A não devolução da CTPS do trabalhador
reprovado em processo seletivo gera danos de ordem moral, por se tratar de documento
comprobatório de sua experiência profissional, que é de suma importância a obtenção de nova
colocação no mercado de trabalho. Recurso a que se dá parcial provimento. (TRT1 - 3ª Turma - Rel.
Marcos Palacio - 0001496-70.2011.5.01.0343 - 2/7/2013.)

6.13.4.8 Revistas Íntimas / Pertences
403. Dano moral. Revista íntima. Indenização. Redução. Restou incontroverso, pela revelia, que a autora
era responsável por realizar revistas íntimas em funcionários da ré do sexo masculino apenas com
roupas íntimas. Não há necessidade de comprovação do sentimento de vergonha experimentado pela
autora. Basta a prova do ato ilícito cometido pela ré, que atingiu a dignidade da ex-empregada, o qual
restou incontroverso diante da revelia. Comissões. Horas extras. A percepção de comissões não afasta o
direito ao adicional incidente sobre as horas extras, na forma da Súmula nº 340 do TST e da OJ 397 da
SDI-I do TST. (TRT1 - 2ªTurma- Rel. Vólia Bomfim Cassar - 0001326-96.2012.5.01.0203 - 3/5/2013.)
404. Dano moral. Revista. Não havia revista íntima nos empregados, mas sim uma inspeção no corpo do
empregado vestido, inspeção esta comum até nos aeroportos, quando do embarque de passageiros, de
forma que a mesma pode causar um aborrecimento, uma irritação ao indivíduo, mas nunca vexame,
humilhação ou sofrimento capaz de romper o equilíbrio psicológico do mesmo, conforme quer fazer
crer o reclamante. (TRT1 - 2ª Turma - Rel. Valmir de Araujo Carvalho - 0010500-93.2007.5.01.0013 9/5/2013.)

6.13.4.9 Valor Arbitrado
405. Dano moral. Montante da indenização. A indenização por dano moral tenta apenas minimizar a dor
sofrida. Por sua vez, como não existe uma norma específica que disponha sobre os critérios para sua
fixação, cumpre ao Juiz seguir a lógica do razoável e arbitrar de forma ponderada, levando-se em conta
as possibilidades do empregador, o salário do recorrido e a mácula sofrida pela vítima. (TRT1 - 1ª Turma
- Rel. Mery Bucker Caminha - 0000359-51.2012.5.01.0203 - 9/10/2013.)
406. Danos morais. Indenização. Atualização monetária. Termo inicial. Adoção de critério equivocado,
porém mais benéfico ao exequente. Agravo de petição interposto pelo exequente. Princípio da non
reformatio in pejus. Nos casos de responsabilidade civil em que é determinada a indenização por dano
moral em valor certo, a correção monetária tem como termo inicial a data em que fixado o valor. Nos
autos, o MM. Juízo de primeiro grau deferiu ao reclamante indenização por dano moral em valor certo,
embora não o tenha explicitado e limitando-se a dizer que equivalia a 12 (doze) vezes a sua maior
remuneração acrescida da gratificação semestral. O cálculo correto, portanto, importaria: 1º) encontrarse o valor efetivamente deferido ao reclamante; 2º) proceder à alteração da moeda, tendo em vista que
a maior remuneração foi paga em 30/9/1991 e a sentença foi prolatada em 30/5/2000; e 3º) aplicar-se a
correção monetária do valor da indenização a partir da data do arbitramento – 30/5/2000. Contudo, ao
proceder a correção monetária a contadoria utilizou-se de critério diverso - e que se demonstrou mais
benéfico ao exequente - e adotou o entendimento sufragado pelo c. Tribunal Superior do Trabalho por
meio da Súmula nº 381,o qual se refere ao pagamento de salários e não guarda qualquer relação com a
correção monetária de indenização por danos morais. Considerando-se que o presente agravo foi
interposto pelo exequente e que há vedação à reformatio in pejus, nada há a alterar na r. sentença

homologatória, que se mantém, ainda que por outro fundamento. Agravo de petição a que se nega
provimento. (TRT1 - 7ª Turma - Rel. Evandro Pereira Valadão Lopes - 0144500-55.1998.5.01.0042 3/7/2013.)

6.14 RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA / SUBSIDIÁRIA
407. Empresa de telefonia. Agente credenciado. Responsabilidade subsidiária inexistente. Não há que se
falar em responsabilidade solidária ou subsidiária da empresa de telefonia pelos débitos trabalhistas das
firmas que revendem seus produtos e serviços como agentes autorizados. (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Rildo
Albuquerque Mousinho de Brito (Red. Desig.) - 0001184-27.2011.5.01.0042 - 5/3/2013.)

6.14.1 Concessão de Serviço Público
408. 1 - Se o contrato de trabalho de alguns autores foi extinto anos antes da celebração do contrato de
concessão, a responsabilidade pelo pagamento dos débitos trabalhistas é da antecessora, e não da
concessionária (OJ nº 225, II, do TST). Agravo dos exequentes a que se nega provimento. 2 - A época
própria para a atualização monetária se constitui no mês subsequente ao vencido (S. 381, c. TST).
Agravo da executada provido, no aspecto. (TRT1 - 4ª Turma - Rel. Luiz Alfredo Mafra Lino - 010650082.1994.5.01.0023 - 5/3/2013.)
409. Sucessão trabalhista. Companhia do Metropolitano do Rio de Janeiro - Metrô. Opportrans. Sendo o
reclamante demitido pela sucessora, por regular contrato de concessão entre o Estado do Rio de Janeiro
e a Opportrans, e tratando-se de empresa privada, não se encontra submetida às normas e princípios
próprios de Direito Administrativo. Ao reclamante e à reclamada aplicam-se as disposições da
Consolidação das Leis do Trabalho, que prevê o exercício do direito potestativo do empregador de
dispensar o seu empregado sem justa causa. Recurso não provido. (TRT1 - 4ª Turma - Rel. Mônica
Batista Vieira Puglia - 0155200-26.2004.5.01.0060 - 2/5/2013.)
410. Tratando-se de “concessão de serviço público“, a “sucessão trabalhista”- somente se configura se
houver “contrato” entre a “primeira concessionária” e a “segunda concessionária”. Ainda assim, essa
“sucessão trabalhista” transmitirá à “segunda concessionária” tão somente os encargos ─ trabalhistas ─
posteriores à “entrada em vigor da concessão” (para a “segunda concessionária”). (TRT1 - 8ª Turma Rel. Roque Lucarelli Dattoli - 0222700-28.1997.5.01.0037 - 13/3/2013.)

6.14.2 Grupo Econômico
411. Contrato de trabalho. Grupo econômico. No caso de prestação de trabalho para empresas do
mesmo grupo empresarial, na mesma jornada, cabe ao trabalhador a prova da coexistência de mais de
um contrato de trabalho, nos termos da Súmula nº 129 do c. TST. (TRT1 - 2ª Turma - Rel. Valmir de
Araujo Carvalho (Red. Desig.) - 0148200-68.2009.5.01.0037 - 3/10/2013.)
412. Grupo de empresas. Coordenação. Ficou claro e já é conhecido que os sócios majoritários da Viação
Oeste Ocidental são os mesmos da Transportes Amigos Unidos S.A. e os citados precedentes nos dão
conta de que eles criaram também a empresa Translitorânea Ltda. e compõem, juntamente com os
sócios da Rio Rotas, outras empresas do mesmo ramo, extraindo-se ainda daqueles julgados que houve
aproveitamento de veículos da primeira e exploração das mesmas linhas de ônibus pela Rio Rotas
Transporte e Turismo Ltda., que seria a sucessora e também componente do grupo econômico. Recurso
parcialmente provido. (TRT1 - 5ª Turma - Rel. Enoque Ribeiro dos Santos - 0000536-62.2012.5.01.0058 5/8/2013.)
413. Varig. Responsabilidade solidária. Grupo econômico. Considerando a existência de grupo
econômico entre as reclamadas, é aplicável nos autos a norma contida no parágrafo segundo do artigo
2º da Consolidação das Leis do Trabalho, inexistindo impedimento para o reconhecimento da
responsabilidade solidária das empresas pelos créditos inadimplidos por uma delas. (TRT1 - 5ª Turma Rel. Mirian Lippi Pacheco - 0107300-31.2008.5.01.0020 - 7/3/2013.)

6.14.3 Sócio / Acionista
414. Execução trabalhista. Responsabilidade de ex-sócio. O ex-sócio somente responde pelos débitos da
sociedade até a data da sua retirada, ou constituídos durante a sua permanência, não sendo permitido
lhe atribuir responsabilidade pelo período posterior. (TRT1 - 8ª Turma - Rel. Edith Maria Corrêa Tourinho
- 0037500-91.2007.5.01.0070 - 21/3/2013.)
415. Execução. Sócio retirante. Limitação temporal da responsabilidade. Inaplicabilidade 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 dos atuais integrantes do
quadro societário, sendo que a preferência não exclui o patrimônio dos sócios retirantes, quando
aqueles se mostram desconhecidos, com relação às obrigações assumidas na vigência do pacto laboral
concomitante à sua participação na sociedade. (TRT1 - 10ª Turma - Rel. Célio Juaçaba Cavalcante 0206900-34.1998.5.01.0001 - 26/11/2013.)
416. Ex-sócios da empresa devedora. Contemporaneidade entre o contrato de trabalho e a atuação
social. Responsabilidade. A contemporaneidade entre o contrato de trabalho e sua atuação à frente do
negócio, tem-se por configurada a responsabilidade dos sócios retirantes, já que se beneficiaram da
força de trabalho do obreiro. (TRT1 - 8ª Turma - Rel. Dalva Amélia de Oliveira - 006270027.2009.5.01.0007 - 4/11/2013.)
417. Responsabilidade do sócio retirante da empresa. Conforme se depreende da exegese do art. 1.003,
parágrafo único, do CC/02, se o sócio retirante não está afastado há mais de dois anos, responde pelas
dívidas trabalhistas ajuizadas durante e no período contemporâneo ao biênio contado de sua retirada.
Logo, justificável a incidência da teoria da desconsideração da personalidade jurídica em face dos sócios
atuais ou retirantes quando caracterizado o descumprimento das obrigações decorrentes do contrato
de trabalho e a falta de bens suficientes da empresa executada para satisfação das obrigações
trabalhistas. Note-se, contudo, que a responsabilidade dos sócios é supletiva à da sociedade, portanto,
inicialmente é o patrimônio desta que deve ser utilizado para a satisfação do crédito do recorrido. Em
não havendo bens ou sendo insuficientes, pode-se chegar à execução dos bens de todos os sócios,
sendo a responsabilidade dos sócios, em relação à pessoa jurídica, subsidiária e em relação os sócios,
entre si, solidária. Recurso provido em parte. (TRT1 - 5ª Turma - Rel. Bruno Losada Albuquerque Lopes 0001356-96.2010.5.01.0011 - 24/1/2013.)
418. Sócio retirante. Responsabilidade. Limite temporal. Legítima a constrição de bens dos sócios,
mesmo na condição de retirante, desde que contemporâneos na empresa empregado e o sócio
retirante. Contudo, há que se estabelecer um limite temporal a essa responsabilidade secundária, para
que não se consagre a responsabilidade perpétua dos sócios retirantes. O juiz deve buscar sempre a
efetividade do julgado, todavia, nesse desiderato constitucional, não pode criar situações
incompreensíveis, como a dos autos, na qual um ex-sócio teve seu patrimônio apreendido para
satisfação de crédito trabalhista originado de uma reclamação trabalhista proposta mais de 7 (sete)
anos do seu desligamento regular do quadro societário. (TRT1 - 2ª Turma - Rel. Leonardo da Silveira
Pacheco - 0099800-92.2004.5.01.0491 - 4/3/2013.)

6.14.4 Sucessão de Empregadores
419. Sem dúvida que, em princípio, ocorrendo “transferência da atividade econômica”, configura-se
“sucessão trabalhista”, nos termos dos arts. 10 e 448 da CLT. Mas há exceções a essa regra. E uma
dessas exceções surge exatamente quando a “atividade empresarial” é “transferida” a um outro titular
não por negociação direta entre ele e o seu antecessor, mas por se tratar de serviço público objeto de concessão- ou de -permissão-. (TRT1 - 8ª Turma - Rel. Roque Lucarelli Dattoli - 002440036.2000.5.01.0031 - 3/9/2013.)
420. Sucessão de empresas. Para que seja caracterizada a sucessão de empresas, quando não decorra
de compra e venda, cisão fusão, etc, é necessária a demonstração inequívoca da continuidade do
negócio explorado pelo sucedido, ou do aproveitamento do maquinário e dos fatores de produção
como um todo, o que não se vislumbra no caso dos autos. (TRT1 - 4ª Turma - Rel. Angela Fiorencio
Soares da Cunha - 0139700-98.2009.5.01.0041 - 24/1/2013.)

421. Sucessão trabalhista. Necessidade de transferência de acervo produtivo de uma para outra
sociedade com o objetivo de dar continuidade à atividade empresarial. Hipótese não configurada na
espécie, em que ocorreu um simples convênio para implantação de hospital universitário onde
deveriam ser ministradas aulas práticas aos alunos do curso de medicina. De acordo com a doutrina
mais abalizada, a sucessão no âmbito do Direito Material do Trabalho funda-se na despersonalização do
empregador e na vinculação do contrato de trabalho ao empreendimento, pressupondo sempre a
transferência, provisória ou definitiva, no todo ou em parte, de uma unidade econômico-jurídica de um
titular para outro que passa a explorar a atividade empresarial, independentemente da continuidade da
relação de emprego. Diante de todas as circunstâncias que envolvem o caso concreto, inexistiu
transferência de acervo produtivo de uma para outra sociedade com o objetivo de dar continuidade à
atividade empresarial. Diferentemente, a “parceria” levada a efeito entre a terceira ré, Galileo
Administração de Recursos Educacionais S.A., e a quarta ré, Hospital da Barra da Tijuca S.A., assumiu
características de convênio, em função do qual ao primeiro réu, Centro Interdisciplinar de Estudos
Universitários - CIEU, coube implantar e gerir um novo projeto de hospital universitário onde deveriam
ser ministradas aulas práticas aos alunos do curso de medicina mantido pela segunda ré, Sociedade
Universitária Gama Filho, gestora da Universidade Gama Filho. Ademais, o referido projeto teve duração
efêmera, possivelmente por inadequação às diretrizes traçadas pelo Ministério da Educação e do
Conselho Regional de Medicina, órgãos encarregados de regulamentar e de fiscalizar a atividade
acadêmica, sem que estivem configurados os pressupostos da sucessão trabalhista. Recurso provido a
fim de que se julgue improcedente a pretensão. (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Leonardo Dias Borges - 000008241.2012.5.01.0007 - 2/7/2013.)
422. Sucessão Trabalhista. Pressupostos. Para que haja sucessão trabalhista é necessário que a atividade
tenha de passar de um para outro empresário, no todo ou em parte, e os empregados dessa empresa
(dessa atividade) devem ter trabalhado tanto para o antigo quanto para o novo dono. Se não houve
transferência da empresa, isto é, se não houve transferência da mesma atividade, não há sucessão de
empregadores; se os empregados trabalharam apenas para o dono antigo, e não para o novo, não há
sucessão, porque os contratos de trabalho sofreram solução de continuidade. (TRT1 - 2ª Turma - Rel.
José Geraldo da Fonseca - 0000879-38.2011.5.01.0076 - 6/3/2013.)
423. VRG e WEBJET. Dispensa coletiva. Sucessão trabalhista. Ausência de prévia negociação coletiva e
inobservância dos critérios normativos para a redução da força de trabalho. Reintegração. A
interpretação e eficácia da garantia constitucional inserta no art. 7º, I da CF se descortina, no âmbito das
dispensas coletivas, à luz das regras e princípios constitucionais que determinam o respeito à dignidade
da pessoa humana (art. 1º, III, CF), a valorização do trabalho e especialmente do emprego (arts. 1º, IV,
6º e 170, VIII, CF), a subordinação da propriedade à sua função sócio-ambiental (arts. 5º, XXIII e 170, III,
CF) e a intervenção sindical nas questões coletivas trabalhistas (art. 8º, III e VI, CF). Nesta ordem, a
reintegração determinada pelo juiz de 1º grau se revela adequada à lesão coletiva e às circunstância dos
autos. A uma, porque não se cuida de extinção da empresa, mas de sua incorporação por outra
integrante do grupo econômico, com notória superioridade financeira, caracterizando típica sucessão
trabalhista; a duas, porque a estratégia empresarial desconsiderou a repercussão da decisão de extinção
da empresa incorporada na esfera jurídica de seus empregados, optando, depois, por desqualificá-los e
pela dispensa coletiva, sem a interveniência sindical e evidências de observância dos critérios fixados no
instrumento normativo da categoria para a redução da força de trabalho; a três, porque, como
decorrência da anterior, incidiram as recorrentes em evidente conduta discriminatória, privilegiando os
empregados da primeira ré, adquirente, em detrimento dos pertencentes aos quadros da segunda, não
obstante a identidade da categoria profissional e sua submissão aos mesmos normativos; e a quatro,
porque flagrante o descumprimento da ordem judicial reintegratória, em capciosa conduta destinada a
atender integralmente os interesses da empresa concentrante. (TRT1 - 8ª Turma - Rel. Maria Aparecida
Coutinho Magalhães - 000161839.2012.5.01.0023 - 9/9/2013.)

6.14.5 Tomador de Serviços / Terceirização
424. A ideia que justifica a responsabilidade por fato de terceiro é o justo anseio de garantia, que não
pode ser desconsiderado e, muito menos, ficar distante da condenação, sob o simplório argumento da
licitude do não proibido, porque se é lícito aquilo que não esbarra em impedimento legal - com o que
comungamos, daí a terceirização ser justificável - também lícito é que todos quantos se beneficiaram do

serviço respondam pelo cumprimento das obrigações deste advindas, porque daí também não se
vislumbra impedimento legal algum, não se olvidando que as formas de culpa in eligendo e in vigilando
presumem-se e impõem, inclusive, a reversão do onus probandi. (TRT1 - 9ª Turma - Rel. Antônio Carlos
de Azevedo Rodrigues - 0000004-53.2013.5.01.0026 - 13/11/2013.)
425. Acidente de trabalho. Responsabilidade compartilhada entre tomador de serviços e empregador
pela preservação do meio ambiente de trabalho. Terceirização. Dever de reparação. 01. Em casos de
terceirização lícita de serviços, a responsabilidade objetiva pode ser reconhecida em função da natureza
das atividades do empregado, em que o dano é potencialmente esperado; em função da atividade de
risco da empresa tomadora de serviços ou ainda do meio ambiente de trabalho perigoso ou insalubre,
sendo o dever de reparar os danos sofridos pelo empregado imputado ao empregador e, solidária ou
subsidiariamente, ao tomador de serviços. 02. Nas hipóteses de responsabilidade subjetiva, ainda que a
culpa decorra de ação ou omissão do tomador de serviços, pode o empregado direcionar sua pretensão
de reparação do dano causado ao empregador e ao tomador de serviços. Ao permitir ou exigir que
empregado exerça sua atividade profissional no espaço físico da empresa tomadora de serviços, o
empregador assume o risco provocado pelo comportamento imprudente ou negligente do tomador de
serviços que provocou lesão à integridade psicofísica do reclamante. Dessarte, o nexo e a culpa,
pressupostos para o estabelecimento do dever de reparação, podem ser examinados tanto observando
as condutas do empregador quanto as dos tomadores de serviços. Inteligência do artigo 932, inciso III
do Código Civil e dos Artigos 19, 21, c, IV, a, b, da Lei nº 8.213 de 1991. 03. A negligência da tomadora de
serviços em zelar pelas suas dependências físicas, propiciando quedas e acidentes de trabalho sofridos
por empregados de empresa de vigilância corresponde à omissão do empregador em exigir que seja
assegurado meio ambiente de trabalho seguro e hígido para a prestação laboral de seus empregados. A
dupla omissão enseja o compartilhamento da responsabilidade, motivo pelo qual exsurge o dever do
empregador de indenizar seu empregado pelos danos causados pela negligência com o meio ambiente
de trabalho, ainda que da empresa tomadora. 04. As estatísticas previdenciárias demonstram que os
serviços e atividades terceirizados têm expostos os trabalhadores a situações de maior risco, seja por
falta de treinamento, pelo desconhecimento do meio ambiente, seja pela precarização do próprio
trabalho e das condições nas quais se realiza. Por conseguinte, todos os que se beneficiam do labor
humano devem responder pelas obrigações contraídas e pelos danos sofridos em caso de doenças
profissionais e acidentes de trabalho, podendo o empregado escolher em face de quem direcionará sua
demanda. Inteligência dos Artigos 2º § 2º e 455 da CLT e 12, § 2º da Lei nº 6.019/1974). (TRT1 - 7ª
Turma - Rel. Sayonara Grillo Coutinho Leonardo da Silva - 0132200-47.2007.5.01.0074 - 14/3/2013.)
426. Negado provimento ao recurso das Lojas Americanas. Prestação de serviços. Responsabilidade
subsidiária. O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica na
responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços, nos termos da Súmula nº 331, IV, do c. TST. (TRT1
- 9ª Turma - Rel. José Luiz da Gama Lima Valentino - 0002111-64.2012.5.01.0201 - 2/9/2013.)
427. Responsabilidade subsidiária do tomador de serviços. Culpa in eligendo e in vigilando. Prova. É
entendimento prevalente desta Turma que, sendo incontroverso o trabalho do empregado em favor do
tomador de serviços, plenamente cabível a responsabilidade subsidiária prevista no e. 331, IV, do TST. O
desaparecimento da intermediadora do serviço torna induvidosa sua inidoneidade e demonstra à
saciedade a culpa in eligendo e in vigilando da tomadora de serviços. (TRT1 - 2ª Turma - Rel. José
Geraldo da Fonseca - 0000707-25.2011.5.01.0035 - 16/1/2013.)
428. Responsabilidade subsidiária. A Sendas responde por culpa in eligendo e in vigilando, porque
deveria ter contratado empresa prestadora de serviços com capacidade para solver suas obrigações
trabalhistas. Como não o fez, é responsável subsidiariamente pelo pagamento dos créditos
reconhecidos ao reclamante, sejam eles de natureza salarial ou indenizatória, conforme os termos da
Súmula/TST nº 331, IV. (TRT1 - 5ª Turma - Rel. Mirian Lippi Pacheco - 0146300-93.2005.5.01.0262 10/10/2013.)
429. Responsabilidade subsidiária. Fornecimento de refeições. Inaplicabilidade. O contrato de
fornecimento de refeições entre empresas não configura terceirização de serviços, mostrando-se
inaplicável a responsabilidade subsidiária da contratante a este caso. (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Rildo
Albuquerque Mousinho de Brito - 0000738-31.2010.5.01.0342 - 15/1/2013.)

6.14.5.1 Empreitada / Dono da Obra
430. Contrato de empreitada. Inexistência dos elementos que configuram a relação de emprego com o
dono da obra. O contrato de empreitada é aquele que tem por finalidade a execução de determinada
obra ou serviço. Por essa forma de contratação, o empreiteiro se obriga a executar certa obra ou a
realizar certo serviço e, em troca, o dono da obra que, a seu turno, se interessa tão-somente pelo
resultado do trabalho contratado, obriga-se a pagar o preço avençado. Cinge-se a controvérsia em saber
se o “dono da obra” deve ou não ser considerado “empregador” quando, deixando de fazer a
intermediação de mão de obra por meio de empreiteiro, passa a contratar diretamente trabalhadores
para consecução da obra. Restou provado, nos autos, que a parte ré é dona da obra, que se realiza em
sua residência bem como a prestação de serviços se dava de modo eventual e não visava aos fins
normais da demandada. Assim, reforçando a impossibilidade de se enquadrar a parte ré como
empregadora, tem-se que, além da eventualidade dos serviços prestados, a demandada não é empresa
construtora ou incorporadora, isso abstraindo-se a questão da correta exegese da Lei nº 2.959/56 e do
entendimento consubstanciado na Orientação Jurisprudencial nº 191, da SDI-I, do colendo TST. (TRT1 7ª Turma - Rel. Evandro Pereira Valadão Lopes - 0001055-86.2011.5.01.0053 - 6/6/2013.)

6.14.5.2 Ente Público
431. Concedido provimento ao recurso da UFRJ, para afastar a responsabilidade subsidiária, julgando-se
improcedente o feito em relação ao ente estatal. Entidade estatal. Terceirização. Responsabilidade
subsidiária. Culpa não se presume, devendo ser cabalmente demonstrada. Tendo sido requerida a
condenação subsidiária de ente estatal sob a alegação de culpa in eligendo ou in vigilando, o ônus da
prova compete à parte que alegou. Não sendo produzida prova da culpa, o pedido deve ser julgado
improcedente. (TRT1 - 9ª Turma - Rel. José Luiz da Gama Lima Valentino - 0042400-84.2005.5.01.0039 30/7/2013.)
432. Contrato de prestação de serviços. Responsabilidade subsidiária do tomador integrante da
Administração Pública direta e indireta. O inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do
prestador implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços, integrante da Administração
Pública direta e indireta, sempre que ficar evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das
obrigações da Lei n.º 8.666/93, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações
contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora, nos termos da Súmula nº n.º 331, V do
c. TST (DEJT de 27, 30 e 31/05/2011). (TRT1 - 5ª Turma - Rel. Mirian Lippi Pacheco - 020530056.2008.5.01.0282 - 24/1/2013.)
433. Provido o recurso do Município de São Gonçalo, para afastar a responsabilidade subsidiária,
julgando-se improcedente a demanda, em relação ao ente estatal. Entidade estatal. Terceirização.
Vedação de transferência de responsabilidade. O art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 21/6/93, é expresso ao
vedar a responsabilização direta ou indireta da Administração Pública no que concerne aos encargos
trabalhistas de empresas contratadas para prestação de serviços. Nesse particular, a transferência de tal
responsabilidade viola o art. 5º, II, da Constituição. Ademais a culpa não se presume - ela deve ser
cabalmente demonstrada. (TRT1 - 9ª Turma - Rel. José Luiz da Gama Lima Valentino - 000063939.2012.5.01.0262 - 2/9/2013.)
434. Responsabilidade subsidiária do administrador público. Aplicável ao caso sob exame o estabelecido
na nova redação da Súmula nº 331, incisos V e VI do TST, que trata das consequências do
descumprimento das obrigações trabalhistas do empregador e dos limites das obrigações do
beneficiário da prestação de serviços. A regra, anteriormente somente aplicável a entes de natureza
jurídica privada, passou a atingir também aqueles da Administração Pública Direta e Indireta, com as
alterações trazidas pela Resolução 96/2000. Portanto, trata-se de jurisprudência pacífica decorrente da
aplicação da lei civil que prevê a responsabilidade por culpa in eligendo, in contrahendo e in vigilando
(art. 186 do novo Código Civil). (TRT1 - 10ª Turma - Rel. Célio Juaçaba Cavalcante - 008590045.2009.5.01.0401 - 3/9/2013.)
435. Responsabilidade subsidiária. Administração pública. Possibilidade. O reconhecimento da
responsabilidade subsidiária do ente público não implica afronta ao artigo 97 da CRFB/88, nem à Súmula
nº Vinculante nº 10 ou à decisão na ADC nº 16, ambas do e. STF, uma vez que não se funda na

declaração de inconstitucionalidade do artigo 71, parágrafo 1º, da Lei nº 8.666/93, ou mesmo afasta a
sua incidência, mas, sim, no reconhecimento da responsabilidade do ente público pela culpa in
vigilando, com observância, ainda, aos princípios da valorização do trabalho e da livre iniciativa, assim
como a dignidade da pessoa humana. (TRT1 - 10ª Turma - Rel. Angelo Galvão Zamorano - 000123421.2012.5.01.0203 - 24/6/2013.)

6.14.5.2.1 Abrangência da Condenação
436. O Detran, através de um convênio, terceirizou um serviço público, utilizando-se da mão de obra
fornecida pelo primeiro reclamado, que, por sua vez, explorava o trabalho de pessoas, sob o título de
serviço voluntário. O correto seria condenar o Detran de forma solidária, em razão da fraude deflagrada.
Todavia, em respeito aos limites da lide, tem-se por manter a responsabilidade subsidiária do segundo
réu. (TRT1 - 2ª Turma - Rel. Valmir de Araujo Carvalho - 0001180-09.2011.5.01.0262 - 2/9/2013.)
437. Responsabilidade subsidiária. Limites. A responsabilização subsidiária abrange todas as parcelas
decorrentes do contrato de trabalho (Súmula nº 331, VI, do TST), inclusive as de natureza indenizatória,
sancionatória e fiscal, o que inclui as multas dos arts. 467 e 477 da CLT, dentre outras parcelas.
Limitadas as referidas parcelas, no entanto, ao período de vigência do contrato firmado entre os
reclamados. (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Patrícia Pellegrini Baptista da Silva - 0001022-49.2010.5.01.0080 8/1/2013.)

6.14.5.3 Isonomia Salarial
438. Furnas Centrais Elétricas S.A. Terceirização. Isonomia salarial. Inaplicável. Não há que se falar em
aplicação do artigo 12, da Lei nº 6.019/74 ao presente caso, a uma que não se trata de trabalho
temporário e a duas que isso importaria em violação ao artigo 37, II da Constituição Federal. (TRT1 - 4ª
Turma - Rel. Tania da Silva Garcia - 0120600-36.2009.5.01.0049 - 12/12/2013.)
439. Terceirização. Furnas Centrais Elétricas. Isonomia salarial. Equiparação aos empregados da
tomadora de serviços. OJ nº 383 SBDI-1/TST. Não indicando a inicial sequer um paradigma, e não
efetuando o autor nenhuma prova de que trabalhava para Furnas, como terceirizado, exercendo as
mesmas funções de empregados da tomadora, merece reforma a decisão que, afastando-se do
entendimento da OJ nº 383 do TST e dos próprios termos do pedido, concede diferenças salariais
decorrentes do enquadramento do autor no Plano de Cargos e Salários de Furnas, mesmo sem
reconhecer a existência de um contrato com essa sociedade de economia mista. Recurso provido para
julgar improcedente o pedido. (TRT1 - 4ª Turma - Rel. Luiz Alfredo Mafra Lino (Red. Desig.) - 009290022.2009.5.01.0070 - 12/12/2013.)

6.14.5.4 Licitude / Ilicitude da Terceirização
440. Vigilante de carro forte. Afastada responsabilidade subsidiária. Súmula nº 331 do c. TST. É factível
imaginar que a 1ª ré prestasse serviços de transporte de valores com carro forte, através de seus
empregados, a bancos ou empresas de porte que precisasse deste tipo de auxílio, e, nem por isso, já se
configuraria o reconhecimento automático de vínculo de emprego com os 2º a 6º reclamados. Os
empregados da 1ª ré nada mais são do que o meio de viabilizar os objetos sociais da empregadora. O
que se verifica, em verdade, é a relação contratual, de natureza empresarial, entre a 1ª reclamada e os
2º a 6º reclamados, não se confundindo com relação contratual de trabalho, de fornecimento de mão
de obra, o que resulta afastada a responsabilidade subsidiária da Súmula nº 331 do c. TST. Rejeitada
prejudicial de mérito. Recurso ordinário improvido. (TRT1 - 4ª Turma - Rel. Bruno Losada Albuquerque
Lopes - 0134400-46.2008.5.01.0024 - 3/9/2013.)
441. Recursos ordinários das reclamadas. Terceirização e marchandage. Ilicitude da contratação de
empregado por empresa interposta. 01. A relação de trabalho é bilateral e se estabelece pelo fatotrabalho, atividade humana posta à disposição de um tomador de serviço denominado pelo art. 2º da
Consolidação das Leis do Trabalho de empregador, pois emprega a força de trabalho e dirige tal
prestação para a consecução de suas atividades. As únicas relações triangulares, legalmente
estabelecidas, em que se autoriza que uma empresa possa receber diretamente a força de trabalho de
um empregado contratado por outra empresa, utilizando-se da atividade e da energia do trabalhador

em seu próprio proveito, ocorre nos casos das contratações temporárias (Lei nº 6.019/74); da vigilância
bancária (Lei nº 7.102/83) e das hipóteses de aprendizagem (art. 428 e seguintes da CLT), já que a
intermediação de mão de obra ou marchandage é expressamente repudiada pelo direito internacional e
pátrio, pois o homem e sua energia não podem ser objetos de comércio interempresas. 02. Na
terceirização lícita, a relação interempresarial ocorre com absoluta independência na execução das
atividades realizadas, de modo totalmente autônomo entre uma e outra empresa, pois o “objeto do
comércio” é sempre um bem ou serviço especializado prestado por ente que detém total independência
funcional; o labor não se integra às necessidades rotineiras e nem se apresenta em regime de conexão
funcional com as atividades recíprocas. A relação é sempre trilateral, pois não há interpenetração dos
contratos de emprego (entre o trabalhador e seu empregador) com o de prestação de serviços (entre as
empresas tomadora e prestadora de serviços). 03. Todavia, todo contrato de atividade que envolve
entrega de força de trabalho humano para atividades rotineiras e necessárias (não-eventualidade) de
outrem, que a utiliza em proveito econômico de sua empresa (onerosidade), dirigindo o modo de
execução e o fazer (subordinação), é contrato de trabalho, ainda que entre as partes se interponha uma
pessoa jurídica, hoje, denominada empresa terceira, como ontem fora o “gato” ou o “intermediador” /
“arregimentador”. Deste modo, na opacidade da figura do “tomador” encontra-se o real empregador.
Enquadramento na categoria dos financiários. Possibilidade. 04. Extrai-se como consequências da
prestação de serviço por empresa interposta ou terceirização ilícita (i) a nulidade da relação com a
empresa prestadora e (ii) o reconhecimento do vínculo de emprego diretamente com o tomador dos
serviços, com a devida observância de todas as normas e vantagens atinentes à respectiva categoria
profissional do trabalhador, no caso em julgamento, da categoria dos financiários. Grupo econômico.
Art. 2º, § 2º, da CLT. 05. Consoante art. 2º, § 2º, da CLT, entende-se configurado o grupo econômico
sempre que uma ou mais empresas, ainda que tenham, cada uma delas, personalidade jurídica própria,
estejam sob a direção, controle ou administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou
de qualquer outra atividade econômica. Para tanto, basta a existência de relação de coordenação entre
as empresas, ainda que sem posição de predominância ou hierarquia. O objetivo é a garantia dos
créditos trabalhistas. Comprovada a existência do grupo econômico entre a segunda e terceira
reclamadas, justifica-se a responsabilidade solidária. Recursos ordinários conhecidos e desprovidos.
(TRT1 - 7ª Turma - Rel. Sayonara Grillo Coutinho Leonardo da Silva - 0107500-92.2009.5.01.0023 1º/8/2013.)
442. Terceirização de atividade-fim. A atividade do autor de instalação é típica do objetivo social da
segunda ré, Net Rio e, como tal, não poderia ser terceirizada, como efetivamente ocorreu, pelo que nulo
o contrato mantido com a primeira ré, reconhecendo-se o vínculo de emprego diretamente com a
segunda ré, tomadora dos serviços. (TRT1 - 7ª Turma - Rel. Giselle Bondim Lopes Ribeiro - 000021623.2012.5.01.0022 - 2/8/2013.)
443. Terceirização lícita. O serviço de telecomunicações permite a terceirização, inclusive, em atividadefim, nos termos do art. 94, da Lei nº 9.472/97. Ainda que as atividades desenvolvidas pelo reclamante
sejam consideradas atividade-fim da empresa de telecomunicações, a terceirização é lícita. (TRT1 - 7ª
Turma - Rel. Maria das Graças Cabral Viegas Paranhos - 0000753-90.2011.5.01.0042 - 20/2/2013.)

7
7.1

DIREITO INTERNACIONAL
PESSOA JURÍDICA ESTRANGEIRA

444. Empresa estrangeira. Vínculo de emprego. Nos termos da Lei nº 7.064/82, são requisitos para a
contratação de empregado brasileiro para trabalhar em empresa estrangeira a prévia autorização do
Ministério do Trabalho, que seja dada à empresa de cujo capital participe, em pelo menos 5% (cinco por
cento) pessoa jurídica domiciliada no Brasil e que a empresa estrangeira mantenha procurador com
poderes especiais de representação, pressupostos que não ocorrera no caso dos autos. (TRT1 - 4ª Turma
- Rel. Alvaro Luiz Carvalho Moreira - 0156200-39.2009.5.01.0043 - 7/3/2013.)

8

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO

8.1

ATOS PROCESSUAIS

8.1.1

Nulidade

445. Pas de nullité sans grief: esta é a máxima francesa adotada pela legislação brasileira e que deve ser
sempre observada, sobretudo no processo do trabalho, quando os atos devem ser aproveitados ao
máximo, com permanente mira no princípio da celeridade processual, que o norteia, eis que os créditos
pretendidos têm natureza alimentícia. (TRT1 - 4ª Turma - Rel. Cesar Marques Carvalho - 014630047.2007.5.01.0481 - 3/12/2013.)

8.1.1.1

Cerceamento de Defesa

446. Nulidade do julgado. Microempresa. Representação. Preposto não empregado. Cerceio de defesa.
Configuração. Comprovado nos autos que a reclamada está cadastrada como microempresa, tal
circunstância atrai a incidência dos termos da Súmula nº 377 do c. TST, segundo a qual, exceto quanto à
reclamação de empregado doméstico, ou contra micro ou pequeno empresário, o preposto deve ser
necessariamente empregado do reclamado. Recurso a que se dá provimento. (TRT1 - 9ª Turma - Rel.
Claudia de Souza Gomes Freire - 0000540-09.2012.5.01.0282 - 7/11/2013.)

8.1.1.1.1

Indeferimento de Produção de Prova

447. Cerceio de defesa. Juntada de documentos em audiência e oitiva de testemunhas da autora. Não se
caracteriza o cerceio de defesa o indeferimento da juntada de novos documentos em audiência, os
quais deveriam acompanhar a inicial. Outrossim correto o indeferimento de testemunhas impedidas e
suspeitas, cuja parcialidade e credibilidade são questionáveis, e nada acrescentariam ao esclarecimento
dos fatos. (TRT1 - 8ª Turma - Rel. Giselle Bondim Lopes Ribeiro - 0000105-84.2012.5.01.0007 5/6/2013.)

8.1.1.2

Julgamento Extra / Ultra / Citra Petita

448. Julgamento ultra ou extra petita. Os limites da lide são fixados pelo autor, na petição inicial; o réu
apenas se defende. Deve haver correlação entre a sentença e o pedido, entendendo-se por pedido o
conjunto formado entre a causa de pedir e a pretensão deduzida em juízo, em sentido estrito. (TRT1 - 3ª
Turma - Rel. Gloria Regina Ferreira Mello - 0001692-09.2010.5.01.0203 - 20/2/2013.)

8.1.1.3

Vício de Citação

449. Arguição preliminar de ausência de citação acolhida. Exame do mérito. Impossibilidade. O julgador
primeiro, em cumprimento ao acórdão de fls. 543/545, que reconheceu a negativa de prestação
jurisdicional, apreciou as questões suscitadas sobre a ausência de citação e acolheu a arguição
preliminar. Assim, ao acolher a arguição, o MM Juízo agiu bem em anular todos os atos e liberar o valor
penhorado porque não houve regular estabelecimento da relação processual. Sem a citação, a relação
processual não se instaura, tornando absolutamente inoperante a eventual sentença que daí advenha,
ex vi do disposto no artigo 214 do CPC, que assim dispõe: "Para a validade do processo, é indispensável
a citação inicial do réu." Por tais razões, é impossível o julgamento de mérito dos embargos de terceiro,
como pretende o agravante. (TRT1 - 7ª Turma - Rel. Evandro Pereira Valadão Lopes - 030120037.2008.5.01.0033 - 10/12/2013.)
450. Execução. É indispensável a citação pessoal do executado que poderá ser suprida pelo
comparecimento espontâneo do mesmo. (TRT1 - 2ª Turma - Rel. Leonardo da Silveira Pacheco 0112900-56.2000.5.01.0006 - 4/3/2013.)
451. Ação de consignação em pagamento. Citação por edital. Retornando o mandado de citação com
certidão negativa, por ser o local de difícil acesso cabível a citação por edital, nos moldes previstos nos

arts. 232 do CPC e 841, § 1º, da CLT, afastando-se a extinção do processo sem resolução de mérito.
(TRT1 - 8ª Turma - Rel. Edith Maria Corrêa Tourinho - 0001528-12.2012.5.01.0482 - 4/2/2013.)

8.2

FORMAÇÃO, SUSPENSÃO E EXTINÇÃO DO PROCESSO

452. Falecimento do executado. Suspensão do processo. Nulidade da arrematação realizada antes da
regularização do polo passivo. A morte do executado implica na suspensão do processo, nos termos dos
arts. 265, I, e 266 do CPC. Revelase nulo, portanto, o ato de expropriação de bem penhorado que
ocorreu durante o período em que a execução deveria estar paralisada, sem a regularização do polo
passivo. (TRT1 - 8ª Turma - Rel. Giselle Bondim Lopes Ribeiro - 0157400-41.2009.5.01.0024 - 5/9/2013.)

8.2.1
8.2.1.1

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

453. Recurso ordinário a que se dá provimento, desde que não se justificaria extinguir o processo sem
resolução de mérito, com fulcro no art. 267, II, do CPC. (TRT1 - 8ª Turma - Rel. Roque Lucarelli Dattoli 0001001-74.2012.5.01.0057 - 13/3/2013.)

8.2.1.2

Legitimidade Ativa

454. Ação civil pública. Direitos individualizáveis. Ilegitimidade ativa. As ações civis públicas se destinam
à proteção de direitos difusos e coletivos, não sendo aplicáveis nas hipóteses em que se questionam
diferenças salariais e de FGTS. (TRT1 - 9ª Turma - Rel. José Luiz da Gama Lima Valentino - 000141569.2011.5.01.0037 - 20/5/2013.)

8.2.2

Extinção do Processo sem Resolução de Mérito

455. Nulidade da sentença. Não se extingue todo o processo, sem resolução do mérito, em decorrência
da inépcia de apenas um dos pedidos, que sequer guarda relação com os demais. (TRT1 - 1ª Turma - Rel.
Gustavo Tadeu Alkmim - 0000770-95.2012.5.01.0041 - 7/11/2013.)

8.2.3
8.2.3.1

Pressupostos Processuais
Coisa Julgada

456. 1- Aplicação dos privilégios processuais da Fazenda Pública à EBCT. Defere-se o requerimento da
ECT, no sentido de declarar a sua equiparação à Fazenda Pública. 2- Prescrição total. Não há que falar
em prescrição total, haja vista que o direito pretendido é relativo a parcelas de trato sucessivo diferenças salariais oriundas de promoção não concedida e prevista em norma interna - deve-se aplicar
a prescrição parcial, que, no presente caso, alcança os efeitos pecuniários anteriores a 3/3/2006. 3Coisa julgada. Ação coletiva x ação individual. Para que haja coisa julgada deve ocorrer identidade de
partes, causa de pedir e pedidos. No caso dos autos, não há a tríplice identidade visto que as partes na
presente ação não são as mesmas da ação autuada sob o nº 00855-2004-005-01-00-9, que foi ajuizada
pelo Sindicato dos Trabalhadores na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e Similares do Estado
do Rio de Janeiro. 4- ECT. Progressão horizontal por antiguidade a partir de 2006. As progressões
previstas nos acordos coletivos possuem a mesma natureza jurídica da progressão horizontal por
antiguidade instituída pelo PCCS, compensando-se plenamente. Desta forma, pretendendo o autor as
promoções relativas aos anos de 2006 e 2009, e tendo sido nestes promovido, por antiguidade e por
merecimento, respectivamente, não prospera o seu pleito. Recurso não provido. (TRT1 - 1ª Turma - Rel.
Mário Sérgio Medeiros Pinheiro - 0000252-93.2011.5.01.0024 - 7/5/2013.)
457. Diferença de tíquete-refeição. CEF. Valor do benefício definido em ação pretérita com trânsito em
julgado. Ajuizamento de nova ação pretendendo majoração do valor. Inocorrência de coisa julgada
material. A definição dos valores correspondentes ao auxílio-alimentação em decisão transitada em
julgado não obsta nova discussão sobre a recomposição dos valores do auxílio-alimentação pagos a

menor desde maio de 2005. (TRT1 - 6ª Turma - Rel. Nelson Tomaz Braga - 0001404-05.2012.5.01.0005 13/11/2013.)

8.2.3.2

Litispendência

458. É processualmente intolerável que uma mesma lide seja objeto de mais de um processo,
simultaneamente, ou após o trânsito em julgado, impondo-se a extinção do segundo feito, sem a
resolução do mérito, pela improcedibilidade que se traduz nas exceções de litispendência e coisa
julgada, com impossibilidade de que o autor volte a intentar a mesma ação. (TRT1 - 9ª Turma - Rel.
Antônio Carlos de Azevedo Rodrigues - 0000530-45.2011.5.01.0008 - 14/1/2013.)

8.2.4

Suspensão do Processo

8.2.4.1

Falência

459. Ninguém desconhece que a "mora" corresponde ao inadimplemento culposo da obrigação referindo-se ao devedor. E não há "culpa" a recair sobre o devedor falido, em relação ao
inadimplemento de suas obrigações trabalhistas. Falido o empregador, compete à Justiça do Trabalho
conduzir o processo contra ele até a fase de liquidação do julgado - que reconheça ao trabalhador
direitos peculiares a um vínculo de emprego. No entanto, encerrada a fase de liquidação do julgado, a
execução, em si mesma, prosseguirá no juízo falimentar, universal. Nenhuma perplexidade deve causar
esse "fracionamento" da jurisdição, exatamente porque o processo falimentar, de caráter universal,
pretende igualar todos os credores de mesma natureza, evitando privilégios para uns, em detrimento
dos demais. Lembre-se, aliás, que o art. 768 da CLT preceitua, expressamente, que "terá preferência em
todas as fases processuais o dissídio cuja decisão tiver de ser executada perante o juízo da falência",
deixando claro que o legislador (trabalhista) entendia que as decisões proferidas, pela Justiça do
Trabalho, contra o empregador falido deveriam se "executadas" perante o juízo da falência. (TRT1 - 8ª
Turma - Rel. Roque Lucarelli Dattoli - 0025500-27.2002.5.01.0008 - 6/8/2013.)

8.2.4.2

Recuperação Judicial

460. Empresa em recuperação judicial. Sobrestamento da execução. O deferimento do processamento
da recuperação judicial suspende o curso das execuções em face do devedor, nos termos do art. 6º
caput da Lei 11.101/2005, descabendo falar em desconsideração da pessoa jurídica ou em
direcionamento a empresa do grupo econômico enquanto durar a suspensão. (TRT1 - 9ª Turma - Rel.
Dalva Amélia de Oliveira - 0024500-36.2008.5.01.0281 - 10/5/2013.)
461. Responsabilidade solidária. Recuperação judicial de empresa. Embora o artigo 60, parágrafo único,
da Lei nº 11.101/2005 não mencione expressamente a ausência de sucessão do arrematante nas
obrigações trabalhistas - ao contrário do que ocorre no artigo 141 da mesma lei em relação à falência -,
essa falta de precisão legislativa não é suficiente para afastar a sucessão nos débitos decorrentes dos
contratos de trabalho. Entendimento diverso resultaria em inobservância ao espírito da lei, tornando
inócuas as regras relativas à recuperação judicial e comprometendo a sua finalidade (artigo 47 da Lei nº
11.101/2005). (TRT1 - 5ª Turma - Rel. Rogério Lucas Martins - 0113600-61.2008.5.01.0035 - 18/3/2013.)

8.3

JURISDIÇÃO E COMPETÊNCIA

8.3.1
8.3.1.1

Competência
Competência da Justiça do Trabalho

462. Assistência médica. Manutenção no plano de saúde nas mesmas condições anteriormente vigentes
à época do contrato de trabalho. Incompetência da Justiça do Trabalho. Não compete a esta
Especializada a apreciação de lide envolvendo discussão acerca dos valores devidos a título de plano de
saúde, e a manutenção nas mesmas condições que praticadas anteriormente, quando vigente a relação
de emprego. Isso porque, ainda que originariamente celebrado na vigência do contrato de trabalho, o
ex-empregador não é o administrador do plano, surgindo nova relação jurídica com o término do

contrato, relação essa afeta ao direito de consumo, envolvendo plano de saúde e seu participante.
(TRT1 - 8ª Turma - Rel. Dalva Amélia de Oliveira - 0001299-47.2012.5.01.0031 - 1º/8/2013.)
463. Contribuição previdenciária. Quota de terceiros. Incompetência em razão da matéria. Esta Justiça
Especializada é competente para a execução das contribuições sociais destinadas tão-somente ao
financiamento da seguridade social. E, entre as contribuições supracitadas, não se inserem aquelas em
favor de terceiros, previstas no art. 94, da Lei nº 8.212/91. Aliás, a própria Constituição da República, em
seu art. 240, ressalva, do disposto no art. 195, as contribuições compulsórias dos empregadores sobre a
folha de salários, destinadas às entidades privadas de serviço social e de formação profissional
vinculadas ao sistema sindical. (TRT1 - 6ª Turma - Rel. José Antonio Piton - 0057200-64.2006.5.01.0013 10/1/2013.)
464. Incompetência. Contribuição social devida a terceiros. Incompetência. A Justiça do Trabalho é
incompetente para executar a contribuição devida a terceiros, uma vez que tal parcela não se encontra
entre as contribuições previstas na alínea “a” do inciso I do artigo 195 da Carta Magna, sendo oportuno
ressaltar que a aludida contribuição é destinada a outras entidades conforme o ramo de atividade da
empresa (SENAC, SESC, INCRA E SEBRAE), e não ao custeio da Seguridade Social, cabendo à autarquia
tão somente a sua fiscalização e arrecadação, nos termos do § 1º do artigo 94 da Lei 8.212/91. (TRT1 1ª Turma - Rel. Mery Bucker Caminha - 0115300-81.2005.5.01.0066 - 4/7/2013.)
465. Provido o recurso do Município de São Gonçalo, para anular a sentença e declarar a incompetência
da Justiça do Trabalho. (TRT1 - 9ª Turma - Rel. José Luiz da Gama Lima Valentino - 000014168.2011.5.01.0264 - 29/1/2013.)
466. Caixa Econômica Federal. Auxílio-alimentação. Competência da Justiça do Trabalho. A Justiça do
Trabalho é competente para julgar as ações em face da Caixa Econômica Federal. (TRT1 - 6ª Turma - Rel.
Alvaro Luiz Carvalho Moreira - 0001692-78.2012.5.01.0028 - 1º/10/2013.)
467. Reintegração. Transmutação da relação de trabalho celetista para estatutário. Incompetência da
Justiça do Trabalho. Refoge à competência desta Especializada a apreciação e julgamento do pedido de
reintegração de servidor público, ainda que a relação jurídica havida entre as partes tenha sido regida
pela Consolidação de Leis do Trabalho. Preliminar de incompetência acolhida. (TRT1 - 10ª Turma - Rel.
Rosana Salim Villela Travesedo - 0001321-51.2010.5.01.0007 - 2/5/2013.)
468. Vínculo de emprego com os prestadores de serviço. Contratação irregular. Ente público.
Competência da Justiça do Trabalho. Tratando-se de hipótese de irregularidade de prestação de serviços
à Municipalidade, não restam dúvidas quanto à competência da Justiça do Trabalho para processar e
julgar a presente demanda, uma vez que a lide discutida está plenamente inserida no âmbito do inciso I
do artigo 114 da CRFB/88. Recurso a que se dá provimento. (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Marcos Antonio
Palacio - 0142400-40.2008.5.01.0281 - 11/1/2013.)

8.3.1.1.1

Complementação de Aposentadoria / Pensão

469. Competência da Justiça do Trabalho. Complemento de aposentadoria de entidade privada. A
matéria teve repercussão geral reconhecida e, portanto, passa a valer para todos os processos
semelhantes que tramitam nas diversas instâncias do Poder Judiciário. O STF, por seu Plenário, também
decidiu modular os efeitos dessa decisão para reconhecer a competência da Justiça Trabalhista para a
execução de todas as causas da espécie que hajam sido sentenciadas, até a data de 20/2/2013, nos
termos do voto da Ministra Ellen Gracie (Relatora), até final da execução, não sendo o caso dos autos
sob exame, uma vez que não foi proferida sentença por juiz do trabalho em data anterior àquela fixada
pelo excelso STF. (TRT1 - 9ª Turma - Rel. Ivan da Costa Alemão Ferreira - 0001120-80.2012.5.01.0042 4/12/2013.)
470. Complementação de aposentadoria. Competência da Justiça do Trabalho. Proferida decisão, no dia
20/2/2013, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, nos autos do Recurso
Extraordinário (RE) 586456, no sentido de que cabe à Justiça Comum julgar processos decorrentes de
contrato de previdência complementar privada, deve ser mantida a sentença de mérito que acolheu a

preliminar arguida, face à incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para julgar o presente feito.
(TRT1 - 7ª Turma - Rel. Leonardo da Silveira Pacheco - 0000652-77.2011.5.01.0034 - 4/11/2013.)
471. Complementação de aposentadoria. Incompetência da Justiça do Trabalho. A recente decisão do
STF (RE 586453 - Recurso Extraordinário, 20 de fevereiro de 2013), na qual foi julgado o mérito do tema
com repercussão geral, tendo sido dado provimento ao recurso, para reconhecer a competência da
Justiça Comum para apreciar matéria relativa à complementação de aposentadoria, modulou os efeitos
da decisão para reconhecer a competência da Justiça Trabalhista para a execução de todas as causas da
espécie que hajam sido sentenciadas até a data de 20/2/2013 até final execução. Dessarte, na esteira da
decisão do excelso STF, de repercussão geral e que serve de fundamento para a solução de casos
idênticos nas instâncias inferiores, deve ser pronunciada a incompetência desta Justiça Especial, uma
vez que a sentença de mérito atacada foi proferida em 26/2/2013. (TRT1 - 6ª Turma - Rel. Nelson Tomaz
Braga - 0001596-23.2012.5.01.0009 - 2/10/2013.)

8.3.1.1.2

Contribuições Previdenciárias

472. Contribuição de terceiros. Competência da Justiça do Trabalho. Foge à competência desta Justiça
Especializada a execução das contribuições previdenciárias destinadas a terceiros. O INSS, nesse caso,
apresenta-se como um repassador dos recolhimentos devidos a entidades chamadas de -terceiros- pelo
artigo 94 da Lei nº 8.212/91, além de não haver vinculação alguma de sua arrecadação ao financiamento
exclusivo do sistema previdenciário social. A exceção ocorre com a parcela SAT - Seguro de Acidente de
Trabalho - que se destina ao custeio da Previdência Social, conforme expressamente prevê o artigo 22,
inciso II, da Lei nº 8.212/91. (TRT1 - 10ª Turma - Rel. Flávio Ernesto Rodrigues Silva - 003730026.2003.5.01.0070 - 5/3/2013.)

8.3.1.1.3

Descontos Fiscais

473. Direito processual do trabalho. Imposto de renda. Execução. Competência da Justiça do Trabalho.
Compete à Justiça do Trabalho, onde tem origem o título judicial, a execução dos respectivos encargos
fiscais, decorrentes da condenação ou dos acordos homologados em juízo. (TRT1 - 2ª Turma - Rel.
Leonardo da Silveira Pacheco (Red. Desig.) - 0059500-18.2008.5.01.0081 - 5/6/2013.)

8.3.1.2

Competência Territorial

474. Competência ex rationae loci. Conforme art. 651, da CLT, no processo do trabalho, a competência
das Varas do Trabalho é determinada pela localidade onde o empregado, reclamante ou reclamado,
prestar serviços ao empregador, ainda que tenha sido contratado noutro local ou no estrangeiro. É da
competência de uma das Varas do Trabalho de Lins/SP, quando o reclamante sempre prestou serviços
em Lins. (TRT1 - 1ª Turma - Rel. Alexandre Teixeira de Freitas Bastos Cunha - 000094326.2011.5.01.0342 - 12/9/2013.)

8.3.1.2.1

Trabalhador Brasileiro no Exterior

475. Contrato de expatriado. Incidência da legislação brasileira. Artigo 3º, inciso II, da Lei n.º 7.064/82. A
Lei nº 7.064/82, que regula a contratação de trabalhadores bem como sua transferência para prestação
de serviços no exterior, determina, em seu art. 3º, II, a aplicação da lei brasileira ao contrato de
trabalho, sempre quando mais favorável do que a legislação territorial, no conjunto de normas em
relação a cada matéria. (TRT1 - 9ª Turma - Rel. Claudia de Souza Gomes Freire (Red. Desig.) - 000056084.2010.5.01.0018 - 8/7/2013.)

8.3.2
8.3.2.1

Imunidade de Jurisdição
Estado Estrangeiro

476. Estado estrangeiro. Execução. Imunidade relativa. Somente os bens não afetos à representação
diplomática são passíveis de expropriação judicial, salvo expressa renúncia do Estado acreditante. (TRT1
- 1ª Turma - Rel. Mery Bucker Caminha - 0000327-79.2010.5.01.0053 - 10/12/2013.)

8.3.2.2

Organismo Internacional

477. Imunidade de jurisdição. Centro Pan Americano de Febre Aftosa. Configuração. As organizações
internacionais, desde que amparadas por norma internacional incorporada ao nosso ordenamento
jurídico, gozam de imunidade de jurisdição. O Convênio para organização e funcionamento no Brasil do
Centro Pan-americano de Febre Aftosa foi regulamentado pelo Decreto nº 32.180/53, o qual prevê a
imunidade de jurisdição do reclamado. In casu, a reclamada em defesa, expressamente, não renunciou à
imunidade de jurisdição que lhe é assegurada por lei. Logo, a hipótese em exame se adequa à prevista
na OJ nº 416 da SDI-I. Recurso não provido. (TRT1 - 6ª Turma - Rel. José Antonio Teixeira da Silva 0000506-02.2012.5.01.0034 - 8/11/2013.)

8.4
8.4.1

LIQUIDAÇÃO / CUMPRIMENTO / EXECUÇÃO
Benefício de Ordem

478. Execução. Responsabilidade subsidiária. Benefício de ordem. Para prosseguimento da execução em
face do devedor subsidiário, não é exigível prova cabal da insolvência do devedor principal, bastando
para tanto que os bens do mesmo sejam insuficientes para garantir a execução, ou até mesmo a simples
ausência de quitação das obrigações trabalhistas. Nesse sentido é a Súmula nº 12 do e. TRT da 1ª
Região. (TRT1 - 1ª Turma - Rel. Mery Bucker Caminha - 0007600-46.2009.5.01.0053 - 27/6/2013.)
479. Redirecionamento da execução. Responsabilidade subsidiária. Benefício de ordem. Não constitui
violação ao princípio constitucional do devido processo legal o direcionamento da execução ao
patrimônio da devedora secundária, quando impossível a execução contra a primeira reclamada.
Ressalte-se que ao devedor subsidiário que invoca o benefício de ordem a seu favor, incumbe
demonstrar ao menos indícios de patrimônio exequível do devedor, o que se infere da inteligência dos
artigos 827, parágrafo único, do novo Código Civil, 595 e 596, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil.
Aplicação da Súmula nº 12 deste e. TRT. Agravo de petição da segunda reclamada/executada conhecido
e não provido. (TRT1 - 7ª Turma - Rel. Márcia Leite Nery - 0021800-43.2004.5.01.0341 - 7/11/2013.)
480. Benefício de ordem. Súmula nº 12 deste e. TRT: Impossibilidade de satisfação do débito trabalhista
pelo devedor principal. Execução imediata do devedor subsidiário. 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 Araujo
Carvalho - 0131000-82.2004.5.01.0341 - 9/12/2013.)
481. Devedor principal. Local incerto e não sabido. Execução imediata do devedor subsidiário.
Possibilidade. Ao alegar o benefício de ordem, o devedor subsidiário deverá proceder à nomeação de
bens do devedor principal, livres e desembaraçados, sobre os quais possa recair a execução (Art.596, §
1º, do CPC). Não o fazendo, tornar-se-á ineficaz a sua invocação. Dessa forma, encontrando-se o
devedor principal em local incerto e não sabido e sendo desconhecida a existência de bens de sua
propriedade, e considerando os princípios constitucionais da efetividade das decisões judiciais e
tempestividade, insertos no inciso LXXVIII, do art. 5º, da Constituição Federal, revela-se certamente
claro que inexiste óbice ao redirecionamento da execução contra o devedor subsidiário. (TRT1 - 1ª
Turma - Rel. José Nascimento Araujo Netto - 0293800-52.2003.5.01.0451 - 21/2/2013.)
482. 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 - 9ª Turma - Rel. Dalva Amélia de Oliveira - 0157400-12.2009.5.01.0066
- 23/1/2013.)
483. Responsável principal em recuperação judicial. Execução diretamente em face da responsável
subsidiária. Possibilidade. Inviável a execução imediata da responsável principal, empresa em
recuperação judicial, é possível que a execução seja dirigida diretamente à responsável subsidiária,

empresa solvente, em atendimento aos princípios da duração razoável do processo e da efetividade,
considerando ainda a natureza alimentar do crédito devido. (TRT1 - 6ª Turma - Rel. Cláudia Regina V. M.
Barrozo - 0106700-59.2009.5.01.0057 - 9/12/2013.)

8.4.2

Causas Supervenientes à Sentença

484. Acordo celebrado após a sentença. Parcelamento da dívida. Base de cálculo das contribuições
previdenciárias. Considerando que as partes acordaram, tão somente, o parcelamento do valor total da
dívida, sem que houvesse qualquer modificação na proporção da natureza jurídica das parcelas, é de se
concluir que a ausência de discriminação das parcelas acordadas, não implica em novação do crédito
previdenciário, que continua tendo como fato gerador o mesmo valor devido ao empregado. (TRT1 - 10ª
Turma - Rel. Marcelo Antero de Carvalho - 0107700-59.2006.5.01.0038 - 4/3/2013.)
485. Acordo homologado após o trânsito em julgado da decisão exequenda. Nos termos do artigo 43,
parágrafo único, da Lei nº 8.212/91, não será a sentença com o trânsito em julgado que se localizará o
fato gerador das contribuições previdenciárias, mas, sim, deverá incidir sobre as parcelas de natureza
salarial disposta no acordo, até porque este discriminou as verbas indenizatórias e salariais. (TRT1 - 7ª
Turma - Rel. Maria das Graças Cabral Viegas Paranhos - 0240200-58.1999.5.01.0451 - 1º/7/2013.)
486. Uma vez celebrado e homologado judicialmente um acordo entre as partes, suas disposições
substituem a sentença outrora prolatada, que por certo deixa de existir, dando lugar à novas condições
e obrigações assumidas entre as partes, cuja força remete aos efeitos da coisa julgada material, tanto
que insuscetível de recurso. Não é dado, pois, ao sindicato que assistiu à obreira reivindicar verba
honorária não incluída nos termos desse acordo, somente prevista na sentença agora inexistente. (TRT1
- 4ª Turma - Rel. Luiz Alfredo Mafra Lino - 0128700-59.2004.5.01.0047 - 24/4/2013.)

8.4.3

Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens

487. Penhora. Numerário de terceiro. Inaplicabilidade. Tendo a primeira embargada emitido Cédula de
Produto Rural, e tendo a agravante realizado o pagamento respectivo por meio do montante
bloqueado, é de propriedade da executada o numerário depositado, eis que já aperfeiçoado o negócio
jurídico, não merecendo prosperar, dessa forma, os embargos de terceiro promovidos. (TRT1 - 7ª Turma
- Rel. Paulo Marcelo de Miranda Serrano - 0001638-15.2010.5.01.0471 - 8/1/2013.)
488. Embargos de terceiro. Simulação. Penhora sobre aluguéis. Deve ser mantida a penhora efetuada
sobre os aluguéis de imóvel que possui como proprietários pessoas diversas dos executados, quando a
prova dos autos revela a ocorrência de simulação a fim de frustrar o pagamento de créditos trabalhistas.
(TRT1 - 8ª Turma - Rel. Edith Maria Corrêa Tourinho - 0002039-65.2012.5.01.0205 - 13/8/2013.)
489. Meação. Bem indivisível. Penhora limitada ao produto da alienação do imóvel. A teor do art. 655-B
do CPC, acrescentado pela Lei nº 11.382/2006, se o bem levado à praça for indivisível, a meação do
cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. (TRT1 - 6ª Turma - Rel. José
Antonio Piton - 0001075-66.2012.5.01.0013 - 3/5/2013.)
490. Penhora sobre bens imóveis. Matrícula no RGI. Registro da penhora. A matrícula levada a efeito no
Registro de Imóveis tem por escopo a individualização do bem. A matrícula é o número que se dá ao
imóvel nos livros do cartório, seguido por anotações que são como um retrato escrito desse imóvel. Lá
se diz exatamente como ele é e a sua localização. Anota-se também toda informação sobre o que
acontece a esse imóvel por meio de registros e averbações. A penhora sobre bem imóvel deve recair
sobre aquele que possui matrícula junto ao Registro de Imóveis. É impossível o registro da penhora,
para os efeitos dela advindos, de bem imóvel não matriculado. Nesse sentido, o artigo 236 da Lei nº
6.015/73. (TRT1 - 10ª Turma - Rel. Flávio Ernesto Rodrigues Silva - 0014100-49.2004.5.01.0039 3/10/2013.)

8.4.3.1
8.4.3.1.1

Impenhorabilidade
Bem de Família

491. Penhora de imóvel. Bem de família. Não caracterização. Inexistindo nos autos prova mínima de que
o imóvel objeto da penhora seja a residência da entidade familiar do executado e, ainda, constatada a
existência de outros imóveis de propriedade deste, é de se rejeitar a alegação de impenhorabilidade do
bem constrito, por não comprovada sua condição de bem de família, na forma do disposto na Lei nº
8.009/1990. (TRT1 - 6ª Turma - Rel. Nelson Tomaz Braga - 0024000-11.1999.5.01.0046 - 5/3/2013.)
492. Impenhorabilidade. Bem de família. Caracterização. Tratando-se o imóvel, objeto de constrição
judicial, de bem de família, nos termos do caput do art. 1º da Lei 8.009/90, porque comprovado que ele
se destina, essencialmente, à residência do devedor, bem como à de sua família, reputa-se o mesmo
impenhorável. (TRT1 - 4ª Turma - Rel. Patrícia Pellegrini Baptista da Silva - 0145600-51.1999.5.01.0061 10/10/2013.)
493. Impenhorabilidade. Bens móveis. A impenhorabilidade dos bens móveis que guarnecem o imóvel
residencial não é absoluta, devendo ser utilizado o critério da essencialidade. Somente aqueles
considerados como de necessidade ou imprescindíveis e indispensáveis ao convívio familiar, estão ao
abrigo da Lei nº 8.009/90. (TRT1 - 10ª Turma - Rel. Flávio Ernesto Rodrigues Silva - 020390057.2005.5.01.0461 - 5/12/2013.)

8.4.3.1.2

Bem Público

494. Impenhorabilidade dos bens. Os bens utilizados para a prestação de serviços públicos são bens
públicos de “uso especial”, pois visam a assegurar a continuidade e a regularidade de sua destinação ao
atendimento de necessidades coletivas contra quaisquer ingerências de particulares ou mesmo dos
próprios agentes políticos, sendo tais bens norteados pelos institutos da inalienabilidade,
imprescritibilidade e impenhorabilidade. (TRT1 - 7ª Turma - Rel. Maria das Graças Cabral Viegas
Paranhos - 0000800-14.2007.5.01.0007 - 2/10/2013.)

8.4.3.1.3

Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos

495. Salário. Impenhorabilidade. Inviável a penhora sobre os salários por se tratar de bem com
impenhorabilidade absoluta, a teor do que dispõe o artigo 649, IV, do CPC. Portanto, por ter o bem
natureza alimentar, pode ser objeto de apreensão judicial. (TRT1 - 6ª Turma - Rel. Nelson Tomaz Braga 0083200-58.2007.5.01.0501 - 10/1/2013.)
496. Bloqueio de conta-corrente. Pensão por morte. Benefício previdenciário. Impenhorabilidade.
Consoante inciso IV do artigo 649 do CPC, as pensões são absolutamente impenhoráveis, porquanto se
destinam ao sustento e sobrevivência do trabalhador aposentado, entendimento consubstanciado na OJ
nº 153 da SBDI-II do c. TST. (TRT1 - 10ª Turma - Rel. Rosana Salim Villela Travesedo - 010170006.2007.5.01.0039 - 4/6/2013.)

8.4.3.2

Ordem de Preferência

497. Agravo de petição da reclamada. Oposição de embargos à execução. Indicação de bem à penhora.
Desrespeito à ordem preferencial legalmente estabelecida. Não aceitação. Conquanto deva a execução
processar-se do modo menos gravoso para o devedor, compete ao juiz coibir eventuais abusos
engendrados com o objetivo de frustrar o comando judicial destinado ao pagamento do débito. Subjaz,
portanto, ao alvedrio do juiz aferir se a executada nomeou bens que, de fato, viabilizem a execução. A
simples nomeação de bens à penhora não obriga o julgador a aceitá-la, mormente quando desobedece
à gradação legal e é rejeitada pelo exequente. Agravo de petição da reclamada conhecido e não provido.
(TRT1 - 5ª Turma - Rel. Márcia Leite Nery - 0001436-44.2012.5.01.0026 - 6/8/2013.)

8.4.3.3

Penhora Online / BACEN JUD

498. Penhora. Conta conjunta. Tendo a terceira embargante conta conjunta com a sócia da empresa
executada, certo é que ambas as correntistas podem usufruir livremente do valor depositado. (TRT1 - 5ª
Turma - Rel. Mirian Lippi Pacheco - 0001572-39.2011.5.01.0038 - 7/3/2013.)
499. Riotrilhos. Penhora em créditos da Supervia. Devida. A transferência do ativo da reclamada para a
Supervia, por força do contrato de concessão celebrado entre o Estado do Rio de Janeiro e a Supervia,
reconhecido por esta a fls. 370/372, antes de se constituir em receita para o Estado, tem a função de
gerar a solvabilidade dos créditos trabalhistas do reclamante, sendo certo que se trata de renda
derivada dos ativos da executada. (TRT1 - 5ª Turma - Rel. Mirian Lippi Pacheco - 005080004.1998.5.01.0049 - 7/11/2013.)

8.4.4

Desconsideração da Personalidade Jurídica

500. Execução. Sociedade sem fins lucrativos. Responsabilidade dos sócios. Diante do fato de a
sociedade executada constituir-se em uma instituição de caráter filantrópico, não é razoável entender
que a ausência de patrimônio da entidade para adimplir o crédito trabalhista, por si só, faz incidir a
teoria da desconsideração da personalidade jurídica. É de se notar que o estatuto social da executada
expressamente registra o fato de inexistir remuneração, vantagens ou benefícios a diretores,
conselheiros, sócios, benfeitores ou equivalentes (estatuto, art. 17, fl. 12) e, por conseguinte, consigna
também a não responsabilização desses (art. 8º, à fl. 10) pelos compromissos da instituição. Sendo
assim, não se pode equiparar os sócios da executada aos sócios das sociedade comerciais. Para atribuir
responsabilidade aos administradores da executada mister se faz a comprovação cabal de que esses
tenham efetivamente praticado atos com culpa (Art. 1.016 do Código Civil), com abuso da personalidade
jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial (Art. 50 do Código Civil),
ou com abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos
ou contrato social (Art. 28 do CDC), o que não restou realizado nos autos. Nego provimento. (TRT1 - 1ª
Turma - Rel. José Nascimento Araujo Netto - 0185600-29.2000.5.01.0071 - 24/1/2013.)
501. Execução. Sócio. Desconsideração da personalidade jurídica. A obreira prestou serviços à empresa
em janeiro de 2002 e dispensada quando se encontrava grávida de cinco meses em fevereiro de 2006. O
desligamento do agravante da sociedade ocorreu poucos meses antes da dispensa da agravada, mais
precisamente em maio de 2005, quando o agravante e seu irmão, únicos donos do negócio,
transferiram suas cotas a terceiros. O contrato de trabalho não foi anotado. O vínculo de emprego foi
reconhecido na sentença exequenda. A ação foi distribuída dentro do biênio da responsabilidade do exsócio, portanto, não há de se dizer que ele não pode ser responsabilizado pelos créditos da empregada,
ainda mais porque foi ele, juntamente com o irmão quem mais se beneficiou da força de trabalho da
obreira. (TRT1 - 4ª Turma - Rel. Ivan da Costa Alemão Ferreira - 0000984-51.2011.5.01.0064 - 5/3/2013.)
502. Sócio diretor da cooperativa executada, no período em litígio, que, demandado em nome próprio,
não indica bens da sociedade à penhora, responde de forma ilimitada com seus bens pessoais, ante a
desconsideração da pessoa jurídica (CC, art. 50). Agravo improvido. (TRT1 - 4ª Turma - Rel. Luiz Alfredo
Mafra Lino - 0000693-13.2011.5.01.0012 - 24/1/2013.)

8.4.5

Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução

503. Apólice de seguro. Garantia do juízo. Inexistência. A apólice de seguro, que apresenta prazo de
validade, cláusulas de exclusão da responsabilidade da seguradora, e remete ao Judiciário a observância
de determinado rito para habilitação do valor segurado, não pode servir como garantia do juízo, até por
que não atende ao escopo do art. 884, da CLT, nem à gradação legal prevista no art. 655 do CPC. Acolho
a preliminar. (TRT1 - 5ª Turma - Rel. Enoque Ribeiro dos Santos - 0005600-04.2006.5.01.0013 18/12/2013.)
504. Embargos à execução. Garantia do juízo. Carta de fiança bancária. A carta de fiança bancária
equivale a dinheiro para efeito da gradação de bens penhoráveis, sobretudo quando a execução se
revela provisória. (Aplicação da OJ nº 59 da SDI-2 do TST.) (TRT1 - 6ª Turma - Rel. Nelson Tomaz Braga 0042700-08.2008.5.01.0050 - 12/9/2013.)

505. Fazenda Pública. Prazo para embargos à execução. O e. Supremo Tribunal Federal concedeu
liminar, nos autos da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 11, de teor vinculante relativamente
aos órgãos jurisdicionais inferiores, no sentido de suspender todos os processos nos quais se discuta a
constitucionalidade do art. 1º-B da Medida Provisória nº 2.180-35, através do qual foram elastecidos,
para trinta dias, os prazos previstos nos art. 730, do CPC, e 884, da CLT, para a Fazenda Pública
embargar a execução. A partir dessa decisão, nenhum outro órgão judicial pode declarar a
inconstitucionalidade do dispositivo, devendo ser aguardada a decisão final do Supremo sobre a
constitucionalidade da alteração do prazo para a Fazenda Pública embargar a execução, sendo opções
do juízo inferior (a) manter indefinidamente a suspensão até a decisão final do Supremo ou (b) acolher o
prazo de trinta dias e dar seguimento ao processo. O próprio e. STF, no entanto, decidindo reclamações
a respeito, vem determinando, em obediência aos princípios da celeridade e da duração razoável do
processo, o conhecimento dos embargos à execução oferecidos pela Fazenda Pública no prazo de trinta
dias. (TRT1 - 8ª Turma - Rel. Marcelo Augusto Souto de Oliveira - 0178400-78.2006.5.01.0226 30/9/2013.)
506. Provido o agravo de petição do Município, determinando-se o conhecimento dos embargos à
execução. Embargos opostos pela Fazenda Pública. Prazo de 30 dias. Após a edição da MP nº 2.180-35,
de 24/8/01, inseriu-se o art. 1º-B na Lei nº 9.494, de 10/9/97, ampliando-se para 30 dias, o prazo para a
Fazenda Pública ajuizar embargos à execução. Posteriormente, por força do art. 2º da EC nº 32, de
11/9/01 prorrogou-se indefinidamente a vigência de tal dispositivo. (TRT1 - 9ª Turma - Rel. José Luiz da
Gama Lima Valentino - 0201500-54.2006.5.01.0261 - 25/4/2013.)

8.4.6

Exceção de Pré-Executividade

507. Exceção de pré-executividade. Possuindo natureza interlocutória, a exceção de pré-executividade,
segundo os termos do § 1º do art. 893 da CLT e Súmula nº 214/TST, não desafia a interposição de agravo
de petição. Recurso não conhecido. (TRT1 - 5ª Turma - Rel. Mirian Lippi Pacheco - 014430054.2009.5.01.0077 - 7/11/2013.)

8.4.7

Execução de Título Extrajudicial

508. Multa. Descumprimento de obrigações de fazer. Termo de ajustamento de conduta - TAC. Ajustada
a incidência de multa em Termo de Ajustamento de Conduta - TAC firmado entre a sociedade executada
e o Ministério Público do Trabalho e observada a razoabilidade no montante que incidiu no caso
concreto, diante da multiplicidade de ilícitos cometidos e da importância dos direitos trabalhistas não
observados, inviável a redução do montante da sanção pecuniária. (TRT1 - 8ª Turma - Rel. Leonardo Dias
Borges - 0000751-35.2011.5.01.0038 - 2/5/2013.)
509. Termo de ajustamento de conduta. Obrigação de fazer. O TAC firmado entre a empresa executada
e o Ministério Público do Trabalho é um título executivo extrajudicial, portanto, não há como o Poder
Judiciário intervir a fim de alterar quaisquer disposições. Recurso a que se nega provimento. (TRT1 - 3ª
Turma - Rel. Marcos Cavalcante - 0000535-94.2010.5.01.0075 - 6/5/2013.)

8.4.8

Execução Fiscal

510. Fazenda Nacional. Execução fiscal de multa administrativa. Suspensão do prazo prescricional.
Inadmissibilidade. Súmula nº vinculante nº 8 do e. STF. Prescrição total da pretensão pronunciada. 1)
Trilhando o entendimento esposado pelo c. TST, no sentido de que o parágrafo único do artigo 5º do
Decreto-Lei nº 1.569/77, que previa a hipótese de suspensão do prazo prescricional em relação à
cobrança de créditos de pequeno valor, foi declarado inconstitucional pelo e. STF, originando a edição
da Súmula nº Vinculante nº 8 e entendendo a Corte Superior Trabalhista ser aplicável, por analogia, o
prazo de cinco anos previsto no artigo 1º-A da Lei nº 9.873/99, para a cobrança de multa administrativa
decorrente da violação de normas trabalhistas, em razão da natureza tipicamente administrativa do ato
que gera o crédito exequendo, impõe ser pronunciada a prescrição da pretensão esposada pela Fazenda
Nacional nos presentes autos e extinto o processo, com resolução de mérito, incidindo o inciso IV do
artigo 269 do CPC. 2) Agravo de petição da executada ao qual se concede provimento. (TRT1 - 9ª Turma
- Rel. José da Fonseca Martins Junior - 0085200-59.2009.5.01.0081 - 4/11/2013.)

511. Penalidade administrativa. Execução. Embargos do devedor. Prazo. É de cinco dias o prazo para
oposição de embargos à execução fundada em título executivo extrajudicial, consistente na aplicação de
penalidades administrativas, pela Fazenda Nacional. Inteligência conjunta dos artigos 763, 769, 884 e
889, da CLT. (TRT1 - 7ª Turma - Rel. Alexandre Teixeira de Freitas Bastos Cunha - 000030348.2010.5.01.0054 - 3/12/2013.)

8.4.9

Execução Previdenciária

512. A mens legis não deve ser ignorada pelo operador do direito, haja vista ser um indicador da
intenção do legislador quando da confecção da norma. Dessarte, ao introduzir modificação ao § 1º do
art. 889-A da CLT no bojo da Lei nº 11.457/07, que dentre outros temas, trata do parcelamento de
débitos tributários, quis mesmo o legislador que, diante de eventual parcelamento, houvesse simples
suspensão da execução, e não sua extinção. (TRT1 - 9ª Turma - Rel. Antônio Carlos de Azevedo
Rodrigues - 0034000-17.2003.5.01.0471 - 5/3/2013.)
513. Acordo homologado. Natureza jurídica das parcelas. Insurgência do INSS. Data venia, ao INSS é
dado o direito de discutir valores, mas não direito reconhecido em sentença ou em acordos
homologados, ato este privativo do juiz, nos limite da Lei e do seu livre convencimento motivado. (TRT1
- 8ª Turma - Rel. Ana Maria Soares de Moraes - 0220800-93.2005.5.01.0242 - 18/3/2013.)
514. Acordo judicial. Recurso. INSS. Indenização por dano moral. A alteração legislativa, fixada pela Lei
nº 10.035/2000, não conferiu ao INSS poder para discutir ou questionar a distribuição das parcelas feitas
pelas partes no contexto do acordo celebrado, que traduz uma conciliação que é atributo de disposição
das partes envolvidas no conflito, não cabendo ao INSS discutir essa atribuição, pois não participou da
relação jurídica entre os envolvidos. A indenização por dano moral, ademais, não integra o salário-decontribuição para incidência do recolhimento previdenciário, nos termos do art. 28, inciso I, da Lei nº
8.212/1991 e do art. 214, § 9º, inciso V, alínea “m”, do Decreto nº 3.048/99. (TRT1 - 7ª Turma - Rel.
Maria das Graças Cabral Viegas Paranhos - 0000745-77.2010.5.01.0421 - 1º/7/2013.)
515. Acordo homologado judicialmente. Transação sem reconhecimento do vínculo de emprego.
Contribuição previdenciária. Parcelas consignadas como indenização por danos morais e materiais. 1)
Discriminando as partes litigantes, no termo de conciliação, as parcelas e respectivos valores que foram
objeto de conciliação e delas resultando evidente natureza jurídica indenizatória, tem por indevida a
incidência de contribuição previdenciária sobre os valores ajustados. 2) Agravo de petição da União
Federal ao qual se nega provimento. (TRT1 - 9ª Turma - Rel. José da Fonseca Martins Junior - 000550061.2008.5.01.0051 - 25/2/2013.)
516. Fato gerador da contribuição previdenciária. Art. 276, do Decreto nº 3.048/99. A alínea a, do inciso
I, do art. 195, c/c inciso VIII, do art. 114, ambos da Constituição da República de 1998, outorgam
competência a esta Justiça Especial para a instituição de contribuições previdenciárias incidentes sobre
rendimentos do trabalho pagos ou creditados ao trabalhador. Desse modo, somente se pode ter como
efetivamente ocorrido o fato gerador da contribuição previdenciária por ocasião do crédito ou
pagamento da respectiva importância a quem é devida, e não no momento da prestação dos serviços,
sob pena de ofensa à referida norma constitucional. (TRT1 - 1ª Turma - Rel. Alexandre Teixeira de Freitas
Bastos Cunha - 0038100-14.2003.5.01.0342 - 6/9/2013.)
517. Contribuição previdenciária decorrente de decisão trabalhista. Cômputo de juros. Da interpretação
sistemática da Constituição Federal, art. 195, I, a, e Lei nº 8.212/91, art. 22, I, e Decreto nº 3.048/99, art.
276, decorre que a contribuição previdenciária devida em função das sentenças trabalhistas possui
como fato gerador o reconhecimento do direito, que passa, a partir de então, a ser devido pelo
empregador. Deste modo, os acréscimos legais devidos em função do recolhimento em atraso somente
incidem a partir do segundo dia do mês subsequente ao do trânsito em julgado da sentença ou do
acordo, ou da decisão homologatória da liquidação, se ilíquida a sentença. (TRT1 - 8ª Turma - Rel.
Marcelo Augusto Souto de Oliveira - 0149900-95.2009.5.01.0064 – 30/9/2013.)
518. Contribuição previdenciária. A intimação da União Federal faz-se necessária em razão de seu
interesse pelas contribuições previdenciárias, em duas hipóteses: na fase de liquidação, para, querendo,
se manifestar sobre os cálculos apresentados pelas partes, sob pena de preclusão (art. 879, §3º, da CLT),

e para ciência do acordo homologado em Juízo, do qual, se não concordar, poderá impugnar através de
recurso próprio (art. 831, § único, da CLT). Provimento de recurso. (TRT1 - 5ª Turma - Rel. Roberto
Norris - 0097400-78.1995.5.01.0020 - 24/1/2013.)
519. Contribuição previdenciária. Cota do empregado. Apuração. Teto máximo do salário-decontribuição. Inaplicabilidade. Incabível a utilização do salário teto de contribuição na base de cálculo da
cota previdenciária do empregado, quando verifica que em todos os meses em que perdurou o contrato
laboral, sem exceção, os proventos da trabalhadora não foram superiores, ou até mesmo iguais, ao teto
previdenciário da época. (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Patrícia Pellegrini Baptista da Silva - 004170056.2009.5.01.0011 - 8/1/2013.)
520. Contribuição previdenciária. Fato gerador. Incidência. O fato gerador das contribuições
previdenciárias, devidas em decorrência de sentença trabalhista condenatória ou homologatória de
acordo, é o pagamento de valores alusivos às parcelas de natureza salarial resultante daquela sentença,
e não a prestação de serviços onerosa ao longo do pacto laboral. (TRT1 - 4ª Turma - Rel. Tania da Silva
Garcia - 0096800-58.2003.5.01.0511 - 9/8/2013.)
521. Contribuição previdenciária. Fato gerador. Súmula nº 368 do TST. O tema já foi pacificado no
colendo TST no sentido de que o fato gerador da contribuição previdenciária, em casos como o
presente, decorre da decisão da Justiça do Trabalho, e não da prestação do serviço. Agravo provido
parcialmente. (TRT1 - 5ª Turma - Rel. Roberto Norris - 0066800-21.1991.5.01.0471 - 24/1/2013.)
522. Contribuição previdenciária. Juros e multa. Devida a incidência de juros e multa sobre o valor
apurado a título de contribuição previdenciária, cujos valores foram recolhidos além do prazo de dois
dias, tendo em vista o disposto no art. 43, § 3º, da Lei nº 8.212/91. Incompetência da Justiça do
Trabalho. Execução de contribuições devidas a terceiros. O art. 114, VIII, da CRFB fixou a competência da
Justiça do Trabalho para executar de ofício as contribuições previstas no art. 195, I, a, e II, da Carta
Magna, limitando a competência da Justiça do Trabalho para a execução das quotas das contribuições
previdenciárias devidas pelo empregador e pelo empregado, não havendo como se incluírem as
contribuições devidas a terceiros, cuja arrecadação e fiscalização é atribuição do INSS, conforme dispõe
o art. 94 da Lei 8.212/91. (TRT1 - 4ª Turma - Rel. Angela Fiorencio Soares da Cunha - 008380068.2007.5.01.0246 - 3/10/2013.)
523. Execução. Cotas previdenciárias. Lei nº 12.546/2011. Vigência temporal. A norma inserida na Lei nº
12.546/2011 trata de contribuição substitutiva das empresas que prestam serviços de tecnologia da
informação (TI) e de tecnologia da informação e comunicação (TIC), à luz da desoneração tributária, com
vigência de 1º/12/2011 a 31/12/2014. Embora a executada seja, de fato, uma empresa do ramo de
tecnologia da informação, enquadrando-se no preceito da mencionada lei, é incabível a aplicação das
alíquotas diferenciadas, posto que tal norma não se encontrava em vigência à época da apuração dos
valores devidos e homologados na fase de execução. (TRT1 - 4ª Turma - Rel. Mônica Batista Vieira Puglia
- 0089600-59.1991.5.01.0013 - 1º/7/2013.)
524. Fato gerador da contribuição previdenciária decorrente de decisão trabalhista. Cômputo de juros.
Da exegese do art. 195, I, a, da CRFB c/c o art. 276 do Decreto nº 3.048/99, resulta que, sendo líquida a
sentença, o recolhimento previdenciário deve ser efetuado até o dia dois do mês subsequente ao do
trânsito em julgado da própria sentença; se ilíquida, até o dia dois do mês seguinte ao da liquidação do
título executivo, independendo, em ambos os casos, do pagamento do crédito trabalhista. Comprovado
o recolhimento da contribuição previdenciária em tais condições, não que falar em incidência dos
acréscimos legais. Agravo não provido. (TRT1 - 1ª Turma - Rel. Mário Sérgio Medeiros Pinheiro 0168400-32.2009.5.01.0511 - 4/10/2013.)
525. Instituição filantrópica de ensino. Isenção do recolhimento da cota previdenciária patronal. Não
preenchimento dos requisitos cumulativos previstos no artigo 29 da Lei nº 12.101/09. 1) Conquanto o
artigo 55 da Lei nº 8.212/91 tenha sido revogado pela Lei nº 12.101/09, que passou a dispor sobre a
certificação das entidades beneficentes de assistência social e estabelecer os procedimentos de isenção
de contribuições para a seguridade social, esta não dispensou a necessidade da existência de certificado
das entidades de assistência social, tampouco os requisitos para a isenção da contribuição
previdenciária, ao revés, acrescentou mais requisitos, os quais continuam a ser exigidos de forma

cumulativa, assim como eram exigidos na legislação anterior, conforme se extrai do artigo 29 da lei em
comento, os quais não foram implementados pela ré. 2) Agravo de petição da executada ao qual se nega
provimento. (TRT1 - 9ª Turma - Rel. José Geraldo da Fonseca - 0090500-30.2009.5.01.0007 - 12/8/2013.)
526. Mesmo que o vínculo de emprego tenha sido reconhecido por sentença em processo judicial, esta
não serviria de título para a execução do “crédito previdenciário” que decorreria de valores pagos à
trabalhadora nas épocas próprias. Se a sentença que declara o vínculo empregatício - ou o termo de
acordo que o reconhece - não configura, por si só, título executivo de valores dos quais a reclamante se
entenda credora (se não houver determinação ao pagamento de qualquer título pertinente àquele
contrato de trabalho), menos ainda poderia a União Federal dela servir-se, para alcançar eventuais
contribuições previdenciárias relativas ao período discutido (e que incidiriam sobre os salários pagos à
trabalhadora enquanto se manteve o vínculo de emprego). Caso a União Federal pretenda cobrar
contribuições previdenciárias sobre valores que a reclamante recebera ao longo da relação de emprego
mantida com o reclamado, e cuja existência foi reconhecida por esta Justiça Especializada, deverá fazêlo administrativamente ou perante o Juízo competente (a Justiça Federal), mediante ação de natureza
condenatória (tendo em vista que os valores pagos nas épocas próprias não o foram por força da
sentença proferida em 26/3/2004 - mantida, neste aspecto, por esta 8ª Turma. (TRT1 - 8ª Turma - Rel.
Roque Lucarelli Dattoli - 0164300-47.2003.5.01.0025 - 2/9/2013.)
527. Não cabe ao INSS discutir os termos em que celebrado o acordo, mas é parte legítima para
pretender o recolhimento das contribuições previdenciárias sobre os valores decorrentes da prestação
de serviços, salvo aquelas excluídas expressamente pelo § 9º do artigo 28 da Lei nº 8.212/91. (TRT1 - 4ª
Turma - Rel. Cesar Marques Carvalho - 0156600-69.2008.5.01.0243 - 8/10/2013.)
528. O INSS (União Federal) tem o direito de vir à Justiça do Trabalho para cobrar as diferenças de
contribuições previdenciárias entre o que as partes espontaneamente apuraram e aquilo que entende
devido. Não lhe cabe, no entanto, discutir a natureza jurídica das parcelas, se não se insurgiu mediante
recurso próprio. (TRT1 - 4ª Turma - Rel. Cesar Marques Carvalho - 0196300-92.2001.5.01.0018 21/8/2013.)
529. Contribuição previdenciária. Decisão judicial. Atraso não configurado. Juros e multas. Exigibilidade.
Prazos para recolhimento. As contribuições previdenciárias incidentes sobre verbas trabalhistas
reconhecidas judicialmente somente são exigíveis após a liquidação dos valores devidos ao reclamante.
(TRT1 - 9ª Turma - Rel. José Luiz da Gama Lima Valentino - 0101900-77.2006.5.01.0029 - 1º/8/2013.)
530. Prazo prescricional para a cobrança do crédito previdenciário. Execução de ofício. Não incidência do
art. 174, do CTN. Compete à Justiça do Trabalho a execução, de ofício, das contribuições sociais
previstas nos incisos I, alínea a e II, do artigo 195, e seus acréscimos legais, decorrentes da sentença que
proferir, consoante inciso VIII, do art. 114, da Constituição Federal de 1988, hipótese em que não incide
a prescrição de cinco anos da União para ajuizar ação de cobrança do crédito previdenciário (art. 174, do
Código Tributário Nacional). (TRT1 - 7ª Turma - Rel. Alexandre Teixeira de Freitas Bastos Cunha 0196100-64.1994.5.01.0072 - 3/7/2013.)
531. Prescrição. União. Crédito previdenciário. Se não bastasse a execução de ofício, por força do art.
876, da CLT, que não permite prescrição intercorrente, não há dúvidas de que, nesta especializada, as
cobranças das cotas previdenciárias são acessórias ao do crédito do reclamante, pelo que se
interrompido o prazo da prescrição do principal, o mesmo se opera em relação aos acessórios. (TRT1 7ª Turma - Rel. Ivan da Costa Alemão Ferreira - 0074600-73.1993.5.01.0037 - 2/5/2013.)
532. Provido o agravo de petição da executada, para anular a execução previdenciária, uma vez que os
valores devidos a título de contribuição previdenciária (com atualização) constaram da sentença
homologatória, sem interposição de recurso pela União. (TRT1 - 9ª Turma - Rel. José Luiz da Gama Lima
Valentino - 0158800-04.1999.5.01.0263 - 29/1/2013.)
533. Recolhimento previdenciário. Fato gerador. Considera-se configurado o fato gerador da
contribuição previdenciária na época da prestação de serviços, nos termos do parágrafo segundo do art.
43 da Lei nº 8.212/91. Recurso a que se nega provimento. (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Marcos Antonio
Palacio - 0005800-73.2004.5.01.0015 - 5/3/2013.)

8.4.10 Expropriação de Bens
8.4.10.1 Adjudicação
534. Adjudicação. Lance vil. Não homologação. Correta. Apesar de entender que não cabe agravo de
petição desta decisão, adoto o entendimento da Turma. O credor trabalhista tem preferência em
relação aos outros licitantes, mas, para fazer valer tal direito, deve oferecer o preço da avaliação do bem
(artigo 685-A, do CPC) e depositar de imediato a diferença (artigo 685-A, §1º, do CPC). Havendo
licitantes, o credor ainda guarda preferência de adjudicação, mas deverá observar as condições da
melhor oferta, desde que o preço desta também não seja vil (artigo 24, b, da Lei nº 6.830/80). O direito
de crédito não gera a possibilidade de apropriação de qualquer bem do devedor, de valor muito
superior ao da execução, a partir da adjudicação. Gera sim o direito à constrição e expropriação de bens
do devedor, observando os valores da avaliação, que devem, tanto quanto possível, observar o valor de
mercado do bem. Sendo muito superior o valor do bem ao da execução, o excedente deve retornar ao
patrimônio do devedor, ou ainda ser revertido para satisfação dos demais credores. O valor ofertado
pelo autor por 50% do imóvel é inferior a 20% do valor da avaliação do bem, causando enorme prejuízo
para o devedor e seus credores, e acréscimo patrimonial desproporcional ao reclamante, pois o valor
real do bem ultrapassa em muito o valor da execução. (TRT1 - 2ªTurma- Rel. Vólia Bomfim Cassar 0160100-37.1995.5.01.0070 - 6/3/2013.)

8.4.10.2 Arrematação
535. Arrematação. Preço vil. A arrematação no Processo do Trabalho regula-se pelo parágrafo 1º do
artigo 888 da CLT, que determina a venda pelo maior lance. A noção de preço vil é fruto de construção
jurisprudencial. A princípio, tem-se por razoável e proporcional o lanço que ultrapasse 20% (vinte por
cento) do valor da avaliação. Recurso a que se nega provimento. (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Marcos
Cavalcante - 0153500-11.2005.5.01.0341 - 2/7/2013.)
536. Preço vil. Nulidade da arrematação. A avaliação do preço vil não se prende apenas ao valor da
valorização feita pelo oficial de justiça em comparação ao valor do lanço, mormente quando
transcorridos quase dois anos de sua fixação. O valor do imóvel é dinâmico, possui índices próprios que
sequer podem ser comparados com outros indicadores de mercado. Quando visível e inquestionável o
baixo valor da arrematação, é certa a nulidade desta, já que a alienação forçada não segue a intenção da
lei em desapropriar o executado da forma menos gravosa (art. 620 do CPC). (TRT1 - 7ª Turma - Rel. Ivan
da Costa Alemão Ferreira. (Red. Desig.) - 0143900-69.2001.5.01.0061 - 6/5/2013.)

8.4.11 Extinção da Execução
537. Extinção da execução. Localização do devedor. A paralisação da execução em razão da não
localização do devedor ou de bens penhoráveis não importa em extinção do processo com base nos
artigos 267 e 598 do CPC, uma vez que o artigo 889 da CLT determina que se aplique subsidiariamente
ao processo de execução o disposto na Lei de Execução Fiscal. (TRT1 - 4ª Turma - Rel. Tania da Silva
Garcia - 0125900-06.2008.5.01.0019 - 24/9/2013.)
538. Extinção da execução. Resolução administrativa nº 14/2012 do TRT da 1ª Região. A dificuldade em
localizar bens livres e disponíveis do devedor não pode se equiparar à inércia do exequente, devendo o
magistrado de 1º grau se amparar na Resolução Administrativa nº 14/2012 do Órgão Especial deste e.
TRT da 1ª Região, que autoriza o arquivamento definitivo de processos de execução paralisados nas
Varas do Trabalho visando à emissão de certidão de crédito trabalhista. A extinção da execução se
mostra inadequada, quanto mais a se considerar que não houve tentativa de apreensão de patrimônio
da ré, nem bloqueio on-line dos ativos financeiros dos sócios. (TRT1 - 10ª Turma - Rel. Célio Juaçaba
Cavalcante - 0093200-74.2008.5.01.0019 - 30/9/2013.)
539. Provimento ao recurso para determinar o prosseguimento da execução. Extinção da execução. O
processo de execução somente se extingue nas hipóteses do art. 794 do CPC, não cabendo a aplicação
do art. 267 do mesmo diploma legal. (TRT1 - 9ª Turma - Rel. José Luiz da Gama Lima Valentino 0242500-09.1991.5.01.0019 - 25/4/2013.)

8.4.12 Fraude à Execução
540. Fraude à execução. Para a caracterização de fraude à execução, basta a tão só realização do núcleo
verbal contido no art. 593 do CPC, a saber, a “alienação” do bem, capaz de levar o devedor à
insolvência. A conduta, pois, esgota-se na transferência da titularidade do bem. No presente caso, a
venda do bem para descendente reforça a constatação de que foi perpetrada fraude à execução. Pedido
de reavaliação do bem penhorado. Não tendo o executado se desincumbido de comprovar que o real
valor de mercado do bem penhorado seja muito maior do que a avaliação feita nos presentes autos, não
há falar em aplicação do disposto no art. 683 do CPC, a ensejar o deferimento de nova avaliação. (TRT1 8ª Turma - Rel. Marcelo Augusto Souto de Oliveira - 0205900-12.1988.5.01.0013 – 8/7/2013.)

8.4.13 Multa Cominatória / Astreintes
541. A cominação de multa diária (astreinte) encontra amparo nos artigos 287 e 461, parágrafo 4º,
ambos do CPC, de aplicação subsidiária ao Processo do Trabalho, e se destina a assegurar o
cumprimento do comando judicial, no caso a ordem a que a reclamada devolva a carteira profissional do
reclamante. Prever "multa diária" visando ao seu cumprimento investe a decisão judicial de maior
consistência, justamente por compelir o destinatário a atender ao comando judicial. De acordo com o
art. 461, § 4º, do CPC, "na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer", "o juiz
poderá ..... impor multa diária ao réu, independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou
compatível com a obrigação, fixando-lhe prazo razoável para o cumprimento do preceito". Não existe
obstáculo a que se aplique esse dispositivo aos processos sob a jurisdição da Justiça do Trabalho, uma
vez que ele não colide com qualquer outro inserido na legislação específica (artigo 769 da CLT). Lembrese, ademais, que o art. 765 da CLT confere aos “juízos e Tribunais do Trabalho” “ampla liberdade na
direção do processo”, velando “pelo andamento rápido das causas”. E qualquer providência que vise a
abreviar o cumprimento de uma sentença proferida pela Justiça do Trabalho atenderia àquele
propósito. (TRT1 - 8ª Turma - Rel. Roque Lucarelli Dattoli - 0000909-74.2011.5.01.0205 - 7/11/2013.)
542. Acordo. Cláusula penal. Não cumprido o acordo no prazo ajustado, deve a ré arcar com o
pagamento da respectiva multa, sendo irrelevante que o atraso tenha sido pequeno (apenas um dia). Os
acordos possuem força de sentença e não podem ser desconstituídos mediante mero requerimento.
(TRT1 - 7ª Turma - Rel. Giselle Bondim Lopes Ribeiro - 0001040-51.2011.5.01.0075 - 11/12/2013.)
543. Multa por descumprimento de obrigação de fazer e cláusula penal. Distinção. Trata-se a astreinte
de multa imposta pelo Juízo com fulcro no artigo 461, § 4º do CPC e, portanto, não se confunde com
cláusula penal prevista no artigo 412 do Código Civil que se constitui pacto acessório aposto a um
contrato, por meio do qual é previsto o pagamento de uma prestação para o caso de inadimplemento
ou mora no cumprimento da respectiva obrigação principal à qual se vincula. Evidencia-se, pois, a
natureza diversa das referidas penalidades. (TRT1 - 1ª Turma - Rel. Paulo Marcelo de Miranda Serrano 0000644-04.2011.5.01.0066 - 13/3/2013.)

8.4.14 Obrigação de Fazer / Não Fazer
544. Obrigação de fazer personalíssima do empregador junto à Receita Federal. A condenação imposta
ao 1º reclamado não é decorrente de obrigação trabalhista inadimplida, eis que tem como fundamento
a não regularização da situação da autora junto ao Fisco. Este ato somente pode ser realizado pelo real
empregador, não havendo como estendê-la às recorrentes. Trata-se de obrigação de fazer
personalíssima que não decorre de qualquer obrigação trabalhista não cumprida no momento oportuno
pelo real empregador. Recurso provido. (TRT1 - 6ª Turma - Rel. José Antonio Teixeira da Silva - 000128045.2010.5.01.0020 - 2/7/2013.)
545. Retificação de Perfil Profissiográfico Previdenciário. A perícia técnica tem como objetivo a apuração
da existência de atividade por parte do obreiro em condições de riscos ou em local considerado
perigoso para os efeitos legais, nos termos do art. 195,§ 2º da CLT. Havendo a prova efetiva que o autor
laborou exposto de forma habitual e permanente em condições de insalubridade, correta a decisão a
quo que determinou que a reclamada retificasse o PPP. Recurso a que se nega provimento. (TRT1 - 4ª
Turma - Rel. Mônica Batista Vieira Puglia - 0001489-15.2010.5.01.0343 - 1º/7/2013.)

8.4.15 Precatório
8.4.15.1 Juros de Mora
546. Precatório. Juros de mora. Incidência até a data de expedição do ofício requisitório. O valor
requisitado por meio do precatório deve ser acrescido de juros moratórios até a data em que expedido
o ofício requisitório pelo Exmº Presidente deste egrégioTribunal, ou seja, em 5/7/2010. Na hipótese em
apreço, os juros incidiram apenas até 23/11/2009, data da última atualização dos cálculos pela
contadoria da Vara de origem, razão pela qual se impõe o parcial provimento do recurso para
determinar a incidência de juros moratórios sobre o crédito executado, no período de 23/11/2009 até
5/7/2010. (TRT1 - 7ª Turma - Rel. Evandro Pereira Valadão Lopes - 0073400-29.1991.5.01.0028 8/3/2013.)

8.4.16 Preclusão / Coisa Julgada
547. Multa do art. 467 da CLT de 100%. Fixação na sentença. Respeito à coisa julgada. Deve ser
cumprida a sentença exequenda que determinou o pagamento das parcelas incontroversas em dobro,
em observância à legislação vigente à época de sua prolação, sob pena de ofensa à coisa julgada. (TRT1 3ª Turma - Rel. Rildo Albuquerque Mousinho de Brito - 0222500-64.2000.5.01.0021 - 16/1/2013.)

8.4.17 Requisição de Pequeno Valor – RPV
548. Compensação de débito tributário em sede de RPV. Inadmissibilidade. Nos termos do art. 100, §9º,
da Constituição Federal, e art. 1º, §8º, do Provimento Conjunto 01/2011, desta Corte Regional, não é
admissível o procedimento de compensação de débito tributário do credor de requisição de pequeno
valor junto à Fazenda Pública executada. Agravo improvido. (TRT1 - 5ª Turma - Rel. Roberto Norris 0164000-49.2002.5.01.0016 - 7/3/2013.)

8.4.18 Valor da Execução / Cálculo / Atualização
549. Cálculos elaborados sem observância da prescrição quinquenal. Contrariedade à coisa julgada.
Prevendo o título executivo a prescrição quinquenal e não observado o marco inicial quando da
elaboração dos cálculos, impõe-se sejam refeitos a fim de adequá-los à coisa julgada. (TRT1 - 4ª Turma Rel. Mônica Batista Vieira Puglia - 0088600-10.2009.5.01.0040 - 2/5/2013.)

8.4.18.1 Imposto de Renda
550. Imposto de renda sobre juros de mora. Incidência. Não cabimento. Natureza indenizatória,
independentemente das verbas reconhecidas ao exequente. Art. 404, do Código Civil. Orientação
Jurisprudencial nº 400, da SDI - 1 do colendo TST e Súmula nº 17 deste Regional. Não provimento ao
agravo de petição. (TRT1 - 1ª Turma - Rel. José Nascimento Araujo Netto - 0064400-50.2003.5.01.0071 4/9/2013.)
551. Imposto de renda. Regime de recolhimento. Inteligência da Súmula nº 368, II do TST. O imposto de
renda é tributável no momento do recebimento e a ele devem ser aplicadas as disposições contidas no
art. 12-A da Lei 7.713, de 22/12/88, inserido pela Lei 12.350/2010 Inteligência da Súmula nº 368, II, do c.
TST, com nova redação introduzida em setembro de 2012. (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Patrícia Pellegrini
Baptista da Silva - 0112000-72.2000.5.01.0071 - 13/6/2013.)

8.4.18.2 Juros
552. Incidência de juros de mora e da correção monetária no crédito previdenciário. Os juros que
incidem sobre os débitos de natureza previdenciária são computados a partir do mês de competência.
Se assim não o fosse, seria muito cômodo e lucrativo para as empresas deixarem de efetuar o correto
recolhimento na época própria para, somente após decisão judicial transitada em julgado,
providenciarem o efetivo pagamento sem juros e multa. (TRT1 - 7ª Turma - Rel. Alexandre Teixeira de
Freitas Bastos Cunha - 0051500-85.2002.5.01.0001 - 11/3/2013.)

553. Súmula nº 4. "Contagem de juros - depósito garantidor da dívida ou adimplemento total da
obrigação - cessação da contagem - CLT e lei de execução fiscal. A incidência de juros de mora, assim
como da correção monetária, sobre o crédito trabalhista é regulada integralmente pela Lei 8.177/1991
e, portanto, nesse aspecto, não é aplicável o artigo 9º, § 4º, da Lei de Executivo Fiscal. II - Somente o
adimplemento integral da dívida, assim considerado o depósito que propicia o imediato levantamento,
fará cessar a contagem de juros moratórios”. (TRT1 - 6ª Turma - Rel. Nelson Tomaz Braga - 023140041.2003.5.01.0341 - 1º/8/2013.)
554. Juros da mora. Empresa submetida à liquidação extrajudicial. Sucessão. Aplicação da OJ 408 do c.
TST. Quando uma empresa executada, submetida ao regime de liquidação extrajudicial, é absorvida e
sucedida por outra, não transfere à sucessora os privilégios inerentes a entidades liquidandas ou
liquidadas, como por ex., a contagem dos juros da mora até a data da decretação da referida liquidação,
não existindo a possibilidade desta empresa em desvencilhar-se da sua obrigação em quitar,
integralmente, o crédito do exequente. (TRT1 - 9ª Turma - Rel. Patrícia Pellegrini Baptista da Silva 0136400-76.1996.5.01.0044 - 2/8/2013.)
555. Juros de mora. Momento de desoneração do devedor. A mora trabalhista é apurada desde o
ajuizamento da demanda (art.883, da CLT) até a quitação integral do débito (art.39, da Lei nº 8.177/91),
a qual ocorre com o pagamento do principal corrigido monetariamente e acrescido dos juros
respectivos. Destarte, após o depósito da quantia devida, não há que se falar em incidência de juros de
mora. (TRT1 - 6ª Turma - Rel. José Antonio Teixeira da Silva (Red. Desig.) - 0100800-87.1996.5.01.0013 3/6/2013.)
556. Juros de mora. Responsabilidade do devedor. Inteligência da Súmula nº 4 do TRT: “1 - Contagem de
juros - Depósito garantidor da dívida ou adimplemento total da obrigação - Cessação da contagem - CLT
e lei de execução fiscal. I - A incidência de juros de mora, assim como da correção monetária, sobre o
crédito trabalhista é regulada integralmente pela Lei nº 8.177/1991 e, portanto, nesse aspecto, não é
aplicável o artigo 9º, § 4º, da Lei de Executivo Fiscal. II - Somente o adimplemento integral da dívida,
assim considerado o depósito que propicia o imediato levantamento, fará cessar a contagem de juros
moratórios”. (TRT1 - 2ª Turma - Rel. Maria Helena Motta - 0148100-09.1996.5.01.0025 - 7/10/2013.)
557. Juros. Limite de incidência. Depósito. Se os juros decorrem da natureza ilícita da conduta do
devedor, consistindo em perdas e danos advindos da parcial inexecução de dívida pecuniária, cessam
quando o comportamento daquele tornar-se irrelevante para efetivação do cálculo da dívida, o que se
dá com o depósito. Agravo de petição da reclamante/exequente conhecido e não provido. (TRT1 - 5ª
Turma - Rel. Márcia Leite Nery - 0024100-16.1990.5.01.0002 - 9/10/2013.)
558. Realizado o depósito da condenação integralmente, não se há como considerar o executado em
mora, até porque, in casu, a responsabilidade por eventual demora na liberação do alvará não pode ser
imputada ao devedor. (TRT1 - 1ª Turma - Rel. Mário Sérgio Medeiros Pinheiro - 003110004.2003.5.01.0005 - 5/3/2013.)

8.4.18.2.1 Fazenda Pública
559. Juros. Fazenda Pública. Os juros previstos na legislação especial (Lei nº 8.177/91) só poderiam ser
alterados a partir de outra lei federal. A jurisprudência, contudo, trilhou por caminho diverso, vindo a
recepcionar a alteração imposta pela Medida Provisória nº 2.180-35, de 24/8/2001, consagrando o
entendimento contido no tema nº 7 da Orientação Jurisprudencial do Pleno do Tribunal Superior do
Trabalho. (TRT1 - 4ª Turma - Rel. Cesar Marques Carvalho - 0043600-46.1992.5.01.0019 - 21/8/2013.)
560. Nos termos do § 4º do artigo 9º da Lei nº 6.830/80, somente o depósito em dinheiro faz cessar a
responsabilidade pela atualização monetária e os juros de mora. Tal regra é especial e se aplica à
execução movida pela Fazenda Pública. (TRT1 - 4ª Turma - Rel. Cesar Marques Carvalho - 001400074.1988.5.01.0421 - 19/2/2013.)

8.5
8.5.1

MINISTÉRIO PÚBLICO
Intimação

561. Processo que envolve menor incapaz. Ausência de intimação do Parquet. Nulidade. Na hipótese,
deve ser observado o entendimento contido no art. 246 e seu parágrafo único do CPC, que prevê ser
nulo o processo, quando o Ministério Público do Trabalho não for intimado a acompanhar o feito em
que deva intervir. Parágrafo único. Se o processo tiver corrido, sem conhecimento do Ministério Público,
o juiz o anulará a partir do momento em que o órgão devia ter sido intimado. Assim, diante da
impossibilidade de se definir o mérito da demanda em favor da filha menor do obreiro falecido, deve
prevalecer o entendimento contido no art. 246 e seu parágrafo único do CPC. E como bem indicou o
Parquet em seu parecer de fls. 140/142, é inegável o seu prejuízo e da menor com a ausência de
intimação do MPT desde o início, uma vez que este perdeu a oportunidade de emendar a inicial,
requerer provas ou mesmo interpor recursos, caso julgasse necessário. Ou seja, tratando-se de ação em
que menor incapaz figura no pólo passivo da lide é obrigatória intervenção do órgão ministerial, desde o
início, como órgão interveniente, sob pena de nulidade, o que, in casu, ocorreu. Recurso provido. (TRT1
- 5ª Turma - Rel. Bruno Losada Albuquerque Lopes - 0000695-94.2010.5.01.0342 - 13/5/2013.)

8.5.2

Legitimidade

562. Ação civil pública. Defesa de direitos coletivos. Ministério Público do Trabalho. Legitimidade. Para
Watanabe, as condições da ação são aferidas no plano lógico e da mera asserção do direito, e a cognição
a que o juiz procede consiste simplesmente em confrontar a afirmativa do autor com o esquema
abstrato da lei-. No mesmo sentido Mandrioli afirma que as condições da ação devem ser consideradas
no plano lógico ou de hipotética admissibilidade. Assim, não há como perquirir, para o deslinde da
controvérsia que se instalou sobre a legitimidade do Ministério Público do Trabalho, se as lesões
noticiadas na petição inicial restaram caracterizadas ou se o transporte dos empregados foi realizado
pela empregadora, sem o objetivo de fraudar direitos trabalhistas. Caberá verificar se, in abstractu, tem
o Ministério Público, em sede de ação civil pública, pretensão tutelável em face das rés. A atuação do
Parquet se legitima quando o interesse, posto que individual, estiver qualificado pela nota da
indisponibilidade, como diz Mancuso, da prevalência do caráter de ordem pública em face do bem de
vida direto e imediato perseguido pelo interessado. Não se estará, neste caso, contrariando a própria
tendência dos ordenamentos jurídicos contemporâneos de valorização das resoluções coletivas dos
conflitos. A par dessas considerações, é hialino que a hipótese ventilada nos autos - ação postulando a
imposição de obrigações de fazer e de não fazer em relação à terceirização ilícita praticada pela Agência
Nacional de Saúde, com fundamento em direitos sociais garantidos constitucionalmente aos
trabalhadores - deve ser enquadrada como interesse coletivo que se sujeita à defesa pelo douto
Ministério Público do Trabalho por meio de ação civil pública. No caso em destaque, assoma valioso o
interesse público porquanto alega-se que as rés, ao descumprirem propositadamente a legislação
trabalhista, causaram e podem potencialmente causar inúmeros e sérios transtornos à sociedade como
um todo, que se vê impedida de ter acesso aos cargos e empregos da Administração Pública. Por todos
esses motivos, correta a r. sentença, no capítulo em que reconheceu a legitimidade ativa do douto
Ministério Público do Trabalho para propor a presente ação civil pública. (TRT1 - 7ª Turma - Rel. Evandro
Pereira Valadão Lopes - 0139800-64.2008.5.01.0081 - 2/5/2013.)
563. Direitos individuais homogêneos. Legitimidade ativa do Ministério Público do Trabalho. O
Ministério Público possui legitimidade ad causam para propor ação civil pública visando à defesa de
direitos individuais homogêneos, ainda que disponíveis e divisíveis, desde que presente interesse social
relevante e restem ofendidos a dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho. (TRT1 - 4ª
Turma - Rel. Tania da Silva Garcia (Red. Desig.) - 0300400-31.2008.5.01.0058 - 11/9/2013.)
564. Habilitação em execução de verbas trabalhistas previstas em termo de ajustamento de conduta
homologado judicialmente. Interesses ou direitos difusos e coletivos. Legitimidade de parte ativa.
Versando a discussão processada nos autos situação na qual o Ministério Público do Trabalho busca a
defesa tanto dos interesses difusos quanto dos coletivos, e da qual originou-se um Termo de
Ajustamento de Conduta que não criou para o reclamante nenhum direito individual, cabe à entidade
legalmente legitimada à sua propositura a aptidão para ajuizar a ação de execução das obrigações

assumidas no referido título executivo judicial, não detendo o autor, individualmente, legitimidade para
executar o TAC inadimplido. (TRT1 - 2ª Turma - Rel. Maria Aparecida Coutinho Magalhães - 000061378.2012.5.01.0282 - 13/3/2013.)

8.6
8.6.1

ÓRGÃOS JUDICIÁRIOS E AUXILIARES DA JUSTIÇA
Dos Auxiliares da Justiça

565. Bancário. Doença profissional. Dort/LER. Laudo pericial. Nomeação de médico legista. Ausência de
conhecimento técnico. Conclusões dissonantes à prova dos autos. Nulidade. É nula a prova técnica se o
perito nomeado não possui conhecimentos específicos na área de atuação da doença investigada e as
suas conclusões se mostram flagrantemente contraditórias aos elementos de prova que emergem dos
autos. (TRT1 - 6ª Turma - Rel. José Antonio Piton - 0023900-71.2009.5.01.0057 - 4/3/2013.)
566. Prova pericial. Acidente de trabalho. Embora o Juiz não esteja adstrito ao laudo pericial (art. 436 do
CPC), para afastar a credibilidade da prova técnica é necessária outra do mesmo quilate, quando a
matéria requer conhecimento específico, não sendo possível que o leigo possa, em assunto deste jaez,
estabelecer o nexo de causalidade com a mesma propriedade que faz o especialista. (TRT1 - 3ª Turma Rel. Patrícia Pellegrini Baptista da Silva - 0029500-89.2008.5.01.0451 - 6/3/2013.)

8.7
8.7.1

PARTES E PROCURADORES
Assistência Judiciária Gratuita

567. Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça requerida pelo reclamado. Diante da nova redação do
inciso VII, do art. 3º da Lei n.º 1.060, de 1950, não remanesce qualquer dúvida que o empregador
(pessoa física ou jurídica) tem direito ao benefício da assistência judiciária gratuita, porém, desde que
comprove nos autos, de forma cabal e inexorável, sua real situação econômico-financeira. No caso
vertente, não se aplica a analogia em relação ao benefício atribuído ao empregado hipossuficiente, não
bastando para o empregador a mera juntada de declaração de pobreza ou de insuficiência de recursos
financeiros. É imperioso o acompanhamento de outros meios de prova que demonstrem as reais
dificuldades econômicas e financeiras do empregador para fazer face aos custos judiciais do processo.
Recurso não provido. (TRT1 - 5ª Turma - Rel. Enoque Ribeiro dos Santos - 000033496.2013.5.01.0431 23/5/2013.)
568. Gratuidade de justiça. Empregador. Descabimento no âmbito trabalhista. Interpretação conjunta
do disposto na Lei nº 1.060/50 e no art. 790, § 3º, da CLT, introduzido pela Lei nº 10.537/2002. No
âmbito trabalhista, o benefício da gratuidade de justiça encontra-se regulado pela Lei nº 1.060/50, que
expressamente se refere a esta Especializada (art. 2º, caput, in fine), e, agora, pelo art. 790, §3º, da CLT,
acrescentado pela Lei nº 10.537/2002. De tais diplomas legais, que na Justiça do Trabalho devem ser
interpretados conjuntamente, o que conduz a conclusões, quanto a esta Especializada, que
necessariamente não condizem com aquelas obtidas por órgãos outros do Judiciário, que buscam a
mens legis apenas da Lei nº 1.060/50, extrai-se que o benefício da gratuidade de justiça restringe-se
exclusivamente aos empregados, e mesmo assim desde que preencham certos requisitos, o principal
deles o de apresentação da competente declaração de miserabilidade jurídica. Afinal, a Lei nº 1.060/50,
no art. 2º, caput e § único, assegura a gratuidade de justiça aos nacionais e estrangeiros residentes no
país cuja situação econômica não lhes permita pagar as despesas do processo, sem prejuízo do sustento
próprio ou familiar, bastando para tanto que assim o requeiram na preambular ou no curso do processo
e sua condição de miserabilidade seja admitida pelo juízo. Ou seja, a aplicação conjunta da Lei nº
1.060/50 e do art. 790, § 3º, da CLT afasta o deferimento do benefício da gratuidade de justiça ao
empregador, qualquer que seja a sua situação. Nego provimento. (TRT1 - 5ª Turma - Rel. Bruno Losada
Albuquerque Lopes - 0002213-94.2012.5.01.0263 - 10/7/2013.)
569. Gratuidade de justiça. Pessoa jurídica. Requisitos. Indeferimento. Não se trata de empregador
doméstico, mas sim de empreendedor, proprietário de uma gráfica, conforme narrado na peça inicial,
sendo certo que foi numa das máquinas gráficas que o autor teve seus dedos da mão direita esmagados.
(TRT1 - 4ª Turma - Rel. Ivan da Costa Alemão Ferreira - 0001148-68.2012.5.01.0003 - 9/1/2013.)

570. Assistência judiciária gratuita. Mera declaração. Nos termos do art. 790, § 3º, da CLT (redação pela
Lei nº 10.537, de 27/8/02), para a obtenção da gratuidade de justiça, basta a declaração de insuficiência
de recursos. No mesmo sentido se manifestou a SDI-I do c. TST, através da OJ nº 304. (TRT1 - 9ª Turma Rel. José Luiz da Gama Lima Valentino - 0000080-71.2012.5.01.0201 - 6/6/2013.)

8.7.2

Representação em Juízo

8.7.2.1

Preposto

571. O artigo 843 da CLT, em seu parágrafo 1º, faculta ao empregador fazer-se substituir por gerente ou
qualquer outro preposto que tenha conhecimento dos fatos, cujas declarações obrigarão o proponente.
Exigindo o preceito que o preposto tenha conhecimento dos fatos, não se admite que se escuse de
responder a pretexto de desconhecimento em relação a fatos controvertidos e relevantes à solução do
conflito, incidindo, no caso, em confissão. (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Gloria Regina Ferreira Mello 0078700-68.2008.5.01.0062 - 15/5/2013.)

8.7.3

Substituição Processual

572. Listagem dos substituídos. A decisão que determina à parte a juntada de documentos, sob pena de
multa, viola o princípio constitucional segundo o qual ninguém será obrigado a produzir prova contra si
mesmo, em conformidade com o disposto no inciso II, do artigo 5º, da CRFB, onde se lê que “ninguém
será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei.” A esse ângulo, a juntada
de documentos constitui ônus da parte, que suportará as eventuais consequências de sua opção quanto
à apresentação ou não da prova, não sendo cabível a pretensão do sindicato autor, no sentido de
obrigar a ré a fornecer a relação dos empregados pertencentes à categoria - listagem nominativa dos
substituídos -, sob pena de multa diária. (TRT1 - 6ª Turma - Rel. José Antonio Piton - 000123417.2011.5.01.0054 - 4/9/2013.)

8.7.4

Sucumbência

8.7.4.1

Honorários na Justiça do Trabalho

573. “Na Justiça do Trabalho, o deferimento de honorários advocatícios sujeita-se à constatação da
ocorrência concomitante de dois requisitos: o benefício da justiça gratuita e a assistência por sindicato.”
OJ 305 da SDI-1 TST. (TRT1 - 4ª Turma - Rel. Luiz Alfredo Mafra Lino - 0148800-52.2009.501.0017 2/9/2013.)

8.8
8.8.1

PENALIDADES PROCESSUAIS
Multa do Art. 475-J do CPC

574. Art. 475-J do CPC. Inaplicabilidade ao processo do trabalho. Inaplicável o art. 475-J, do CPC, eis que
o processo do trabalho tem regramento próprio, ex vi, art. 880, da CLT. Inexiste, assim, omissão
justificadora da aplicação subsidiária do processo civil, nos termos do art. 769 da CLT, não havendo
como pinçar do dispositivo apenas a multa, aplicando, no mais, a sistemática processual trabalhista. A
teor do art. 889, da CLT, a norma subsidiária para a execução trabalhista é a Lei nº 6.830/80 (Lei da
Execução Fiscal), sendo que, somente na ausência de norma específica nos dois diplomas anteriores, o
processo civil passa a ser fonte informadora da execução trabalhista naqueles procedimentos
compatíveis com o processo do trabalho. (TRT1 - 7ª Turma - Rel. Maria das Graças Cabral Viegas
Paranhos - 0099600-37.2008.5.01.0009 - 2/10/2013.)
575. Multa artigo 475-J do CPC. Processo do trabalho. Compatibilidade. Não há dúvidas de que a multa
prevista no art. 475-J, do CPC tem por escopo garantir a aplicação do princípio da celeridade e
efetividade na prestação jurisdicional (art. 5º, LXXVIII, da CF). Da mesma maneira, é inquestionável o
fato de que o direito processual do trabalho deve oferecer meios para a efetiva e rápida garantia da
execução, mormente, em razão da natureza alimentar da maioria dos créditos sobre os quais se fundam
as execuções trabalhistas. Portanto, resta evidente a compatibilidade da multa prevista no art. 475-J do

CPC com os princípios que norteiam o direito processual do trabalho, devendo ser aplicada in casu.
Agravo provido. (TRT1 - 5ª Turma - Rel. Roberto Norris - 0195600-68.2007.5.01.0451 - 20/8/2013.)
576. Multa do art. 475-J do CPC. Inaplicabilidade ao processo do trabalho. É inaplicável a multa do art.
475-J do CPC ao processo do trabalho, visto que inexiste omissão na CLT a respeito da matéria.
Precedentes do TST. (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Rildo Albuquerque Mousinho de Brito - 001670078.2002.5.01.0050 - 5/3/2013.)
577. Multa do art. 475-J, do CPC. Processo do trabalho. Aplicabilidade. Prazo aplicável de 15 dias.
Comungo com o entendimento de que o cumprimento voluntário da sentença, inserto no art. 475-J, do
CPC (primeira parte), que dispõe a respeito do prazo destinado ao pagamento da obrigação de pagar
quantia certa ou já fixada em liquidação (como é o caso) e que impõe, caso inerte o devedor, acréscimo
ao montante da condenação de multa, no percentual de 10%, não se encontra situado na fase de
execução propriamente dita. Essa somente terá início com o requerimento do credor (parte final, do art.
475-J) ou com o impulso oficial do Juízo, no Processo do Trabalho, para a expedição do competente
mandado de penhora e avaliação. Sendo assim, por atuar antes de iniciada a fase de execução, a
aplicação da referida multa não é incompatível com o disposto no art. 889, da CLT, e, inclusive, diante da
omissão na CLT, nesse particular, plenamente aplicável no Processo do Trabalho. Portanto, o prazo a ser
observado é o previsto no próprio art. 475-J do CPC, qual seja, o de 15 dias. Não efetuado o pagamento
dentro desse prazo, inicia-se, aí sim, a fase de execução propriamente dita, que, no processo do
trabalho, dá-se com a citação do devedor, por mandado, para pagar ou garantir a execução, no prazo de
48 (quarenta e oito) horas, sob pena de penhora, consoante os termos do art. 880, da Consolidação das
Leis do Trabalho. Nego provimento. (TRT1 - 1ª Turma - Rel. José Nascimento Araujo Netto - 001640090.2006.5.01.0078 - 4/9/2013.)
578. Ninguém ignora a intensa divergência que se verifica, nesta Justiça Especializada, quanto à
possibilidade de se aplicar, ao processo do trabalho, o disposto no art. 475-J do CPC. Desse modo, na
ausência de expressa determinação a que a segunda reclamada fizesse o pagamento do "débito
trabalhista" sob pena de responder pela multa prevista no art. 475-J do CPC, esta não poderia ser
aplicada. Aliás, no caso, porque a segunda reclamada era intimada a "pagar o débito trabalhista no
prazo de 48 horas", o d. Juízo de origem acenava com a ideia de que a ela não seria imposta a multa
prevista no art. 475-J do CPC. Sim, porque o art. 475-J do CPC, em seu caput, concede ao devedor o
"prazo de quinze (15) dias" para efetuar o pagamento da dívida, sob pena de a ela se acrescentar "multa
no percentual de dez por cento". (TRT1 - 8ª Turma - Rel. Roque Lucarelli Dattoli - 002580086.2004.5.01.0050 - 10/12/2013.)
579. 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. Por conseguinte, o primeiro dos pressupostos de que depende a
incorporação, ao processo do trabalho, de regra originária do processo comum não é menosprezado, ao
se adotar o comando inscrito no art. 475-J do CPC às execuções em curso nesta Justiça Especializada. De

resto, não há “incompatibilidade” entre o art. 475-J do CPC e qualquer das “normas deste Título”, ou
seja, do Título X - Do Processo Judiciário do Trabalho da Consolidação das Leis do Trabalho, em que se
insere o art. 769. (TRT1 - 8ª Turma - Rel. Roque Lucarelli Dattoli - 0255500-55.2002.5.01.0451 14/1/2013.)

8.9

PROCESSO COLETIVO

8.9.1

Ação Civil Pública

580. Ação civil pública. Direitos coletivos e difusos. Preliminar de carência de ação. Com respaldo na LC
75/93 e no artigo 127 da CF, resta patente a legitimidade do MPT para buscar perante esta Justiça
Especializada, mediante a interposição da presente ação civil pública, a tutela dos interesses difusos
especificados. No que se refere ao interesse processual do MPT, intimamente relacionado à própria
legitimação já reconhecida, certo é que, diversamente do que pretende fazer crer a ré, a alegação no
sentido de que se tratam de meros interesses individuais, que afastariam a representação ministerial,
nenhum amparo traz à tese da defesa. Correta a rejeição. Nega-se provimento. Direitos difusos e
coletivos. Assinatura de vales em branco, e recibos de pagamento com descontos sob o título de vales.
Mostram-se ilícitas as práticas habitualmente adotadas pela empresa, de exigir dos empregados que
assinem vales em branco para descontos nos salários, impedindo-os de trabalhar se não acatarem a
determinação empresarial. (TRT1 - 6ª Turma - Rel. Giselle Bondim Lopes Ribeiro - 000077956.2010.5.01.0064 - 8/1/2013.)

8.9.1.1

Tutela Inibitória (Obrigação de Fazer e Não Fazer)

581. Tutela inibitória. Fundamentos que a preveem. Dispositivo que não fez menção ao comando
sumário. Necessidade de sua observância. A tutela sumária, que produz antecipadamente o efeito
executivo próprio da sentença definitiva, abrindo oportunidade para a antecipação da realização do
direito, não pode ser simplesmente desatendida pela parte que sofre suas implicações por não ter sido
lançada na parte dispositiva do comando judicial que a estabeleceu. (TRT1 - 6ª Turma - Rel. Nelson
Tomaz Braga - 0097500-73.2003.5.01.0013 - 5/6/2013.)
582. Ministério Público do Trabalho. A obrigação de não fazer em relação à primeira reclamada partiu de
uma premissa de ocorrência de fraude na contratação de mão de obra subordinada, tratada de forma
equivocada como se trabalho voluntário fosse. O fato foi confirmado, mediante fartos meios de prova
vindos em cognição. Logo, de se manter o ajustamento da conduta da primeira reclamada aos preceitos
legais de regência, para que contrate mediante normas da CLT na relação jurídica de emprego e, do
Município, segundo reclamado, para que se abstenha de fazer o repasse de verba à primeira reclamada,
na hipótese de não ajustamento da conduta, o que vai ao encontro do interesse público. Não se
pretende qualquer invasão na área de atuação da Administração Pública, tratando-se de sistema de
contrapesos com vistas a maior eficiência da máquina administrativa em prol da coletividade. (TRT1 - 1ª
Turma - Rel. José Nascimento Araujo Netto - 0000966-81.2012.5.01.0262 - 4/12/2013.)

8.10 PROCESSO E PROCEDIMENTO
8.10.1 Provas
8.10.1.1 Depoimento Pessoal / Testemunha
583. Avaliação probatória. Princípio da imediatidade do juiz coletor. Pelo princípio da imediatidade ou
imediação, o Juízo de primeiro grau tem contato direto com a colheita e própria produção das provas.
Por meio desse contato, encontra-se esse mesmo Juízo apto a graduar ou valorar o conjunto probatório.
Não deve, pois, em princípio, a Instância ad quem, cujo contato com as provas é apenas indireto,
modificar o ato valorativo do órgão originário, salvo quando verificar assimetrias nesse processo de
valoração. (TRT1 - 7ª Turma - Rel. Alexandre Teixeira de Freitas Bastos Cunha - 010040056.2009.5.01.0421 - 9/1/2013.)

584. Confissão ficta do autor. Efeitos. Diante da pena de confissão ficta aplicada ao autor, por ausente à
audiência em que deveria prestar depoimento pessoal, é de se considerar verdadeiro o fato alegado
pela ré na defesa, não contrariado pela prova dos autos. (TRT1 - 5ª Turma - Rel. Tania da Silva Garcia 0001416-28.2011.5.01.0078 - 21/2/2013.)
585. Horas extras. Comprovação de parte do período. Segundo jurisprudência majoritária, a decisão que
defere horas extras com base em prova testemunhal ou documental não ficará limitada ao período de
tempo nela por ela abrangido, desde que o julgador fique convencido que o procedimento questionado
superou aquele período (OJ 233 da SDI-1 do c. TST). (TRT1 - 2ª Turma - Rel. Maria Helena Motta 0001194-58.2012.5.01.0035 - 8/8/2013.)
586. Horas extras. Jornada não anotada nos cartões de ponto. Prova testemunhal. Comprovado, por
meio de prova testemunhal, o labor em jornada elastecida que não consta dos controles de ponto, a
fixação da jornada se dará com base no depoimento da testemunha. Nosso sistema de avaliação de
provas consagra o livre convencimento motivado, devendo o julgador, após o contato com os meios de
prova, prolatar decisão, motivando-a, conforme CPC: 131. (TRT1 - 6ª Turma - Rel. José Antonio Teixeira
da Silva - 0001499-74.2011.5.01.0262 - 6/3/2013.)
587. Horas extras e intervalo. Não há impedimento algum para que o Juízo, mormente o de primeiro
grau, que vivencia o acesso direto e imediato à prova oral produzida, firme seu convencimento com
base em depoimentos de testemunhas que considere fidedignas, bastando que apresente a motivação
de sua decisão. Ademais, por serem britânicos, os controles de ponto apresentados devem mesmo ser
desconsiderados. Contrariamente ao que vislumbrou a juíza sentenciante, a inicial não limitou os pleitos
de pagamento de horas extras, inclusive pela irregularidade nos intervalos, ao período anterior a
dezembro de 2009. Os pedidos são expressos em relação a todo o período contratual, somente havendo
limitação do horário de saída, indicado como sendo 19h entre 2006 e 2009. Recurso empresarial a que
se nega provimento e recurso autoral provido. Matéria exclusiva do recurso da reclamante - saláriosubstituição. Gratificação de função. Comprovado que a acionante efetivamente assumia, integralmente
e de maneira não esporádica, as funções desempenhadas pela superiora durante suas férias, entendo
que ela faz jus ao salário contratual daquela, na forma da Súmula nº 159, I do c. TST, bem como ao
pagamento da gratificação correspondente à função que era efetivamente exercida nos períodos de
substituição, não havendo razão para que essa somente seja paga no período em que a norma coletiva
regulamentava o que já era óbvio. Recurso provido. (TRT1 - 5ª Turma - Rel. Enoque Ribeiro dos Santos 0000762-52.2012.5.01.0063 - 4/9/2013.)
588. Nada impede que o juízo considere comprovado determinado fato pelo depoimento de uma única
testemunha que entenda ser verossímil e fidedigno, desde que fundamente seu livre convencimento,
ante o princípio da valoração subjetiva das provas. (TRT1 - 9ª Turma - Rel. Antônio Carlos de Azevedo
Rodrigues - 0001003-82.2012.5.01.0012 - 2/10/2013.)
589. Preposto. Desconhecimento dos fatos. Confissão ficta. Nos termos do art. 843, § 1º, da CLT, o
preposto deve ter pleno conhecimento dos fatos discutidos. As declarações evasivas e vacilantes do
preposto, escapando de responder temas importantes ao deslinde da causa, levam a concluir pela
confissão ficta. Recurso patronal a que se nega provimento, no particular. (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Jorge
Fernando Gonçalves da Fonte - 0001586-34.2011.5.01.0002 - 4/11/2013.)
590. Prova testemunhal. Depoimentos contraditórios. Valoração. No que concerne à prova testemunhal,
é prudente prestigiar a impressão particular do juiz responsável pela colheita dos depoimentos,
mormente quando estes se revelam contraditórios, 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 - 0001152-49.2010.5.01.0012 - 2/8/2013.)
591. Reclamante que não comparece à audiência em que deveria prestar depoimento. Confissão. Resta
confesso o autor que, embora devidamente notificado, deixa de comparecer à audiência em que deveria

prestar depoimento - TST: Sum. 74. (TRT1 - 6ª Turma - Rel. José Antonio Teixeira da Silva - 000216109.2011.5.01.0207 - 24/1/2013.)

8.10.1.1.1 Suspeição
592. Testemunha. Antipatia em relação a empregado da empresa demandada. Contradita. Não
configura hipótese de impedimento ou suspeição de testemunha a circunstância de o depoente ter
afirmado possuir antipatia em relação a empregado da empresa demandada, sendo perfeitamente
possível sua oitiva sem que tal ato seja inválido. Inexistindo prova de parcialidade e falta de isenção
necessária para depor por parte da testemunha, deve ser afastada a contradita acolhida. (TRT1 - 7ª
Turma - Rel. Alexandre Teixeira de Freitas Bastos Cunha - 0122200-15.2009.5.01.0301 - 11/3/2013.)

8.10.1.2 Ônus da Prova
593. 01. Distribuição do ônus da prova em casos de discriminação e lesão a direitos fundamentais.
Aptidão para a prova. Quando há alegação de que ato ou prática empresarial disfarça uma conduta
lesiva a garantias, princípios constitucionais ou direitos fundamentais, incumbe ao empregador a prova
da motivação lícita de sua conduta. Atribuir ao reclamante a incumbência de provar que o tratamento
recebido decorreu de ato de discriminação é obstar, pela via da distribuição da prova, a tutela judicial
efetiva contra os atos e condutas de discriminação direta ou indireta. Destarte, em uma distribuição
dinâmica do encargo probatório é possível afirmar que a pessoa discriminada deve apresentar indícios
e/ou fatos que permitam deduzir ter sido submetida a tratamento desigual. Ao empregador competirá
afastar a presunção da discriminação, comprovando a inexistência de tratamento desigual e/ou a
razoabilidade e licitude da distinção. Cabe ao reclamante demonstrar indícios e ao empregador afastálos, comprovando a inexistência de discrímen. Exegese do artigo 818 da CLT. 02. Liberdade religiosa e
não-discriminação: bens caros à República. A Constituição da República Federativa do Brasil assegura
uma esfera pessoal de liberdade individual que se espraia para todas as relações empregatícias e que
deve ser garantida nos locais de trabalho. Em um mundo multicultural, não se admite a diferenciação de
tratamento em virtude da conduta religiosa do empregado, e independentemente da vontade de
discriminar ou não, são ilícitas todas as discriminações, sejam elas diretas (dolosas) ou indiretas
(culposas), sendo tais condutas vedadas pela Convenção 111 da Organização Internacional do Trabalho,
ratificada pelo Brasil e que integra nossa ordem interna com status de supralegalidade. 03.
Discriminação religiosa. Indenização a título de danos morais devida. É proibida a adoção de qualquer
prática discriminatória e limitativa para efeito de acesso à relação de emprego, ou sua manutenção, por
motivo de sexo, origem, raça, cor, estado civil, situação familiar ou idade, ressalvadas, neste caso, as
hipóteses de proteção ao menor previstas no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal. A simples
violação de uma situação jurídica subjetiva extrapatrimonial (ou de um interesse não patrimonial) em
que esteja envolvida a vítima, desde que merecedora de tutela, será suficiente para garantir a
reparação. (TRT1 - 7ª Turma - Rel. Sayonara Grillo Coutinho Leonardo da Silva (Red. Desig.) - 013580077.2009.5.01.0342 - 2/10/2013.)
594. Término do contrato de trabalho. Ônus da prova. Súmula nº 212 do TST. É do empregador o ônus
de provar que a iniciativa da ruptura do contrato de trabalho partiu do empregado, pois milita a favor
desta presunção de que tenha sido dispensado imotivamente. (TRT1 - 10ª Turma - Rel. Angelo Galvão
Zamorano - 0000447-57.2012.5.01.0246 - 6/9/2013.)
595. Adicional de manuseio do lixo. Ônus da prova. O artigo 818 da CLT c/c o artigo 333 do CPC regem a
distribuição do ônus da prova, incumbindo ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu a
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Assim, ao admitir a
reclamada que o reclamante era responsável pelo transporte do lixo, afirmando, no entanto, que este
não o manuseava, atraiu para si o ônus do fato impeditivo alegado. (TRT1 - 2ª Turma - Rel. Maria Helena
Motta - 0001126-48.2012.5.01.0055 - 27/11/2013.)
596. O encargo probatório de demonstrar a regularidade dos depósitos de FGTS é do empregador, que
possui e está obrigado a manter arquivados os comprovantes dos mesmos, porque responsável legal
pelo cálculo e recolhimento. Se os omite, gera a presunção de inadimplência. (TRT1 - 9ª Turma - Rel.
Antônio Carlos de Azevedo Rodrigues - 0122700-43.2009.5.01.0055 - 6/3/2013.)

8.10.1.2.1 Horas Extras
597. Cabe ao empregado o ônus da prova quando impugna os controles de frequência por ele
assinados. Inteligência dos artigos 818 da CLT e 333, I, do CPC. (TRT1 - 5ª Turma - Rel. Tania da Silva
Garcia - 0000547-60.2012.5.01.0036 - 12/6/2013.)
598. Cartões de ponto. Exigência. Carece de comprovação a alegação de contar com menos de 10
empregados, feita pela empresa com o objetivo de escusar-se da apresentação dos controles de ponto.
Isso porque o dever de documentação não se limita à manutenção dos referidos documentos, mas à
apresentação destes em processos em que se discuta a jornada do trabalhador. Sem essa prova há de
prevalecer a aplicação do entendimento contido na Súmula nº 338 do c. TST. (TRT1 - 4ª Turma - Rel.
Angela Fiorencio Soares da Cunha - 0000237-33.2010.5.01.0001 - 18/9/2013.)
599. Horas extras. Prova. Comprovado pelos cartões de ponto o cumprimento habitual de horas extras e
não demonstrando os recibos de pagamento de salário o correto adimplemento do trabalho prestado,
impõe-se o reconhecimento do direito ao pagamento de diferenças de horas extras. (TRT1 - 2ª Turma Rel. Maria Helena Motta - 0000833-62.2012.5.01.0028 - 4/11/2013.)
600. Horas extras. Regime 6x2. Autorizado em norma coletiva. Extrapolação comprovada. O autor se
desincumbiu do ônus de comprovar a inidoneidade dos controles de ponto, assinados, quanto ao
horário de entrada e de supressão do intervalo intrajornada, sendo devidas as horas extras. Adicional
noturno. Hora reduzida. O trabalho realizado de 22h às 5h, deve ser remunerado com adicional noturno
e a hora deve ser computada com 52'30''. Se a ré não pagava o adicional considerando as horas
reduzidas, são devidas as diferenças. Desvio de função. Ausência de quadro de carreiras. Se a função a
qual o autor pretende o desvio não é instituída por lei, norma coletiva, e a ré não possuiu quadro de
carreiras, não são devidas as diferenças. (TRT1 - 2ªTurma- Rel. Vólia Bomfim Cassar - 000082860.2011.5.01.0065 - 14/8/2013.)
601. Jornada extraordinária. Controles de ponto. Prova oral. Impugnação dos controles de ponto.
Inversão do ônus da prova. A empregadora tem obrigação de anotar a real jornada de trabalho dos
empregados e apresentar os cartões de ponto em juízo, fazendo prova pré-constituída. A impugnação
dos controles de jornada acarreta a inversão do ônus da prova, incumbindo ao autor a comprovação da
jornada efetivamente laborada. (TRT1 - 9ª Turma - Rel. Dalva Amélia de Oliveira - 000063233.2012.5.01.0202 - 13/6/2013.)
602. Provada a inidoneidade dos controles de ponto, inverte-se o ônus da prova, que passa a ser da ré,
sendo aplicável o entendimento contido na Súmula nº 338, I, do c. TST. (TRT1 - 2ª Turma - Rel. Valmir de
Araujo Carvalho - 0000500-87.2012.5.01.0068 - 13/3/2013.)
603. Jornada de trabalho e horas extraordinárias. Nos termos da Súmula nº 338, do c. TST, o ônus da
prova do registro da jornada de trabalho recai sobre a empregadora, mediante apresentação de
registros de frequência. Todavia, ao impugnar os controles de ponto, o autor atraiu para si o ônus de
comprovar a jornada de trabalho apontada na inicial e, diante da ausência de prova oral, o autor não se
desincumbiu deste ônus, presumindo-se verdadeiros os horários declinados na defesa. Comprovado o
regular pagamento do trabalho extraordinário, exclui-se da condenação este pedido. (TRT1 - 4ª Turma Rel. Alvaro Luiz Carvalho Moreira - 0000854-80.2012.5.01.0014 - 4/11/2013.)

8.10.1.2.2 Vale-transporte
604. Vale-transporte. Ônus da prova empresarial. Na qualidade de direito trabalhista imperativo, cabe
ao empregador o ônus da prova do fornecimento do vale-transporte, por ser o fornecimento fato
extintivo da obrigação (art. 818, CLT; art. 333, CPC). Ademais, presume-se necessário o deslocamento do
trabalhador de sua residência para o trabalho e vice-versa, competindo ao empregador o ônus de
comprovar eventual fato modificativo da obrigação de ofertar o vale-transporte (por exemplo, a
circunstância de se tratar de trabalho em domicílio obreiro, o fato de o obreiro residir no
estabelecimento ou em suas proximidades, o fato de não desejar o vale por se valer de outro tipo de
transporte mais favorável ou, até mesmo, por não considerar conveniente o desconto de 6% de seu
salário, além de outras possibilidades fáticas). Relembre-se, ainda, que o empregador tem em seu poder

as informações sobre a residência do trabalhador e seu local de trabalho. Nesse contexto, o Pleno do
TST, na sessão de 24/5/2011, cancelou a antiga OJ 215 da SBDI - 1, que invertia o ônus probatório nessa
matéria. (TRT1 - 6ª Turma - Rel. José Antonio Teixeira da Silva - 0000249-89.2012.5.01.0029 8/11/2013.)
605. Vale-transporte. Renúncia ao benefício legal. Fraude na obtenção da manifestação de vontade do
empregado. Direito à indenização. É do empregador a obrigação de comprovar que o empregado não
preenche os requisitos para obtenção do vale-transporte, sob pena de pagamento de indenização
equivalente aos valores diários gastos com o deslocamento casa-trabalho e vice-versa. Revelando a
instrução processual que a declaração de opção do empregado por não receber o benefício foi obtida
por meio da imposição patronal, devemos concluir que se encontra contaminada a aludida manifestação
de vontade, sendo devido o pagamento dos valores sonegados ao longo do pacto laboral. (TRT1 - 5ª
Turma - Rel. Rogério Lucas Martins - 0000891-79.2012.5.01.0282 - 19/6/2013.)

8.10.2 Revelia
606. I - Atestado médico. Expedição de ofício para a confirmação do atendimento. De acordo com a
Súmula nº 122 do TST, o atestado capaz de justificar a ausência da parte deve declarar especificamente
a impossibilidade de locomoção, o que se extrai do documentado juntado pelo autor. A ausência de
indicação do CID constitui procedimento médico-paciente, logo não constitui requisito imprescindível
para a averiguação da autenticidade do documento quanto ao seu conteúdo. À parte caberia a diligência
no intuito de comprovar as suas suspeitas diante da presunção de falsidade do comparecimento do
reclamante no Posto de Saúde da Família localizado no bairro em que reside, pois não compete ao
Judiciário a produção de provas para a parte quando não há evidências de irregularidades para o
convencimento judicial, logo, não haveria porque deferir a diligência de expedição de ofício para a
verificação da autenticidade do documento, inclusive em relação à duração do tratamento ambulatorial.
II- Salário in natura. Para a caracterização da natureza salarial da alimentação a análise não pode
prender especificamente à gratuidade da alimentação fornecida. Restando indubitável o fornecimento
para o trabalho, viabilizando a prestação de serviços do empregado no local em que ficavam e
circulavam os navios da segunda reclamada, correta a decisão de primeiro grau ao afastar a
caracterização da parcela como salário in natura. (TRT1 - 10ª Turma - Rel. Marcelo Antero de Carvalho 0123400-34.2009.5.01.0050 - 14/6/2013.)

8.10.2.1 Confissão
607. Pena de confissão. Comparecimento à audiência de prosseguimento com pequeno atraso. Entendo
prejudicial à busca da verdade dos fatos aplicar a pena de confissão à parte que ingressou na sala de
audiência antes de seu encerramento, com apenas 4 (quatro) minutos de atraso, porquanto
caracterizado o ânimo de comparecer. (TRT1 - 1ª Turma - Rel. Gustavo Tadeu Alkmim - 000083925.2010.5.01.0421 - 5/3/2013.)

8.10.3 Vícios Formais da Sentença
608. As nulidades que dependem de "provocação das partes" para serem reconhecidas são aquelas que
se relacionem às suas prerrogativas pessoais. Não assim se a nulidade atinge a própria regularidade da
prestação jurisdicional, algo do que as partes não podem dispor. (TRT1 - 8ª Turma - Rel. Roque Lucarelli
Dattoli - 0018100-56.2006.5.01.0481 - 11/6/2013.)
609. Nulidade do julgado. Contradição insanável. Nula a sentença que apresenta contradição entre a
fundamentação e o dispositivo. (TRT1 - 6ª Turma - Rel. Marcos Cavalcante - 0000614-14.2011.5.01.0051
- 2/5/2013.)

8.11 RECURSO
8.11.1 Cabimento
610. Não cabimento do agravo de petição na fase de cálculos. Não cabe agravo de petição das decisões
proferidas na fase de cálculos, ou seja, em momento anterior ao início da execução. Inteligência da

alínea “a” do art. 897 da CLT. (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Marcos Palacio - 0014800-74.1998.5.01.0511 30/9/2013.)
611. Supressão de instância. O pronunciamento por esta instância revisora sobre matéria que não foi
analisada pelo primeiro grau de jurisdição e à qual não opôs a parte embargos de declaração no
momento oportuno importa em supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de
jurisdição. (TRT1 - 6ª Turma - Rel. Nelson Tomaz Braga - 0001208-50.2011.5.01.0076 - 7/3/2013.)

8.11.2 Efeitos
612. Direito processual. Princípio da congruência. O juiz tem que se ater aos limites da lide, somente
podendo conceder o que foi pedido expressamente na peça de ingresso (CPC, 460), não havendo como
ser deferida pretensão nova apresentada em sede recursal. (TRT1 - 9ª Turma - Rel. Dalva Amélia de
Oliveira - 0000459-52.2012.5.01.0511 - 7/3/2013.)

8.11.3 Preparo / Deserção
613. Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Deserção. Empresa em recuperação judicial.
Inaplicabilidade da Súmula nº 86 do c. TST. O fato de se encontrar a empresa em recuperação judicial
não atrai a aplicação analógica do entendimento contido na Súmula nº 86 do c. TST. Assim, se a empresa
deixou de recolher custas e depósito recursal, conduziu seu apelo à deserção. Agravo de instrumento
improvido. (TRT1 - 7ª Turma - Rel. Sayonara Grillo Coutinho Leonardo da Silva - 000114480.2012.5.01.0019 - 5/3/2013.)

8.11.3.1 Custas
8.11.3.1.1 Guia Utilizada
614. Deserção. Ausência de recolhimento das custas. Depósito recursal. Guia imprópria. Efetuado fora da
conta vinculada ao FGTS. Caracterizada a deserção do recurso ordinário da reclamada ante a ausência
de recolhimento das custas e uma vez que não utilizada a GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social - para efetuar recolhimento do depósito recursal, restando
inobservados o parágrafo 1º do artigo 789 e o parágrafo 4º do artigo 899, ambos da CLT, e a Instrução
Normativa nº 26/04 do c. TST. Recurso deserto. (TRT1 - 3ª Turma - Rel. Marcos Antonio Palacio 0000574-89.2012.5.01.0053 - 11/1/2013.)
615. Deserção. A partir de 01/1/11 o pagamento das custas e dos emolumentos na Justiça do Trabalho
deve ser realizado, exclusivamente, mediante Guia de Recolhimento da União - GRU - Ato Conjunto nº
21/2010 - TST.CSJT.GP.SG. Recurso ordinário não conhecido. Recurso adesivo do reclamante.
Subordinação ao principal. Não conhecido. Não pode ser conhecido o recurso adesivo, se deserto o
recurso principal (art. 500, III, do CPC). Recurso ordinário adesivo não conhecido. (TRT1 - 4ª Turma - Rel.
Bruno Losada Albuquerque Lopes - 0000250-42.2011.5.01.0051 - 17/5/2013.)

8.11.3.2 Depósito Recursal
8.11.3.2.1 Utilização da Guia Própria
616. Depósito recursal. Utilização da guia GFIP. Obrigatoriedade. Súmula nº 426/TST. Tendo a
recorrente recolhido o valor do depósito recursal em guia de depósito imprópria, não conheço do
recurso, por deserto. (TRT1 - 5ª Turma - Rel. Mirian Lippi Pacheco - 0001455-67.2011.5.01.0064 1º/8/2013.)

8.11.4 Tempestividade
617. Agravo de petição da ré. Indisponibilidade do sistema E-doc. Intempestividade dos embargos à
execução. Deve ser mantida a sentença que rejeitou os embargos à execução, por intempestivos, pois a
prorrogação do prazo previsto na Lei 11.419/2006, art. 10, § 2º, embora não se limite só às hipóteses de
processo eletrônico, aplica-se quando à parte utiliza o sistema E-doc, o que não ocorreu no caso.

Recurso não provido. Agravo de petição do autor. Cálculos homologados. A sentença exequenda
determinou o cômputo dos das diferenças de horas extras em férias e gratificação de férias, devem ser
reformulados os cálculos homologados. parcialmente provido. (TRT1 - 1ª Turma - Rel. Mário Sérgio
Medeiros Pinheiro - 0067700-75.2002.5.01.0064 - 16/7/2013.)

