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O presente número do Boletim de Jurisprudência do Tribunal 
Regional do Trabalho da 7ª Região divulga as ementas dos acórdãos 
julgados e/ou publicados no período de julho a dezembro de 2010.

Apresentação

Coordenação de Documentação
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Ementário

ABANDONO DE EMPREGO. CONFIGURAÇÃO.

Cumpria à demandada, já que fez alegação de que a demandante abando-
nou o emprego, comprovar a sua efetiva ocorrência. Desse desiderato conseguiu 
desvencilhar-se a recorrida, apresentando prova documental comprobatória, pelo 
que há de ser mantida a sentença de piso que considerou a despedida por justa 
causa, indeferindo o pleito concernente às verbas rescisórias. Recurso conhecido 
e improvido.

Processo: 0084300-91.2009.5.07.0022  Julg.: 04/08/2010
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado Publ. DEJT: 24/08/2010
Turma 2

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA "AD 
CAUSAM" DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO.

Diante da previsão constitucional, do sistema integrado formado pelas 
Leis 7.347/85 e 8.078/90, bem como da Lei Complementar nº 75/93, somado a 
farta jurisprudência, inclusive do STF, possui o Ministério Público do Trabalho 
legitimidade para interpor Ação Civil Pública para defesa coletiva de interesses 
e direitos individuais homogêneos.
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. NÃO OCOR-
RÊNCIA.

A exegese do art. 3º, da Lei nº 7.347/85, não se dá no sentido excludente, 
vedando a interposição de Ação Civil Pública com pedido cumulativo de obrigação 
de fazer ou não fazer e dinheiro. Caso contrário, a ação civil pública se tornaria 
inadequada aos seus fins, qual seja, a defesa eficaz de interesses e direitos difu-
sos, coletivos e individuais homogêneos, mormente que pela via ordinária, para 
a tutela de todo e qualquer outro direito, não se esbarraria em pretensa vedação 
de cumulação de pedidos (art. 292, CC).
BANCÁRIO. SOBREJORNADA.

A prorrogação da jornada normal do bancário é de caráter extraordinário, 
nos termos do art. 225, da CLT: "A duração normal de trabalho dos bancários 
poderá ser EXCEPCIONALMENTE prorrogada até oito horas diárias, não 
excedendo de quarenta horas semanais, observados os preceitos gerais sobre 
duração do trabalho.", exigindo prévio acordo ou convenção coletiva de trabalho 
para sua legalidade (art. 59, da CLT).
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DANO MORAL. INEXISTÊNCIA.
O Banco demandado ao exigir o trabalho extraordinário em caráter 

não excepcional, fora da previsão legal insculpida no art. 225 c/c art. 59, 
ambos da CLT, cometeu prática antijurídica, mas que por si, isoladamente, 
não é capaz de ensejar reparação de dano quer por dor física ou moral e/
ou patrimonial. Para que surja do ato antijurídico a obrigação de indenizar, 
além da existência de uma relação de causalidade entre o ato e resultado, 
mister a ocorrência de DANOS EFETIVOS, reais, sofridos pelos empregados 
da Agência bancária, não se prestando para tanto DANOS POTENCIAIS ou 
HIPOTÉTICOS. Não demonstrado o dano efetivo sofrido pelos bancários 
da Agência do Bradesco, não há se cogitar em indenização compensatória. 
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Processo: 0026000-89.2007.5.07.0028  Julg.: 04/08/2010
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro  Publ. DEJT: 23/08/2010
Turma 1

AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. DECRETAÇÃO EX 
OFFICIO.

O prazo de que trata o inciso XXXIX do art. 7º da CF é garantia exclu-
siva do trabalhador. À Ação de Cobrança proposta pelo empregador contra o 
trabalhador, aplica-se o prazo prescricional previsto no Código Civil, em seu 
art. 206, inciso IV - três anos. Deve a prescrição ser decretada ex officio, a 
teor do artigo 219, § 5°, do CPC, plenamente aplicável aos pleitos formulados 
perante este segmento Especializado.
MULTA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 538, DO CPC.

Flagrante o intento procrastinatório da embargante, correta a aplicação da 
penalidade cominada no art. 538 do Código de Processo Civil.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

O art. 133 da Carta Federal de 1988, guindando ao status constitucional o 
já antigo princípio da imprescindibilidade do advogado à administração da justiça, 
revogou as disposições infraconstitucionais disciplinativas do deferimento de tal 
favor processual na Justiça do Trabalho, à qual, no que couber, se aplicam, hoje, 
as regras do art. 20 do CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Processo: 0045800-47.2009.5.07.0024  Julg.: 23/08/2010
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho  Publ. DEJT: 22/10/2010
Turma 2
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AÇÃO DE CUMPRIMENTO.

JUSTIÇA GRATUITA.
REPRESENTATIVIDADE DO SINDICATO PROFISSIO-
NAL. APLICAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DO 
LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PRINCÍPIO DA 
TERRITORIALIDADE.
IMPLANTAÇÃO DA PARCELA PARTICIPAÇÃO NOS 
LUCROS OU RESULTADOS (PLR).

1 Não alegado e/ou demonstrado pelo recorrente, em seu arrazoado, a 
impossibilidade de arcar com o ônus processual, sob pena de comprometer sua 
representatividade classista, mantém-se a sentença que indeferiu a concessão dos 
benefícios da justiça gratuita ao sindicato profissional.

2 Provado que a empresa reclamada e, portanto, seus trabalhadores 
exercem atividades relacionadas ao segmento da construção civil denomi-
nado de "pesada", correta a decisão que os considerou representados pelos 
sindicatos signatários da Convenção Coletiva de Trabalho 2009-2010, cujo 
cumprimento ora se requer.

3 Há de ser observado o princípio da territorialidade em relação à apli-
cabilidade das normas coletivas de trabalho, levando-se em consideração o 
local da prestação dos serviços que, no caso vertente, ocorreram no Estado 
do Ceará.

4 A Cláusula convencional que determina ao empregador a implantação do 
Programa de Participação dos Trabalhadores nos Lucros ou Resultados (PLR), no 
prazo de 60 (sessenta) dias da assinatura do instrumento coletivo, não configura 
norma programática, mas, ao contrário, dotada de eficácia plena, cujo resultado 
final - o pagamento da parcela trabalhista correspondente - caracteriza-se como 
legítima obrigação a termo, sujeita, inclusive, à incidência da multa fixada no 
instrumento coletivo negociado. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Processo: 0187900-73.2009.5.07.0008  Julg.: 29/11/2010
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva Publ. DEJT: 07/12/2010
Turma 1

AÇÃO DE CUMPRIMENTO. PROCEDÊNCIA. ACORDO 
COLETIVO QUE PREVÊ PAGAMENTO DE ABONO 
INDENIZATÓRIO EM DUAS PARCELAS ANUAIS. 
INADIMPLEMENTO DA SEGUNDA, QUANTO A EMPRE-
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GADOS DISPENSADOS ANTES DA DATA-LIMITE PARA 
QUITAÇÃO. ILICITUDE.

Cláusula de acordo coletivo de trabalho que institui abono indenizatório 
único, porém a ser pago em duas parcelas, a primeira logo após a celebração da 
avença e a segunda até um ano mais tarde, não implica a cisão da vantagem pecu-
niária assegurada aos trabalhadores, apenas facilitando ao empregador a quitação 
respectiva, ao lhe fracionar o adimplemento. Assim, eventuais dispensas após a 
data do ajuste não afetam o direito ali materializado, já perfeitamente constituído 
em favor dos empregados.

Processo: 0182500-30.2008.5.07.0003  Julg.: 23/08/2010
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho  Publ. DEJT: 22/10/2010
Turma 2

AÇÃO RESCISÓRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRA-
BALHO. CONTRATO TEMPORÁRIO. ACUMULAÇÃO INDE-
VIDA DE CARGOS PÚBLICOS.

Tratando-se o feito em que se discutiu a nulidade do contrato de trabalho 
temporário ante a constatação de acumulação indevida de cargo público, com 
pedido de verbas típicas da relação de emprego, o julgamento da matéria pelo 
juízo trabalhista na vigência da OJ nº 205 da SBDI-1 do TST, que reconhecia a 
competência da Justiça do Trabalho, não configura vício de incompetência material.

Processo: 0658400-26.2009.5.07.0000  Julg.: 05/10/2010
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano  Publ. DEJT: 19/10/2010
Tribunal Pleno

AÇÃO RESCISÓRIA. OFENSA À LEI. PRECLUSÃO PRO JUDI-
CATO. OFENSA AO ART. 7º, XXIX DA CF/88.

1 A decisão desta Corte declarando, de ofício, a prescrição do direito de 
ação, na medida em que reapreciou aspecto já decidido, pela mesma instância, 
agrediu à literalidade do art. 836 da CLT que veda aos órgãos da Justiça do Trabalho 
conhecer de questões já decididas, tanto quanto os arts. 471 e 473 do CPC, que, 
mutatis mutandis, inibem o reexamina de questões já decididas, a cujo respeito se 
operou a preclusão pro judicato. Ainda, sob outro aspecto, o Acórdão impugnado 
fere frontalmente a CF, que fixa em dois anos, após a ruptura contratual, o prazo 
prescricional da ação que busca o reconhecimento de direitos trabalhistas. É que, 
em sendo a multa fundiária parcela tipicamente rescisória, o direito de ação só nasce 
com o desfecho contratual, contando-se daí o prazo prescricional. Neste caso, a res-
cisão ocorreu em 31.10.01. Ora, tendo sido a ação principal proposta em 10.09.03, 
a prescrição bienal ainda não havia se consumado, como erroneamente decretado.
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2 Ação rescisória julgada procedente, para, em juízo rescisório, afas-
tada a prescrição do direito de ação, restabelecer a procedência do pedido da 
reclamação trabalhista.

Processo: 0948800-05.2009.5.07.0000  Julg.: 24/08/2010
Rel. Juíza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel  Publ. DEJT: 09/09/2010
Tribunal Pleno

AÇÃO REVISIONAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA A 
IMPLANTAÇÃO SALARIAL DE PERCENTUAL DE REAJUSTE 
DECORRENTE DE PLANO ECONÔMICO. NÃO CABIMENTO.

A relação jurídica continuativa a que se refere o Inciso I do art. 471 do CPC 
não é aquela em cujo longo se instaura um eventual litígio, nem, tampouco, a que o 
enseja e lhe assume a dimensão fático-jurídica, sendo menos, ainda, a de natureza 
processual, volvida a solucioná-lo. Em verdade, trata-se de uma quarta relação, 
resultante da conjugação das três retrocitadas e que exsurge de uma especial sen-
tença constitutiva, que a doutrina tradicional denominou de determinativa (Otto 
Mayer, Moacy Amaral dos Santos) ou dispositiva (Carnelutti), por diferenciada 
das demais congêneres, enquanto vocacionada a acudir sempre a situação jurídica, 
nela gerada, em sua suscetibilidade a modificações de certo estado de fato ou de 
direito, operando, conseguintemente, a coisa julgada, sob os efeitos da Cláusula 
rebus sic stantibus.

Processo: 0169900-17.2007.5.07.0001  Julg.: 18/10/2010
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho  Publ. DEJT: 17/11/2010
Turma 2

ACIDENTE DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO 
DE CAUSALIDADE.

Não provado que a patologia degenerativa, a qual o reclamante era por-
tador, tivesse sido decorrência do trabalho desenvolvido na empresa, não há que 
falar em acidente de trabalho e, consequentemente, em indenização, seja a título 
de dano material ou moral, porquanto se exige que a mesma guarde relação de 
causalidade com o desenvolvimento das atividades desempenhadas pelo autor na 
promovida. Recurso Ordinário conhecido e improvido.

Processo: 0013000-73.2008.5.07.0032  Julg.: 11/10/2010
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar  Publ. DEJT: 05/11/2010
Turma 2
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ACIDENTE DE TRABALHO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO 
EMPREGADO.

O acidente de trabalho alegado pelo reclamante não restou comprovado nos 
autos, ônus que lhe competia a teor dos arts. 818 da CLT e 333, inciso I, do CPC.
DANO MATERIAL E MORAL. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE 
CAUSALIDADE. INDEFERIMENTO.

A responsabilidade civil do empregador pela indenização decorrente de 
dano material e moral pressupõe a existência de três requisitos: a prática de ato 
ilícito ou com abuso de direito; o dano propriamente dito (prejuízo material ou o 
sofrimento moral) e o nexo causal entre o ato praticado pelo empregador ou por 
seus prepostos e o dano sofrido pelo trabalhador. Não foi comprovado o nexo de 
causalidade e o acidente de trabalho pela perícia médica.

Processo: 0103800-17.2006.5.07.0001  Julg.: 23/08/2010
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano  Publ. DEJT: 31/08/2010
Turma 1

ACIDENTE DE TRABALHO. CULPA EXCLUSIVA DO 
EMPREGADOR.

Afirmar que a ação do obreiro, para troca de navalha danificada, foi espon-
tânea não exime a empresa de responsabilidade. De fato, cabe-lhe a supervisão 
das atividades do empregado, mormente em ato complexo e que envolve riscos. 
A empresa agiu com culpa exclusiva no evento, descurando das normas mínimas 
de segurança do trabalho e provocando, com sua inércia e apatia diante do risco, 
o acidente que determinou grave lesão física no empregado. Os danos morais e 
estéticos são evidentes.

Processo: 0120200-13.2006.5.07.0032  Julg.: 18/10/2010
Rel. Juíza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel  Publ. DEJT: 09/11/2010
Tribunal Pleno

ACIDENTE DE TRABALHO. DANO MORAL E ESTÉTICO. 
CULPA DO EMPREGADOR. INDENIZAÇÃO POR ATO 
ILÍCITO.

Uma vez caracterizada a culpabilidade da empresa acionada, que agiu com 
manifesta negligência em relação às normas de segurança do trabalhador quando 
exigiu que o reclamante realizasse atividade para a qual sequer fora devidamente 
treinado, resultando em acidente que causou ao ex-empregado alteração funcional e 
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morfológica irreversíveis, consistente no esmagamento de dedos da mão esquerda, 
de se manter a decisão que deferiu ao autor a indenização pleiteada.

Processo: 0085200-78.2008.5.07.0032  Julg.: 04/10/2010
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho  Publ. DEJT: 27/10/2010
Turma 2

ACIDENTE DE TRABALHO. INDENIZAÇÃO POR DANOS 
MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. CULPA DO EMPRE-
GADOR NÃO DEMONSTRADA. PAGAMENTO INDEVIDO.

Não comprovada a culpa da empresa, não há como atribuir-lhe qualquer 
obrigação de reparar o infortúnio sofrido pelo obreiro. Incabível o enquadramento 
da reclamada nos artigos 186 e 927 do Código Civil, que tratam de responsabilidade 
objetiva. Ao contrário, a responsabilidade do empregador em caso de acidente de 
trabalho é subjetiva, a teor do art. 7º, inciso XVIII, da CF/1988. Recurso patronal 
conhecido e parcialmente provido.
RECURSO DA PARTE OBREIRA. HONORÁRIOS ADVOCA-
TÍCIOS.

A verba honorária é devida nos termos da Constituição Federal em vigor 
(art. 133) e legislação infraconstitucional, como art. 20 do CPC e Estatuto da OAB 
(art. 22). As Súmulas 219 e 329 do TST perderam a base de sustentação, ante a 
revogação dos dispositivos da Lei 5584/70, que tratavam do assunto. Recurso 
conhecido e provido.

Processo: 0147200-20.2007.5.07.0010  Julg.: 18/10/2010
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro  Publ. DEJT: 10/11/2010
Turma 2

ACIDENTE DE TRABALHO. MORTE DO EMPREGADO. 
PEDIDO DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. FILHO DO 
DE CUJUS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.

A competência, a partir da EC 45/04, se dá em razão da matéria (relação 
de trabalho) e não mais em razão da pessoa (empregado). Por esta razão, o fato 
de figurar como autor em ação de indenização por acidente de trabalho o des-
cendente do trabalhador acidentado não modifica o fato de que a indenização 
decorre, em qualquer caso, da relação de trabalho, atraindo a competência da 
Justiça Especializada.

Processo: 0057700-33.2009.5.07.0022  Julg.: 04/10/2010
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho  Publ. DEJT: 27/10/2010
Turma 2



16               TRT 7ª Região - BoleTim de JuRispRudência - Jul./dez. - 2010

ACIDENTE DE TRABALHO. MORTE DO EMPREGADO. PEN-
SIONAMENTO PARA ESPOSA E FILHOS MENORES.

Incontroversos o acidente, o prejuízo advindo à família do falecido empre-
gado e, ainda, o nexo causal, indiscutível se torna o direito da esposa e filhos 
menores ao pagamento de pensão mensal.

Processo: 0044300-68.2008.5.07.0027  Julg.: 1º/09/2010
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado  Publ. DEJT: 04/10/2010
Turma 2

ACIDENTE DE TRABALHO. NEGLIGÊNCIA EMPRESARIAL 
COM A SEGURANÇA. INDENIZAÇÃO DEVIDA.

A conduta empresarial negligente em relação à segurança dos trabalha-
dores, desvelada na omissão em fornecer equipamentos de proteção adequados 
e acompanhar de perto o desenvolvimento das tarefas, constitui atitude culposa 
que concorre para a ocorrência de acidentes de trabalho e, assim, atrai o dever de 
indenizar os danos morais conseqüentes da morte do obreiro. Todavia, indevida 
a indenização por danos materiais, à míngua da prova respectiva ou de que o 
suplicante fosse dependente do falecido.

Processo: 0081200-64.2009.5.07.0011 Julg.: 1º/12/2010
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho Publ. DEJT: 15/02/2011
Turma 2

ACIDENTE DE TRABALHO. RESPONSABILIDADE DO 
EMPREGADOR.

Em matéria de acidente do trabalho, já se consagrou a teoria do risco pro-
fissional, segundo a qual o empregador é objetivamente responsável pela situação 
de perigo gerada pelas máquinas e demais instrumentos de produção contidos nas 
dependências da empresa, devendo indenizar o dano físico decorrente da exposição 
de seu empregado ao referido foco de risco. Isso ocorre em razão da dupla circuns-
tância de ser o empregador o organizador da atividade produtiva e o gerador de tais 
riscos, além de ser o maior beneficiário do empreendimento, do qual extrai lucro. 
A responsabilidade do empregado pelo acidente só se configura nas hipóteses em 
que tenha agido com manifesto dolo ou culpa grave, buscando voluntariamente a 
ocorrência do evento lesivo, o que não se configura no caso dos autos.

Processo: 0123200-28.2009.5.07.0028  Julg.: 23/08/2010
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano  Publ. DEJT: 31/08/2010
Turma 1
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ACIDENTE DO TRABALHO. DOENÇA PROFISSIONAL. 
ESTABILIDADE PROVISÓRIA.

Comprovado, através de perícia judicial, o nexo causal entre a patolo-
gia do obreiro e a atividade exercida na empresa, aplicável o que estabelece 
o art. 118, da Lei nº 8.213/91, que confere ao trabalhador estabilidade pro-
visória no emprego por, no mínimo, doze meses, admissível sua conversão 
em indenização diante da impossibilidade de reintegração do autor. Recurso 
ordinário a que se nega provimento.

Processo: 0115700-93.2008.5.07.0011  Julg.: 28/07/2010
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro  Publ. DEJT: 20/08/2010
Turma 2

ACORDO. PARCELA INTEGRANTE DO SALÁRIO-DE-
-CONTRIBUIÇÃO. OCORRÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO 
PREVIDENCIÁRIA.

Havendo no acordo homologado previsão para pagamento de valor 
em pecúnia em favor do reclamante, sobre este deverá incidir a contribuição 
previdenciária na exata proporção das verbas de natureza salarial descritas na 
peça vestibular. Recurso Ordinário conhecido e provido.

Processo: 0119600-50.2004.5.07.0003  Julg.: 08/11/2010
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva  Publ. DEJT: 26/11/2010
Turma 1

ACORDO HOMOLOGADO PELA JUSTIÇA TRABALHO. 
PAGAMENTO PARCELADO. RECOLHIMENTO DA CONTRI-
BUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NA MESMA DATA.

De acordo com o disposto no art. 276, § 1º, do Decreto nº 3.048/1999, 
que regulamenta o Plano de Custeio da Previdência Social, na hipótese de 
pagamento parcelado de direitos trabalhistas constantes de sentença ou acordo, 
as contribuições previdenciárias devidas deverão ser recolhidas na mesma 
data e proporcionalmente ao valor de cada parcela, não constando da norma 
qualquer ressalva.

Processo: 0031600-31.2006.5.07.0027  Julg.: 22/11/2010
Rel. Desemb.: Maria José Girão  Publ. DEJT: 03/12/2010
Turma 1
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ACÚMULO DE FUNÇÕES. AUSÊNCIA DE PROVA.

À míngua de prova, inacolhível a pretensão de diferenças salariais em 
face do acúmulo de funções.
INTERVALO INTRAJORNADA. TRABALHO EXTERNO.

Incontroversa a circunstância de os labores executados serem emi-
nentemente externos e levando-se em conta declaração testemunhal de que o 
reclamante poderia almoçar em qualquer local onde se encontrasse, descabe 
a postulação supra.
EQUIPARAÇÃO SALARIAL. ART. 461 DA CLT. FUNÇÕES 
DISTINTAS.

Em não realizando idênticas funções às do paradigma, a teor da prova 
colhida, indeferível se mostra o pleito de equiparação salarial.
MULTA RESCISÓRIA. HOMOLOGAÇÃO. PRAZO.

A teor do art. 477, § 1º, DA CLT a homologação é ato sine qua non 
da validade do recibo rescisório. In casu, contudo, o retardo na chancela 
sindical prejuízo algum ocasionou ao obreiro, de vez que nenhum valor 
estipendiário lhe restara devido, consoante o TRCT respectivo, bem como 
em face do motivo resilitório, pedido de demissão, obstado ficara o forne-
cimento das guias habilitatórias ao seguro-desemprego e das liberatórias do 
FGTS. Recurso conhecido e improvido.

Processo: 0010200-04.2009.5.07.0011  Julg.: 1º/09/2010
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho  Publ. DEJT: 20/10/2010
Turma 2

ADESÃO À NOVA ESTRUTURA SALARIAL. TRANSAÇÃO. 
QUITAÇÃO DAS VERBAS CONCERNENTES AO PLANO DE 
CARGOS ANTERIOR.

Não há qualquer mácula na transação efetuada pelos Reclamantes, por 
ocasião da adesão à nova estrutura salarial de 2008, com renúncia expressa a 
todos os direitos inerentes ao Plano de Cargos e Salários anteriormente vigente, 
pois além de voluntária e acompanhada de contraprestação pecuniária ofertada 
pelo empregador, sucede de negociação coletiva, instituto alçado a patamar 
constitucional por força do artigo 7º, XXVI, da Carta Magna.

Processo: 0069300-75.2009.5.07.0014  Julg.: 13/10/2010
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho  Publ. DEJT: 17/11/2010
Turma 2
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ADICIONAL DE INCORPORAÇÃO. BASE DE CÁLCULO.

A CTVA tem notória natureza salarial, pois, foi criada como comple-
mentação da remuneração paga em face do exercício do cargo em comissão, 
para assegurar aos seus ocupantes o mesmo piso salarial praticado no mercado.

Processo: 0036700-16.2009.5.07.0009  Julg.: 02/08/2010
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho  Publ. DEJT: 25/08/2010
Turma 2

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO.

Em que pese a base de cálculo do adicional de insalubridade não ter 
sido objeto de controvérsia na presente lide, o colendo TST já editou a Súmula 
nº 2 da SDI-II, no sentido de que pedido de adicional de insalubridade tendo 
por base a remuneração do empregado, viola o disposto no art. 192 da CLT.

Processo: 0095400-34.2009.5.07.0025  Julg.: 27/09/2010
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho  Publ. DEJT: 27/10/2010
Turma 2

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRAU MÁXIMO. GARI. 
LIXO URBANO. CONCESSÃO.

É devido o adicional de insalubridade em grau máximo aos garis, 
que trabalham na coleta do lixo urbano por se enquadrarem no Anexo 14, 
da NR 15, da Portaria nº 3.214 do Ministério do Trabalho e Emprego.

Processo: 0163500-32.2008.5.07.0007  Julg.: 04/10/2010
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano  Publ. DEJT: 19/10/2010
Turma 1

ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PERCENTUAL INFE-
RIOR AO LEGAL. NORMA COLETIVA. INVALIDADE.

O reconhecimento da relevância da negociação coletiva pela Consti-
tuição não autoriza que, por tal meio, se reduzam direitos assegurados em lei, 
exceto nas situações por ela expressamente elencadas (art. 7º VI, XIII e XIV) 
e que na espécie não restam configuradas.

Processo: 0052000-45.2009.5.07.0000  Julg.: 10/08/2010
Rel. Juíza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel  Publ. DEJT: 26/08/2010
Tribunal Pleno
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ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DO 
TOMADOR DOS SERVIÇOS. SÚMULA 331, IV, DO TST.

Nos termos do Enunciado 331, IV, do TST, deve responder subsidia-
riamente o tomador dos serviços pelas obrigações trabalhistas inadimplidas 
pelo prestador.

Processo: 0044900-46.2009.5.07.0030  Julg.: 08/11/2010
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano  Publ. DEJT: 22/11/2010
Turma 1

AFASTAMENTO POR ACIDENTE DO TRABALHO. ANUÊ-
NIOS DEVIDOS.

O afastamento do empregado por motivo de acidente do trabalho não 
obsta sua implementação à condição necessária para a concessão do benefício 
(anuênios), porquanto a cláusula 1.3.3, alínea "f", do Plano de Cargos e Salários 
da recorrida prescreve que será computado como tempo de efetivo exercício, para 
efeito da gratificação anual, o afastamento em virtude de licença por acidente 
de trabalho. Recurso provido.

Processo: 0201400-12.2009.5.07.0008  Julg.: 04/10/2010
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar  Publ. DEJT: 27/10/2010
Turma 2

AGENTE DE DISCIPLINA PRISIONAL. ADICIONAL DE 
PERICULOSIDADE. RISCO DE VIDA. TERCEIRIZAÇÃO. 
EQUIPARAÇÃO.

Admitir tratamento remuneratório desigual em relação aos prestadores de 
serviços, quando eles, em comparação aos servidores públicos, exercem as mesmas 
atribuições e se submetem aos mesmos riscos, é violação flagrante ao princípio 
isonômico que desponta do art. 5º da CF e com maior especificidade do próprio 
art. 5º da CLT, ao proclamar que: "a todo trabalho de igual valor corresponderá 
salário igual, sem distinção de sexo".

Processo: 0134100-53.2006.5.07.0003  Julg.: 18/10/2010
Rel. Juíza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel  Publ. DEJT: 09/11/2010
Turma 1

AGENTES DE CONTROLE DE ENDEMIAS. EFETIVA-
ÇÃO. PROVADO O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS 
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PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 2º DA EC 
51/2006. SENTENÇA MANTIDA.

A Emenda Constitucional nº 51 alterou a redação do art. 198 da 
CF/88 para assegurar aos trabalhadores que, na data de sua promulgação, 
exerciam as atividades de agentes comunitários de saúde ou de combate às 
endemias o direito de se efetivaram no cargo, dispensando-os de processo 
seletivo público para contratação, desde que tenham sido aprovados em 
anterior procedimento de seleção pública realizado por órgãos ou entes da 
Administração Direta ou Indireta. Na hipótese dos autos, restando com-
provado que o trabalhador atende a esse requisito, impõe-se confirmada a 
Sentença, que deferira o pedido por eles formulado, no sentido de deter-
minar a efetivação do mesmo no respectivo cargo.

Processo: 0125900-86.2009.5.07.0024  Julg.: 18/10/2010
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho  Publ. DEJT: 1º/12/2010
Turma 2

AGRAVO (ARTS. 557, DO CPC E 186 DO REGIMENTO 
INTERNO DO TRT DA 7ª REGIÃO). APRESENTAÇÃO DO 
FORA DO PRAZO DE OITO DIAS. NÃO CONHECIMENTO 
POR AUSÊNCIA DO PRESSPOSTO EXTRÍNSECO DA 
TEMPESTIVIDADE.

É intempestivo o agravo previsto no art. 557, do CPC, quando apresentado 
ao protocolo após o decurso do prazo previsto em norma regimental, razão por 
que não deve ser conhecido.

Processo: 0146200-51.2008.5.07.0009  Julg.: 27/09/2010
Rel. Desemb.: Maria José Girão  Publ. DEJT: 14/10/2010
Turma 1

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PEÇA 
OBRIGATÓRIA. 

A ausência de cópia de peça definida pelo art. 897, § 5º, da CLT, como 
de traslado obrigatório resulta no não conhecimento do agravo por defeito 
de formação. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

Processo: 0007026-83.2010.5.07.0000  Julg.: 10/11/2010
Rel. Desemb.: Jose Antonio Parente da Silva  Publ. DEJT: 29/11/2010
Turma 1



22               TRT 7ª Região - BoleTim de JuRispRudência - Jul./dez. - 2010

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO DO APELO 
PRINCIPAL.

Salvo prova em contrário, alegada a falta de condições financeiras para 
arcar com as despesas processuais, ainda que perceba mais de dois salários míni-
mos, devem ser concedidos os benefícios da justiça gratuita à parte reclamante. 
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

Processo: 0008568-39.2010.5.07.0000  Julg.: 13/09/2010
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva  Publ. DEJT: 04/10/2010
Turma 1

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DENEGATÓRIO 
DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE PETIÇÃO. VALORES 
NÃO DELIMITADOS. CORREÇÃO.

Nos termos do art. 897, § 1º, da CLT, "O agravo de petição só será recebido 
quando o agravante delimitar, justificadamente, as matérias e os valores impugna-
dos, permitida a execução imediata da parte remanescente até o final, nos próprios 
autos ou por carta de sentença." Com base nessa disposição legal, compete ao 
juízo da execução analisar o pressuposto especial de admissibilidade, podendo, 
caso, entenda não atendido, negar seguimento ao agravo de petição.

Processo: 0009773-06.2010.5.07.0000 Julg.: 20/09/2010
Rel. Desemb.: Maria José Girão Publ. DEJT: 04/10/2010
Turma 1

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE DO 
AGRAVO DE PETIÇÃO. DEFERIMENTO TÁCITO DE NOTI-
FICAÇÃO PESSOAL. MUDANÇA DE PROCEDIMENTO SEM 
COMUNICAÇÃO À PARTE BENEFICIADA.

Os ora agravantes pediram que as notificações fossem realizadas por 
carta para o endereço do seu patrono, por serem todos domiciliados em São 
Paulo. Ao apreciar o pedido de deferimento de liminar, a douta magis-
trada "a quo" não se pronunciou expressamente acerca da modalidade de 
notificação, mas determinou que a mesma fosse feita com observância do 
endereço mencionado pelos requerentes, deixando crer que deferira taci-
tamente o pedido. A mudança da rotina cartorária, que passou a publicar 
todas as notificações no Diário Oficial Eletrônico da Justiça do Trabalho, 
pegou os agravantes de surpresa, sendo justa e razoável a sua argumentação 
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acerca da irregularidade da notificação que os fez perder o prazo do Agravo 
de Petição. Agravo de Instrumento conhecido e provido para determinar o 
processamento do recurso principal.
AGRAVO DE PETIÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONA-
LIDADE JURÍDICA. SOCIEDADE ANÔNIMA. RESPONSABI-
LIDADE DO MEMBRO DO CONSELHO.

A teoria da desconsideração da pessoa jurídica não pode ser adotada indiscri-
minadamente. No caso das S/A, que são sociedades de capital e não possuem sócios 
ostensivos, a afetação do patrimônio dos subscritores das suas ações somente há se 
cogitar quando demonstrada a utilização da figura social para consecução de fins 
ilícitos. Mesmo o acionista que tenha ocupado posto no conselho de administração, 
também não responde de forma automática pelos débitos da empresa, já que tal 
órgão possui função predominantemente consultiva, sem qualquer responsabilidade 
quanto aos atos de gestão. Agravo de Petição conhecido e provido.

Processo: 0003731-38.2010.5.07.0000  Julg.: 28/07/2010
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro  Publ. DEJT: 20/08/2010
Turma 2

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 
ORDINÁRIO VIA E-DOC. TEMPESTIVIDADE.

Manifesta é a tempestividade do recurso ordinário interposto por intermédio 
do Sistema Integrado de Protocolização e Fluxo de Documentos Eletrônicos da 
Justiça do Trabalho (e-DOC), até as 24 horas do último dia do octídio legal, a teor 
do disposto nos artigos 12, § 1º, da Instrução Normativa nº 30/2007 do TST e 58, 
§ único, da Consolidação dos Provimentos deste Eg. TRT. Agravo de instrumento 
provido para determinar o regular processamento do recurso ordinário.

Processo: 0006934-08.2010.5.07.0000  Julg.: 13/09/2010
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva  Publ. DEJT: 30/09/2010
Turma 1

AGRAVO DE PETIÇÃO. CABEC. COMPLEMENTAÇÃO DE 
APOSENTADORIA.

NULIDADE DA SENTENÇA DE EMBARGOS À EXECU-
ÇÃO. NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO 
CONFIGURADA.

Não há se cogitar em nulidade por negativa da prestação jurisdicional, 
quando a sentença, enfrentando as controvérsias suscitadas, fundamenta sua 
decisão com os motivos suficientes à resolução da querela.
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MÉRITO EXECUTÓRIO. REEXAME EM LIQUIDAÇÃO COM-
PLEMENTAR. IMPOSSIBILIDADE.

Na liquidação complementar não se admite mais discussão sobre o mérito 
executório, quando este se exauriu na primeira liquidação dos valores da conde-
nação, encontrando-se sob o abrigo da preclusão.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Tratando-se de matéria deferida na fase cognitiva do processo, não se 
admite sua alteração na execução.

Processo: 0121200-79.1999.5.07.0004  Julg.: 18/10/2010
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho  Publ. DEJT: 11/11/2010
Turma 2

AGRAVO DE PETIÇÃO. CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO. ELA-
BORAÇÃO EM ESTRITA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DA 
DECISÃO EXEQUENDA.

Evidenciado nos autos que a conta de liquidação foi elaborada em obser-
vância ao comando judicial transitado em julgado, não há falar em excesso de 
execução ou violação a res judicata. Agravo improvido.

Processo: 0241300-35.1991.5.07.0007  Julg.: 27/10/2010
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar  Publ. DEJT: 02/12/2010
Turma 2

AGRAVO DE PETIÇÃO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA DES-
FUNDAMENTADA. NULIDADE.

A Certidão de Dívida Ativa, apta a fundamentar a ação executiva fiscal, 
deve conter requisitos necessários à identificação do débito, para que, assim, possa 
gozar de presunção de certeza e liquidez. Ausentes os mencionados requisitos é de 
se reconhecer a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, oportunizando, entretanto, 
à Fazenda Pública a possibilidade de substituição do título antes da extinção da 
execução fiscal, conforme preconiza o art. 2º, § 8º, da Lei 8.630/1980.

Processo: 0147200-32.2007.5.07.0006 Julg.: 23/08/2010
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano  Publ. DEJT: 31/08/2010
Turma 1
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AGRAVO DE PETIÇÃO. CLÁUSULA PENAL. IMPROVI-
MENTO.

Nega-se provimento ao agravo que ataca decisão do Juízo que bem aplicou 
a lei e o direito. O acordo celebrado entre os litigantes foi cumprido integralmente 
não havendo justificativa legal para a agravante receber a cláusula penal.

Processo: 0001400-70.2008.5.07.0027  Julg.: 27/09/2010
Rel. Desemb.: Maria José Girão  Publ. DEJT: 08/10/2010
Turma 1

AGRAVO DE PETIÇÃO. CONTA DE LIQUIDAÇÃO. MATÉ-
RIA NÃO SUSCITADA NA IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. 
PRECLUSÃO.

Notificada para se manifestar sobre a conta de liquidação, incumbe à 
parte suscitar toda a matéria relativa aos cálculos. Não o fazendo, incide, na 
hipótese, o instituto da preclusão quanto aos temas não abordados, "ex vi" do 
art. 879, § 2º, da CLT. "In casu", o agravante, depois de acolhida sua impugna-
ção aos cálculos, já sede de embargos à execução, aponta equívocos na conta 
que apresentou qualificando-os de "erro material", pretendendo a modificação 
daquilo que já tinha por incontroverso. Correto, portanto, o Juízo "a quo" que 
entendeu preclusa a pretensão embargatória. Agravo de Petição conhecido, 
mas não provido.

Processo: 0276400-87.1996.5.07.0003  Julg.: 13/10/2010
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar  Publ. DEJT: 05/11/2010
Turma 2

AGRAVO DE PETIÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCI-
ÁRIA. EXECUÇÃO NA JUSTIÇA DO TRABALHO. APLI-
CAÇÃO DO ITEM I DA SÚMULA Nº 368 DO TST.

A competência desta justiça especializada se limita ao recolhimento das 
contribuições previdenciárias decorrentes das sentenças condenatórias que proferir. 
Agravo que se nega provimento.

Processo: 0138900-45.2002.5.07.0010  Julg.: 04/10/2010
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano  Publ. DEJT: 03/11/2010
Turma 1
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AGRAVO DE PETIÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTI-
VIDADE.

Restando demonstrado o erro praticado pelo reclamante ao indicar 
endereço errado ou incompleto do reclamado, não tendo sido assim instaurada 
regularmente a relação processual, correta a decisão que acolheu Exceção 
de Pré-Executividade, anulando todo o processo, inclusive a sentença exequenda, 
de sorte que não há falar em malferimento à coisa julgada, eis que inexistente o 
título executivo.

Processo: 0113800-87.2008.5.07.0007  Julg.: 16/06/2010
Rel. Desemb.: Cláudio Soares Pires  Publ. DEJT: 06/07/2010
Turma 2

AGRAVO DE PETIÇÃO. LEI MUNICIPAL DEFINIDORA 
DE OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR. PUBLICAÇÃO. 
REQUISITO PARA SUA VIGÊNCIA.

Compete ao Município editar Leis estabelecendo o limite máximo da 
obrigação de pequeno valor, no âmbito local, em patamar inferior ou superior 
ao previsto no art. 87, do ADCT. Todavia, não havendo nos autos prova de 
publicação da Lei n° 369/2009, supostamente instituidora daquele limite, de 
se aplicar ao caso em apreço a regra geral prevista no supracitado dispositivo 
constitucional. Agravo de petição provido.

Processo: 0042500-49.2001.5.07.0027  Julg.: 09/08/2010
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho  Publ. DEJT: 03/09/2010
Turma 2

AGRAVO DE PETIÇÃO. MODIFICAÇÃO DA DECISÃO TRAN-
SITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.

Na execução o Juiz está obrigado a seguir, fielmente, o comando inserto 
na decisão exequenda, sob pena de ofensa à coisa julgada. Assim, nega-se pro-
vimento ao agravo de petição que têm por escopo alterar a sentença já tornada 
imutável pela res judicata.

Processo: 0031900-16.2007.5.07.0008  Julg.: 20/09/2010
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho  Publ. DEJT: 13/10/2010
Turma 2

AGRAVO DE PETIÇÃO. NÃO CABIMENTO.

Não cabe Agravo de Petição contra decisões interlocutórias na exe-
cução, que somente são recorríveis quando da apreciação do merecimento 
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das decisões definitivas (Inteligência do § 1º do art. 893 c/c § 2º do art. 799, 
ambos da CLT, e Súmula Nº 214, do TST).

Processo: 0104600-78.1993.5.07.0008  Julg.: 14/06/2010
Rel. Desemb.: Cláudio Soares Pires  Publ. DEJT: 06/07/2010
Turma 2

AGRAVO DE PETIÇÃO. SEGURO DE ACIDENTE DE 
TRABALHO (SAT). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO 
TRABALHO.

Não é possível interpretação diversa do art. 114 da CF, em confronto 
com o art. 195, I e II, do mesmo diploma, sendo palpável que a competência 
de que se cuida não se estende às contribuições devidas a terceiros, cuja 
arrecadação e fiscalização passaram a ser atribuição da Secretaria da Receita 
Federal, e que não se confunde com o SAT (Seguro de Acidente de Trabalho). 
Mantida a sentença que afastou a competência apenas para execução das 
contribuições devidas a terceiros.

Processo: 0226000-32.1997.5.07.0004  Julg.: 18/10/2010
Rel. Juíza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel Publ. DEJT: 09/11/2010
Turma 1

AGRAVO DE PETIÇÃO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE 
CONDUTA. CONDENAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILI-
DADE, SALVO SE COMPROVADA MÁ-FÉ. ART. 18 DA 
LEI Nº 7.347/85.

É incabível a condenação do Ministério Público ao pagamento de hono-
rários advocatícios em sede de Ação Civil Pública, Execução e Embargos a ela 
correspondentes, salvo na hipótese de comprovada e inequívoca má-fé. Submetê-lo 
às verbas da condenação seria cercear a sua própria liberdade de atuação e sua 
relevante e indispensável função institucional.

Processo: 0210800-89.2005.5.07.0008  Julg.: 09/08/2010
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano  Publ. DEJT: 26/08/2010
Turma 1

AGRAVO PREVISTO NO ARTIGO 557 DO CÓDIGO DE 
PROCESSO CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO. DESERÇÃO. 
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GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS 
SEM IDENTIFICAÇÃO.

Ausentes as indicações quanto ao número do processo, à Vara em que 
tramita o feito, assim quanto ao nome da parte reclamante, é de se reconhecer 
pela irregularidade da guia de recolhimento das custas acostada aos autos e, 
conseguintemente, pela deserção do recurso ordinário interposto.

Processo: 0106700-44.2009.5.07.0008  Julg.: 04/10/2010
Rel. Desemb.: Maria José Girão  Publ. DEJT: 11/11/2010
Turma 1

AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CAUTELAR. ATRIBUIÇÃO DE 
EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO DE PETIÇÃO. PRESENÇA 
DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS. POSSIBILIDADE.

Presentes os pressupostos necessários à concessão de liminar, faz-se mister 
a reforma parcial do despacho agravado, para imprimir efeito suspensivo parcial 
ao Agravo de Petição, no que tange à obrigação de fazer. Agravo Regimental 
conhecido e parcialmente provido.

Processo: 0010337-82.2010.5.07.0000  Julg.: 11/10/2010
Rel. Desemb.: Jose Antonio Parente da Silva  Publ. DEJT: 26/10/2010
Turma 1

AGRAVO REGIMENTAL. CESSÕES DE CRÉDITO. JUROS 
DE MORA.

Incabendo responsabilidade ao credor pelo descumprimento da obrigação, 
não lhe deve impingir, ipso facto, ônus pela mora.

Processo: 0005150-93.2010.5.07.0000  Julg.: 24/08/2010
Rel. Desemb.: Cláudio Soares Pires  Publ. DEJT: 21/09/2010
Tribunal Pleno

AGRAVO REGIMENTAL. DESPACHO QUE DETERMINA A 
EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO 
DECISÓRIO. NÃO CABIMENTO.

Não cabe Agravo Regimental de despacho que determina a expe-
dição de requisitório, eis que não decide questão incidente no processo, 
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não possuindo conteúdo decisório, mas de mero impulso do procedimento 
(Inteligência do art.181, II, do Regimento Interno desta Corte).

Processo: 0318740-69.2007.5.07.0000  Julg.: 24/08/2010
Rel. Desemb.: Cláudio Soares Pires  Publ. DEJT: 21/09/2010
Tribunal Pleno

AGRAVO REGIMENTAL. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO 
COMPLEMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE 
PAGAMENTO DO VALOR PRINCIPAL. PRETERIÇÃO NA 
ORDEM.

O Precatório complementar somente tem cabimento nos casos em que 
tenha sido, originariamente, pago o valor principal, remanescendo valores 
decorrentes de atualização monetária. Na espécie, não há pagamento do valor 
principal do precatório em análise, não havendo o que se falar em precatório 
complementar. Agravo Regimental a que se nega provimento.

Processo: 0048640-58.1993.5.07.0002  Julg.: 1º/06/2010
Rel. Desemb.: Jose Antonio Parente da Silva  Publ. DEJT: 08/07/2010
Tribunal Pleno

AGRAVO REGIMENTAL. GREVE. ABUSIVIDADE DECLA-
RADA EM SEDE DE TUTELA ANTECIPADA.

O exercício do direito de greve não é absoluto, fixando a lei, ao con-
trário, os limites e condições para que as reivindicações transcorram de forma 
pacífica, sem perder de vista os interesses do empregador e dos usuários do 
serviço. Havendo, nos autos, farta prova de descumprimento aos preceitos 
da lei de greve, por parte do sindicato obreiro, impositiva a declaração de 
abusividade do movimento paredista, inclusive em sede de tutela antecipada, 
com fulcro no que dispõe o art. 273, do Código de Processo Civil brasileiro. 
Agravo regimental conhecido, mas não provido.

Processo: 0007418-23.2010.5.07.0000  Julg.: 14/09/2010
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro  Publ. DEJT: 04/10/2010
Turma 1

AGRAVO REGIMENTAL. IMPROVIMENTO.

A atuação do auditor fiscal do trabalho enquanto aplicador do direito do 
trabalho em sede administrativa, tem no auto de infração o instrumento necessário 
e indispensável para que suas determinações sejam observadas pelos administrados
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Processo: 0010597-62.2010.5.07.0000  Julg.: 19/10/2010
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho  Publ. DEJT: 03/11/2010
Tribunal Pleno

AGRAVO REGIMENTAL. INDEFERIMENTO DE LIMINAR 
EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO 
PÚBLICO. CANDIDATA EXCLUÍDA DA LISTA DE POR-
TADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS.

Obedecido o trâmite previsto no edital de concurso público, no 
concernente à verificação, por Junta Médica oficial, acerca da condição 
de portadora de necessidade especial, alegada por candidata a uma das 
vagas previstas no certame, impositivo se manter o despacho que indeferiu 
liminar objetivando a reserva de vaga até o julgamento do mérito da ação 
mandamental. agravo regimental conhecido, mas não provido.

Processo: 0006696-86.2010.5.07.0000  Julg.: 28/09/2010
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro  Publ. DEJT: 15/10/2010
Tribunal Pleno

AGRAVO REGIMENTAL. JUROS DE MORA. PRECATÓRIO 
COMPLEMENTAR.

O pagamento do precatório fora do período a que alude a regra inserta 
no artigo 100, § 1º, da CF/88 acarreta ao Ente Público a responsabilidade 
pelos encargos de juros moratórios desde a data da última atualização do 
precatório principal, até seu efetivo pagamento.

Processo: 0007344-66.2010.5.07.0000  Julg.: 31/08/2010
Rel. Desemb.: Cláudio Soares Pires  Publ. DEJT: 17/09/2010
Tribunal Pleno

AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. 
PRESENÇA DOS ELEMENTOS FÁTICOS E JURÍDICOS DA 
DECISÃO IMPUGNADA. LIMINAR MANTIDA.

Nada a reformar na decisão que deferiu o pedido de liminar para reintegrar 
o empregado aos quadros funcionais da CONTAX S/A, haja vista a presença 
dos mesmos elementos fáticos e jurídicos que ensejaram a decisão impugnada. 
Agravo regimental conhecido e improvido.
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Processo: 0011023-74.2010.5.07.0000  Julg.: 16/11/2010
Rel. Desemb.: Jose Antonio Parente da Silva  Publ. DEJT: 30/11/2010
Tribunal Pleno

AGRAVO REGIMENTAL. PRECATÓRIO. PEDIDO DE REVI-
SÃO DOS CÁLCULOS.

Nos termos da Orientação Jurisprudencial nº 02 do Tribunal Pleno do 
Tribunal Superior do Trabalho, o pedido de revisão dos cálculos, em fase de 
precatório, previsto no art. 1º-E da Lei nº 9.494/97, não pode ser acolhido quando 
o defeito nos cálculos não esteja ligado à incorreção material ou à utilização 
de critério em descompasso com a lei ou com o título executivo judicial. Em 
sede de juízo administrativo de precatório, compete ao Presidente do Tribunal 
determinar a retificação dos cálculos apenas nas hipóteses em menção, e não 
apreciar matérias de mérito que deveriam ter sido discutidas no processo de 
conhecimento ou em sede de liquidação de sentença.

Processo: 0006183-21.2010.5.07.0000  Julg.: 05/10/2010
Rel. Desemb.: Cláudio Soares Pires  Publ. DEJT: 25/10/2010
Tribunal Pleno

AGRAVO REGIMENTAL. TRANSPORTE COLETIVO DE PAS-
SAGEIROS. PERCENTUAIS MÍNIMOS DE CIRCULAÇÃO.

De acordo com o art. 11, da Lei nº 7.783/89, no curso do movimento pare-
dista, deverá ser assegurada a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento 
das necessidades inadiáveis da comunidade. Nesse sentido, integrando o transporte 
coletivo de passageiros o rol de serviços considerados essenciais, previsto no art. 10, 
do mencionado Diploma Legal, bastante razoável estabelecer-se os percentuais 
mínimos de circulação de ônibus, de modo a permitir seja cumprido o comando que 
irradia da referida norma jurídica. Agravo regimental conhecido, mas não provido.

Processo: 0006054-16.2010.5.07.0000  Julg.: 28/09/2010
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro  Publ. DEJT: 15/10/2010
Tribunal Pleno

AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA 
PROFERIDA EM RECLAMAÇÃO CORREICIONAL.

De se manter decisão monocrática proferida em Reclamação Correi-
cional, quando o ato hostilizado possa ser impugnado por via recursal espe-
cífica, a teor do art. 198, § 1º, do Regimento Interno do TRT da 7ª Região.
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Processo: 0003335-61.2010.5.07.0000  Julg.: 13/07/2010
Rel. Desemb.: Cláudio Soares Pires  Publ. DEJT: 27/07/2010
Tribunal Pleno

AJUDA DE CUSTO. ALUGUEL. PAGAMENTO HABITUAL. 
NATUREZA SALARIAL.

A ajuda de custo quando paga pela empresa a seus empregados de forma 
habitual, assume as vestes de um plus salarial, não se coadunando com aquela 
verba direcionada ao ressarcimento com os gastos efetuados na atividade laboral. 
Reveste-se, pois, nesta hipótese do caráter estritamente salarial, que determina 
sua inclusão na base de cálculo para todos os fins.

Processo: 0000052-09.2010.5.07.0007  Julg.: 09/08/2010
Rel. Juíza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel  Publ. DEJT: 25/08/2010
Turma 1

ALTERAÇÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PREJUÍZO DO 
EMPREGADO. NULIDADE.

É nula a alteração contratual promovida em prejuízo do trabalhador, a teor 
dos artigos 9º e 486, da CLT.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Cabíveis os honorários advocatícios, com arrimo nos artigos 5º, LXXLV, 
8º, I e 133 da Constituição Federal, afastando-se, na espécie, o entendimento 
sufragado nas Súmulas 219 e 329, do C TST.

Processo: 0153200-05.2008.5.07.0009  Julg.: 11/10/2010
Rel. Juíza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel  Publ. DEJT: 28/10/2010
Turma 1

APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. ALTERAÇÃO DO 
REGULAMENTO. ATO ÚNICO. PRESCRIÇÃO TOTAL. 
SÚMULA 294 DO C. TST.

O cálculo da complementação de proventos com base no novo regulamento 
vigente à época da aposentadoria do trabalhador, e a conseqüente desconsideração 
das regras anteriores, vigentes quando de sua admissão ao emprego, constitui ato 
único de alteração do pactuado, que afeta direito não assegurado em lei, por isso 
sujeito a prescrição total, nos termos da Súmula nº 294 do Colendo TST.
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Processo: 0204000-37.2008.5.07.0009  Julg.: 18/08/2010
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho  Publ. DEJT: 22/10/2010
Turma 2

APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. NÃO-EXTINÇÃO DO 
CONTRATO DE TRABALHO.

A aposentadoria espontânea não é causa de extinção do contrato de trabalho 
se o empregado permanece prestando serviços ao empregador após a jubilação, 
nos moldes da OJ 361/SDI-1 do TST. Recurso conhecido e desprovido.

Processo: 0000121-72.2010.5.07.0029  Julg.: 1º/12/2010
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado  Publ. DEJT: 11/01/2011
Turma 1

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CESSAÇÃO PRO-
VISÓRIA DO CONTRATO DE TRABALHO. ASSISTÊNCIA 
MÉDICO-HOSPITALAR SUPRIMIDA UNILATERAL-
MENTE PELO EMPREGADOR. DIREITO AO RESTABE-
LECIMENTO.

A aposentadoria por invalidez acarreta a suspensão do contrato de trabalho 
somente no tocante às obrigações principais. Não há prestação dos serviços, paga-
mento de salários e contagem do tempo de serviço. Entretanto, as demais cláusulas 
compatíveis com a continuidade do vínculo empregatício, in casu, plano de saúde 
dantes fornecido pelo empregador, permanecem incólumes, máxime quando tal 
vantagem fora aderida, por mais de 10 anos, ao pacto laboral.

Processo: 0108600-50.2009.5.07.0012  Julg.: 13/10/2010
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho  Publ. DEJT: 11/11/2010
Turma 2

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SUPRESSÃO DO 
BENEFÍCIO "TICKET ALIMENTAÇÃO". REIMPLANTAÇÃO. 
IMPOSSIBILIDADE.

O empregado que for aposentado por invalidez terá suspenso o seu contrato 
de trabalho durante o prazo fixado pelas leis de previdência social para a efetiva 
implantação do benefício (art. 475 da CLT). In casu, o contrato de trabalho da 
reclamante encontra-se suspenso, em razão da sua aposentadoria por invalidez. 
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Portanto, há de se confirmar o indeferimento do pedido de reimplantação do 
benefício do "ticket  alimentação", haja vista a sustação das recíprocas obrigações 
contratuais durante o período suspensivo. RECURSO ORDINÁRIO CONHECIDO 
E IMPROVIDO.

Processo: 0000136-28.2010.5.07.0001  Julg.: 20/09/2010
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva  Publ. DEJT: 06/10/2010
Turma 1

ARBITRARIEDADE. DEMISSÃO. SERVIDOR PÚBLICO.

Da análise dos autos, verifica-se que não restou comprovada a nulidade 
do concurso através de processo legal, transitado em julgado. A destituição dos 
servidores, mesmo que em estágio probatório, deveria ter sido precedida de pro-
cedimento administrativo próprio, no qual fossem assegurados os princípios do 
contraditório e ampla defesa. Feriu, o ente público, as regras basilares do direito 
constitucional ao despedir servidoras concursadas sem observância do devido 
processo legal, nos termos do inciso LV do artigo 5º da CF/88.

Processo: 0014900-66.2009.5.07.0029  Julg.: 04/10/2010
Rel. Juíza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel  Publ. DEJT: 25/10/2010
Turma 1

ASSÉDIO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVAS CONTUDENTES. 
INDENIZAÇÃO INDEVIDA.

Configura assédio moral a prática de condutas abusivas, humilhações e 
intimidações que visam desestabilizar a vítima emocionalmente, abalando a sua 
saúde psíquica e a sua dignidade. Não restando demonstrado nos autos que a 
reclamante foi submetida a violência psicológica, está descaracterizado o assédio 
moral, sendo indevida a indenização correspondente.

Processo: 0205300-91.2009.5.07.0011  Julg.: 08/11/2010
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano  Publ. DEJT: 22/11/2010
Turma 1

ASSÉDIO MORAL. COMPROVAÇÃO. CONSEQUÊNCIA.

Comprovado nos autos que a Reclamada, no curso da relação empregatícia, 
praticara atos que provocaram abalos na saúde psíquica da Autora, dúvidas não 
há que tal comportamento caracteriza assédio moral a merecer reparo mediante 
uma indenização que, embora não seja capaz de cicatrizar a ferida psicológica, 
permita ao menos amenizar seu sofrimento.
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Processo: 0061300-44.2009.5.07.0028  Julg.: 1º/09/2010
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado  Publ. DEJT: 05/10/2010
Turma 2

AUXILIAR DE ENFERMAGEM. INDENIZAÇÃO POR DANO 
MORAL. INCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE SE PRECI-
SAR A DATA DE CONTRAÇÃO DO VÍRUS DA HEPATITE C.

Concluído na perícia produzida nos autos, que a Hepatite C caracteriza-se por 
longo período sem sintomatologia, e tendo a recorrente laborado, como auxiliar de 
enfermagem, em diversas unidades hospitalares, antes da recorrida, não há como 
imputar a essa, a responsabilização pelo fato danoso.

Processo: 0034800-72.2007.5.07.0007  Julg.: 18/10/2010
Rel. Juíza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel  Publ. DEJT: 09/11/2010
Turma 1

AUXILIAR LABORATÓRIO. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO 
MÍNIMO. LEI 3.999/61. FENÔMENO DA RECEPÇÃO DE 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INVIABILIDADE.

O constituinte originário, além de estabelecer que o salário mínimo deve 
ser suficiente e capaz de atender às necessidades vitais básicas do trabalhador e de 
sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, 
transporte e previdência social, impediu sua vinculação a qualquer título. É essa 
a situação do art. 5º da Lei 3.999/61, que, desse modo, não foi recepcionado pela 
vigente Carta Política, pois, ao vincular a prestação periódica salarial ao citado 
referencial, cria um índice de correção monetária automática que afronta o 
art. 7º, IV, da Constitucional Federal.

Processo: 0158200-52.2009.5.07.0008  Julg.: 04/10/2010
Rel. Juíza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel  Publ. DEJT: 20/10/2010
Turma 1

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. NATUREZA DA PARCELA. INCI-
DÊNCIA PRESCRICIONAL.

É irrelevante a perspectiva das partes, ou mesmo a consensualidade 
entre ambas, acerca da natureza de parcela pecuniária vencida pelo trabalhador, 
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pois em sendo salarial, indenizatória ou qualquer outra, assim há de impor-se ao 
longo da relação de emprego, por mais delongada seja, preservando seu efetivo 
status jurídico no curso do tempo, indiferentemente ao trato legal que se lhe haja 
adotado. Por isso, a natureza jurídica da retribuição concedida ao empregado 
viceja a salvo da incidência prescricional, a que só se sujeita, evidentemente, a 
cobrança do respectivo pagamento, cuja imposição judicial se faria por sentença 
condenatória, enquanto a cessação da incerteza de sua índole jurídica restaria 
efetivada mediante sentença declaratória, de sabida imprescritibilidade.

Processo: 0035800-88.2008.5.07.0002  Julg.: 16/08/2010
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho  Publ. DEJT: 30/09/2010
Turma 2

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA SALARIAL. 
REFLEXOS DEVIDOS.

O caráter habitual da concessão do benefício, ano após ano, imprimiu-lhe a 
natureza salarial. Assim, mesmo a inserção de tal direito em convenção cole-
tiva, onde se ensaiou atribuir-lhe a natureza indenizatória, não se presta ao fim 
pretendido pela empresa, já que a vontade legal é soberana e se sobrepõe ao 
querer das partes. O art. 458 da CLT é contundente, deixando claro que a ali-
mentação fornecida por conta do contrato ou do costume, com habitualidade, 
compreende-se no salário.

Processo: 0217100-56.2008.5.07.0010  Julg.: 18/10/2010
Rel. Juíza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel  Publ. DEJT: 03/11/2010
Turma 1

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. NATUREZA SALARIAL.

O auxílio alimentação tem natureza salarial, como inclusive já sedimentou 
entendimento neste sentido o colendo TST por via da Súmula nº 241, portanto, 
devida a incidência de FGTS sobre tal verba.

Processo: 0147700-16.2007.5.07.0001  Julg.: 04/10/2010
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho  Publ. DEJT: 20/10/2010
Turma 2

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA SALARIAL. SÚMULA 
Nº 241 DO C. T.S.T., C/C O ARTIGO 458 DA CLT.

O tema sob epígrafe não comporta mais discussões. A jurispru-
dência pátria, por meio do enunciado da Súmula nº 241 do Colendo 
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Tribunal Superior do Trabalho, estabelecera que o título em referência 
tem caráter salarial e integra a remuneração do empregado, para todos 
os efeitos legais.
ACORDO COLETIVO DE TRABALHO ATRIBUINDO-LHE 
CARÁTER INDENIZATÓRIO E ADESÃO AO PROGRAMA 
DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR POSTERIORES 
À ADMISSÃO DO TRABALHADOR. INAPLICABILIDADE.

Emergindo dos autos que o Acordo Coletivo de Trabalho e a adesão 
da recorrente ao Programa de Alimentação do Trabalhador ocorreram poste-
riormente à admissão dos reclamantes ao emprego, tem-se que as condições 
pertinentes ao benefício auxílio-alimentação já integravam os contratos dos 
empregados, não podendo, por essa razão, ser alteradas unilateralmente.

Processo: 0204300-45.2007.5.07.0005  Julg.: 27/09/2010
Rel. Desemb.: Maria José Girão  Publ. DEJT: 14/10/2010
Turma 1

AVISO PRÉVIO RETROATIVO.

Comprovada documentalmente a concessão de aviso prévio com antece-
dência de um mês da data da rescisão, não se vislumbra hipótese de nulidade, 
por ausência de prova de que o mesmo tenha sido assinado em data retroativa.
MULTAS DOS ARTIGOS 477 E 467 DA CLT.

Hipótese em que comprovado o adimplemento das parcelas rescisórias 
dentro do prazo legal (art. 477, § 6º, alínea "b", da CLT). Indevida a multa 
prevista no art. 477, § 8º, da CLT. Ademais, não se vislumbra a existência de 
fato ensejador da incidência da multa prevista no art. 467 da CLT, já que não 
restou demonstrada a existência de diferenças de verbas rescisórias incontro-
versas e impagas. RECURSO ORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Processo: 0155500-94.2009.5.07.0011  Julg.: 29/11/2010
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva  Publ. DEJT: 07/12/2010
Turma 1

BRADESCO/BEC. DIFERENÇA DE GRATIFICAÇÃO DE 
FUNÇÃO. CARGO COMISSIONADO. ACORDO COLETIVO.

A função desempenhada pelo demandante não se equipara à função 
de gerenciamento que, em seu sentido mais amplo, inclui o dever de fis-
calização. Note-se que não há, de fato, equivalência entre a fiscalização 
gerencial ou de chefia, com poder de adoção de medidas corretivas, e o 
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trabalho comercial do gerente de contas. O autor exercia um cargo comis-
sionado, mas não uma função de confiança especial, única situação que 
remete ao parágrafo segundo do art. 224 da CLT. Logo, se o cargo ocupado 
pelo autor não é capaz de enquadrá-lo naquelas categorias indicadas no 
art. 224, § 2, da CLT, a ele também não se aplica a cláusula décima terceira 
dos acordos coletivos de trabalho que estabelecem, somente nessas hipóteses, 
o valor mínimo da gratificação de função, não inferior a 55%, sempre inci-
dente sobre o salário do cargo efetivo, acrescido da verba de caráter pessoal.

Processo: 0130800-66.2009.5.07.0007  Julg.: 08/11/2010
Rel. Juíza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel  Publ. DEJT: 29/11/2010
Turma 1

BANCÁRIO. ANALISTA JÚNIOR. HORAS EXTRAS EXCE-
DENTES DA SEXTA. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. 
OPÇÃO PELA JORNADA DE 08 (OITO) HORAS. AUSÊNCIA 
DE FIDÚCIA ESPECIAL.

Inaplicável à espécie o disposto no § 2º do artigo 224 da CLT, porquanto 
para a incidência do mencionado dispositivo legal, se faz necessário não só o 
recebimento de gratificação não inferior a 1/3 do salário, mas também a com-
provação de que no exercício da atividade laboral o empregado exercia função 
de direção, gerência, fiscalização, chefia ou cargo de comprovada fidúcia, o que 
não ocorre no caso dos autos, não incidindo na espécie a Súmula 102, inciso II, 
do Colendo Tribunal Superior do Trabalho. Ademais, a matéria não comporta 
maiores discussões, em face da recém editada Orientação Jurisprudencial nº 70 
da SBDI-1 Transitória.

Processo: 0204500-63.2009.5.07.0011  Julg.: 04/10/2010
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano  Publ. DEJT: 03/11/2010
Turma 1

BANCÁRIO. CARGO DE CONFIANÇA. DESCARACTERI-
ZAÇÃO. NÃO-INCLUSÃO NA HIPÓTESE EXCEPCIONAL 
PREVISTA NO § 2º DO ARTIGO 224 DA CLT. HORAS EXTRA-
ORDINÁRIAS. CONCESSÃO.

A excepcionalidade prevista no § 2º do artigo 224 da CLT impõe o real 
exercício de cargo de confiança, pelo que a mera concessão da gratificação a que 
se refere a mencionada disposição legal afigura-se impotente à elisão da incidência 
da jornada de trabalho reduzida.
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Processo: 0141800-45.2009.5.07.0013  Julg.: 16/08/2010
Rel. Desemb.: Maria José Girão  Publ. DEJT: 25/08/2010
Turma 1

BANCÁRIO. HORAS EXTRAS.

Revela-se necessário, para caracterização da exceção do art. 224, § 2º 
da CLT, além da percepção de gratificação de função igual ou superior a 1/3 do 
salário, atribuição de poderes de gestão ou fidúcia especial, o que não se observa 
nos presentes autos.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

O fundamento para a concessão dos honorários de advogado repousa nos 
arts. 5º incisos XVIII, LXXIV; 8º, inciso V e 133 da Constituição Federal. Recurso 
conhecido e não provido.

Processo: 0130800-51.2009.5.07.0012  Julg.: 1º/09/2010
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado  Publ. DEJT: 05/10/2010
Turma 2

BANCÁRIO. PRÉ-CONTRATAÇÃO DE HORAS EXTRAS. 
NULIDADE. EFEITOS.

"A contratação do serviço suplementar, quando da admissão do trabalhador 
bancário, é nula. Os valores assim ajustados apenas remuneram a jornada normal, 
sendo devidas as horas extras com o adicional de, no mínimo, 50% (cinqüenta por 
cento)..." (Súmula 199 do TST).
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFERIMENTO.

O deferimento da verba honorária encontra fundamento nos artigos 5º, 
LXXIV, 8º, I, e 133 da Constituição Federal de 1988 e 20 do Código de Pro-
cesso Civil. Improvido o recurso ordinário do reclamado. Provido o recurso 
da reclamante.

Processo: 0142900-35.2009.5.07.0013  Julg.: 13/10/2010
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar  Publ. DEJT: 05/11/2010
Turma 2

CEF. CARGO DE CONFIANÇA. VANTAGEM PESSOAL. BASE 
DE CÁLCULO. MUDANÇA.

Não há o que condenar na conduta da empresa. Afinal, inibir mudanças 
apenas pelo vezo imposto pela rasa interpretação da primeira parte S. 51/TST 
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seria admitir ignomínias inomináveis. A alteração vedada é aquela que trans-
muda a vantagem em desvantagem ou simplesmente suprime a primeira. Se, 
ao contrário, há ganhos, a alteração deve ser prestigiada ou, de outra sorte, a 
pretensão deveria resguardar o antigo sistema em sua plenitude, o que não quer 
a autora, num claro reconhecimento de que o novo, como um todo, lhe é mais 
favorável, questionando apenas pontualmente situações que não podem ser 
examinadas isoladamente.

Processo: 0205800-66.2009.5.07.0009  Julg.: 08/11/2010
Rel. Juíza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel  Publ. DEJT: 29/11/2010
Turma 1

CEF. DIFERENÇAS SALARIAIS. CTVA. VIOLAÇÃO AO 
PRINCÍPIO DA ISONOMIA E O DA NÃO-DISCRIMINAÇÃO.

O procedimento utilizado pela reclamada, quando da apuração dos 
valores devidos a título de CTVA, vai de encontro aos princípios da isonomia 
(art. 5º, caput) e da não-discriminação salarial (art. 7º, incisos XXX, XXXI 
e XXXII), ambos da Constituição Federal de 1988. É que para aferição do 
CTVA, a CEF toma por base, além do salário padrão adimplido, as parcelas 
de natureza personalíssima auferidas pelo obreiro, o que, em suma, enseja 
tratamento discriminatório dos empregados que recebem uma maior remu-
neração em virtude do tempo de serviço despendido, como no caso do autor.

Processo: 0171100-64.2009.5.07.0009  Julg.: 08/11/2010
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano  Publ. DEJT: 26/11/2010
Turma 1

CEF/FUNCEF. COMPLEMENTO DE GRATIFICAÇÃO. 
PARCELA CTVA. NATUREZA SALARIAL. INTEGRAÇÃO À 
SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA.

Evidenciando a prova dos autos que a denominada parcela CTVA detém 
natureza de gratificação que compõe a contraprestação pelo exercício de cargo 
em comissão, indubitável é seu caráter salarial, devendo integrar a remuneração 
para todos os efeitos, inclusive no tocante à complementação de aposentadoria. 
De outro lado, referido entendimento implica a determinação para que sejam 
efetivados os descontos referentes à cota-parte dos autores, bem como da CEF. 
Tal medida se impõe em face da necessidade de correspondência entre qualquer 
parcela deferida a título de complementação de aposentadoria e a respectiva fonte 
de custeio. Recursos das reclamadas conhecidos, mas desprovidos.
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MIGRAÇÃO DE UM PARA OUTRO PLANO DE LIVRE E 
ESPONTÂNEA VONTADE. VALIDADE.

Dois reclamantes migram de um plano para outro, portanto, correta a 
sentença que extinguiu o feito destes dois, que reivindicam verbas do plano que 
abandonaram. Recurso conhecido, mas também desprovido.

Processo: 0123100-04.2007.5.07.0009  Julg.: 26/07/2010
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro  Publ. DEJT: 20/08/2010
Turma 2

CEF. PRESCRIÇÃO. PEDIDO DE TRATO SUCESSIVO NÃO 
EMBASADO EM ALTERAÇÃO DO PACTUADO.

Não alicerçado o pleito em alteração do pactuado, embora se tratando de 
prestações de trato sucessivo, onde a lesão renova-se a cada mês, sem a mínima 
pertinência cogitar-se da prescrição total.
INCLUSÃO DA GRATIFICAÇÃO DO CARGO COMIS-
SIONADO NO CÁLCULO DAS VANTAGENS PESSOAIS 
VP-GIP RUBRICAS 062 E 092.

Incorporado na remuneração dos Cargos Comissionados o valor que as 
extintas Funções de Confiança faziam repercutir nas rubricas de Vantagem Pessoal 
(062 e 092), estas passaram a refletir tão somente o valor do cargo efetivo, não 
mais incluindo na sua base de cálculo aquelas.
SUPRESSÃO DAS VANTAGENS PESSOAIS RUBRICAS 
062 E 092. ADESÃO À NOVA ESTRUTURA SALARIAL 
UNIFICADA 2008. TRANSAÇÃO CONFIGURADA.

Configura-se verdadeira transação a adesão do empregado à nova Estrutura 
Salarial Unificada 2008, portando renúncia, em caráter irretratável e irrevogável, 
aos "direitos que tenham por objeto a discussão em torno de Plano de Cargos e 
Salários-PCS/98". Recurso conhecido e não provido.

Processo: 0150600-77.2009.5.07.0008  Julg.: 04/08/2010
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho  Publ. DEJT: 28/10/2010
Turma 2

CEF. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ADESÃO AO PRO-
GRAMA DE APOIO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA (PADV). 
SUPRESSÃO DE BENEFÍCIO AO PLANO DE ASSISTÊNCIA 
MÉDICA SUPLEMENTAR (PAMS).

O prazo prescricional para postular a manutenção ao PAMS teve 
início quando da adesão dos autores ao PADV, momento em que tiveram 
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ciência das condições a que estavam aderindo, voluntariamente e mediante 
incentivo, o que ocorreu, na hipótese, em 1996, 1997, 2000 e 2001, tendo sido 
a ação ajuizada apenas em 2009, portanto, a destempo. Inaplicável ao presente 
caso a Súmula nº 327 do TST, pois a matéria delineada nos autos não se refere 
à complementação de aposentadoria.

Processo: 0181300-36.2009.5.07.0008  Julg.: 08/11/2010
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano  Publ. DEJT: 22/11/2010
Turma 1

CONAB. PROMOÇÕES PREVISTAS EM REGULAMENTO 
DE PESSOAL. DIREITO INTEGRADO AO CONTRATO DE 
TRABALHO. OBRIGAÇÃO PATRONAL NÃO ELIDIDA POR 
NORMA LIMITATIVA DE DESPESAS EXPEDIDA POR ÓRGÃO 
DE CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS.

A obrigação de promover regularmente os empregados, imposta à Com-
panhia Nacional de Abastecimento através de seu Regulamento de Pessoal, não 
se desconstitui pelo fato da expedição de norma do Conselho de Coordenação e 
Controle das Empresas Estatais, porquanto destinadas à administração, para fins 
de controle de gastos. Assim, não se admite a transferência para o empregado 
de ônus exclusivo da empresa que, nada obstante a limitação das despesas a 1% 
(um por cento) da folha de pagamento, deve realizar, regularmente, as avaliações 
para verificar, em cada caso, o direito do empregado à promoção. Ademais, a 
CONAB, enquanto empresa integrante da Administração Pública, obriga-se a 
respeitar os princípios constitucionais da legalidade, moralidade, publicidade, 
eficiência, dentre outros, devendo pautar seus atos pela transparência e motiva-
ção, sendo-lhe vedado, em decorrência de sua própria condição, esquivar-se do 
cumprimento de seus regulamentos e outras normas internas que, no sistema do 
direito do trabalho, integram os contratos.

Processo: 0147000-45.2009.5.07.0009  Julg.: 27/09/2010
Rel. Desemb.: Maria José Girão  Publ. DEJT: 08/10/2010
Turma 1

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. 
SUPRESSÃO. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 51 DO TST.

A supressão do pagamento do auxílio-alimentação aos aposentados e 
pensionistas da Caixa Econômica Federal constitui irregular alteração das 
condições do contrato de trabalho. Incidência do Enunciado 51, do TST.
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Processo: 0133300-17.2009.5.07.0004  Julg.: 04/10/2010
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano  Publ. DEJT: 19/10/2010
Turma 1

CARGO DE CONFIANÇA. REQUISITOS.

O enquadramento do empregado na hipótese do art. 62, II, Conso-
lidado, não exige a presença de amplos e irrestritos poderes de mando e 
gestão. Não basta, porém, que ao funcionário seja conferida maior fidúcia 
que aquela ínsita a todo e qualquer empregado. É mister que lhe seja dada 
autonomia em grau mais elevado do que a simples execução da rotina 
empregatícia, pela prática de atos próprios do empregador, e percebendo 
uma remuneração diferenciada dos demais empregados. In casu, o recla-
mante não detinha poderes para tomar decisões importantes, sendo certo 
que, malgrado pudesse indicar à demissão um funcionário, não gozava de 
poderes para determiná-la, pois dependia do aval do superior precitado. De 
ressaltar-se que a mera indicação do empregado como detentor de cargo de 
confiança, não basta à configuração da hipótese, quando os fatos apontam 
em sentido contrário. Recurso conhecido e improvido.
DIREITO À IMAGEM. PUBLICAÇÃO DE FOTOGRAFIA. 
INFORME JORNALÍSTICO. INEXISTÊNCIA DE DANO.

A mera publicação da fotografia do reclamante em jornal local, per 
se, não gera direito a qualquer indenização. Deveras, consiste o dano moral 
em lesão a direitos não pecuniários, malferindo a esfera personalíssima do 
indivíduo, qual sua intimidade, vida privada, honra ou imagem, bens tutelados 
constitucionalmente. Assim, à caracterização do direito à precitada indenização, 
imprescindível a existência de ofensa a quaisquer daqueles bens. In casu, a par 
de tratar-se de matéria eminentemente jornalística, a teor de que se informa 
a abertura por aquela empresa de mais nove mil vagas, sem visar qualquer 
fim econômico ou comercial, ali não se utilizando da efígie do reclamante 
para fins promocionais, porquanto trabalho fotográfico inserido em contexto 
desprovido de objetivo exploratório de sua imagem pessoal, tal publicação 
não lhe ocasionou qualquer danificação na vida pessoal.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 133 DA CONSTITUI-
ÇÃO FEDERAL.

O art. 133 da Carta Federal de 1988, guindando ao status constitucional 
o já antigo princípio da imprescindibilidade do advogado à administração 
da justiça, revogou as disposições infraconstitucionais disciplinativas do 
deferimento de tal favor processual na Justiça do Trabalho, à qual, no que 
couber, se aplicam, hoje, as regras do art. 20 do CPC. Recurso conhecido e 
parcialmente provido.



44               TRT 7ª Região - BoleTim de JuRispRudência - Jul./dez. - 2010

Processo: 0076000-79.2009.5.07.0010  Julg.: 13/10/2010
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho  Publ. DEJT: 11/11/2010
Turma 1

CAUTELAR INOMINADA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUS-
PENSIVO A AGRAVO DE PETIÇÃO.

Diante de ofício da Justiça Estadual, em que solicitada a manu-
tenção em depósito judicial do crédito trabalhista exeqüendo, até que 
apreciada, naquele segmento do Poder Judiciário, Ação de Liquidação 
de Sentença Penal Condenatória proposta em desfavor do exeqüente, 
tem-se por impositiva a paralisação dos procedimentos executórios, 
impedindo-se a liberação de valores, até o julgamento do Agravo de 
Petição de iniciativa empresarial.

Processo: 0007925-81.2010.5.07.0000  Julg.: 13/10/2010
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho  Publ. DEJT: 11/11/2010
Turma 2

CERCEAMENTO DE DEFESA. ENCERRAMENTO DA INS-
TRUÇÃO SEM PROTESTOS. PRECLUSÃO.

O Juízo "a quo" formou seu convencimento com base na declaração 
do próprio reclamante ao afirmar que a reclamada havia cumprido e adim-
plido as verbas postuladas na reclamatória. Assim, ante a confissão real do 
autor da demanda, decidiu dispensar os depoimentos pessoais e encerrar a 
prova, sem protestos das partes. Desse modo, não se manifestado naquela 
oportunidade, deixando de consignar seu protesto pelo encerramento 
antecipado da instrução, resta preclusa tal afirmação em sede de recurso 
ordinário, inviabilizando a análise da configuração do cerceamento de 
defesa. Inútil, portanto, tentar tecer considerações vazias e redundantes. 
Recurso ordinário conhecido e desprovido.

Processo: 0128600-51.2007.5.07.0009  Julg.: 1º/09/2010
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado  Publ. DEJT: 07/10/2010
Turma 2

CERCEAMENTO DE DEFESA. ENCERRAMENTO DA 
PROVA.

Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa por ausên-
cia de oportunidade para juntada de comprovante de quitação de parcela 
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requerida, quando a própria consignante, mesmo diante dos pedidos 
contrapostos formulados pelo consignado, declina da produção de provas.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFERIMENTO.

O deferimento da verba honorária encontra fundamento nos artigos 
5º, LXXIV, 8º, I, e 133 da Constituição Federal de 1988 e 20 do Código 
de Processo Civil. Improvido o recurso ordinário do reclamado. Provido o 
recurso da reclamante. Recurso conhecido, mas não provido.

Processo: 0161300-43.2009.5.07.0031  Julg.: 27/09/2010
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar  Publ. DEJT: 15/10/2010
Turma 2

CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.

Não há que se falar em cerceamento de defesa quando foi assegurado ao 
empregado, no processo administrativo disciplinar a que respondia, o contraditório, 
a ampla defesa e o devido processo legal.

Processo: 0004900-16.2009.5.07.0026  Julg.: 09/08/2010
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano  Publ. DEJT: 26/08/2010
Turma 1

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. VIOLAÇÃO 
AO ART. 5º, LV, DA CF/88. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE 
PRAZO PARA CONTRA-ARRAZOAR EMBARGOS DECLARA-
TÓRIOS AO QUAL SE CONCEDEU EFEITO INFRINGENTE.

"É passível de nulidade decisão que acolher Embargos Declaratórios 
com efeito modificativo sem oportunidade para a parte contrária se mani-
festar." (OJ nº 142 SBD 1/TST). Constatado o cerceamento de defesa já que o 
reclamante não foi notificado para se manifestar sobre embargos declaratórios 
com efeitos modificativos, dá-se provimento ao apelo para anular a decisão 
proferida nos referidos embargos e determinar o retorno à origem, para que 
ao reclamante seja dada a oportunidade do contraditório assegurado constitu-
cionalmente. Prejudicado o recurso do reclamado.

Processo: 0011300-40.2008.5.07.0007  Julg.: 02/08/2010
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro  Publ. DEJT: 23/08/2010
Turma 2

CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE.

Demonstrando a prova dos autos que o Consignado se encontrava em lugar 
certo e não ignorado à época em que se procedeu a citação por edital, há que se 
declarar nulo tal ato processual, com o retorno dos autos à vara de origem.
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Processo: 0199900-29.2009.5.07.0001  Julg.: 08/11/2010
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano  Publ. DEJT: 26/11/2010
Turma 1

COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA.

Uma vez inocorrente, na novel ação, a identidade de causa petendi com 
Reclamatória anteriormente ajuizada contra a mesma empresa, pois alicerçada 
em fundamento jurídico outro (equiparação salarial, a teor do art. 461 da CLT 
versus aumento de salário, com fulcro no Plano de Cargos e Salários da Recla-
mada - Decreto Municipal 7.810/88 - respectivamente), de se afastar a prejudicial 
de coisa julgada, devendo os autos retornarem à Vara de origem, para apreciação 
meritória da causa.

Processo: 0138100-85.2009.5.07.0005  Julg.: 08/11/2010
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado  Publ. DEJT: 02/12/2010
Turma 1

COMISSÃO. SALÁRIO "POR FORA". ÔNUS DA PROVA.

Desincumbindo-se o Reclamante do ônus de comprovar o pagamento de 
comissão "por fora", ou seja, não constante da carteira de trabalho, o seu valor deve 
ser considerado para a quitação das demais obrigações decorrentes da rescisão do 
contrato de trabalho, uma vez que parte integrante da remuneração.

Processo: 0247300-25.2003.5.07.0009  Julg.: 08/11/2010
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano  Publ. DEJT: 22/11/2010
Turma 1

COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA. TRANSAÇÃO. 
EFEITOS.

Tendo as partes firmado Termo de Conciliação Plena, perante a Comissão 
de Conciliação Prévia, correta a sentença que deu a essa transação extrajudi-
cial o efeito de coisa julgada, pois, a teor do parágrafo único do art. 625-E da 
CLT, referida transação tem eficácia liberatória geral, exceto quanto às parcelas 
expressamente ressalvadas, o que, todavia, não se verificou "In casu". Recurso 
conhecido e improvido.

Processo: 0130700-48.2009.5.07.0028  Julg.: 06/09/2010
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro  Publ. DEJT: 06/10/2010
Turma 2
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COMISSÕES.

REGULAMENTO EMPRESARIAL.
Nos contratos individuais de trabalho, nos termos do art. 468, da 

CLT, só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consen-
timento, E AINDA ASSIM DESDE QUE NÃO RESULTEM, DIRETA OU 
INDIRETAMENTE, PREJUÍZOS AO EMPREGADO, sob pena de nulidade 
da cláusula infringente desta garantia. No conflito entre qual regra deva 
ser aplicada, prevalece a mais benéfica ao empregado.
PAGAMENTO APÓS A RUPTURA DO CONTRATO DE 
TRABALHO.

Nos termos do § 2º, do art. 466, da CLT, a cessação das relações de 
trabalho não prejudica a percepção das comissões e percentagens devidas, uma 
vez concretizados os negócios fechados pelo obreiro, não importando que o 
faturamento tenha sido realizado após a ruptura do pacto laboral.
MULTA DO ART. 475-J DO CPC.

Deve ser aplicada a previsão do art. 475-J do CPC subsidiário, por 
atender às garantias constitucionais da razoável duração do processo e ser 
plenamente cabível na execução trabalhista (Enunciado nº 071, aprovado na 
1ª Jornada de Direito Material e Processual na Justiça do Trabalho ocorrida 
em Brasília em 23/11/2007).
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Os honorários advocatícios alcançam fundamento para sua concessão 
nos artigos 5º, XVIII, LXXIV; 8º, inciso V e 133 todos da Constituição da 
República.

Processo: 0129400-79.2007.5.07.0009  Julg.: 1º/09/2010
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado  Publ. DEJT: 05/10/2010
Turma 2

COMISSÕES DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA. EFICÁCIA DO 
TERMO DE CONCILIAÇÃO ALI HOMOLOGADO. COISA 
JULGADA AFASTADA.

Em aplicação analógica da Súmula 330 do C.TST, é apenas parcial a 
eficácia liberatória do termo de conciliação firmado perante as comissões de 
conciliação prévia - CCP's, não afrontando tal entender o disposto no art. 625-E 
da CLT, porquanto a eficácia liberatória geral ali preconizada é relativa apenas 
à generalidades das parcelas ali expressamente consignadas, não sendo crível o 
estendimento de tal efeito a outras ali não previstas.
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Processo: 0131000-10.2009.5.07.0028  Julg.: 23/08/2010
Rel. Juíza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel Publ. DEJT: 02/09/2010
Turma 1

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.

Não basta, assim, a mera publicação da Lei instituidora do RJU, sendo 
imprescindível a transformação dos antigos empregos em cargos públicos, 
instituindo-se Plano de Cargos e Salário mediante Lei regularmente publicada, 
procedendo-se à baixa nas Carteiras de Trabalho dos antigos empregados, medidas 
estas que deixou provar a parte reclamada.
RECOLHIMENTO DO FGTS.

Mantida no regime celetista, a reclamante faz jus ao recolhimento do FGTS 
pelo Município empregador durante todo o período pretendido na vestibular - a 
partir de 03.03.1988 -, consoante se infere da Súmula nº 362/TST.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFERIMENTO.

A verba honorária é hodiernamente devida em decorrência da revogação 
dos arts. 14 e 16 da Lei nº 5.584/70, que conferiam supedâneo legal às Súmulas 
219 e 329, restando superada, neste particular, a jurisprudência sumulada do c. 
TST. Assim, hoje no campo justrabalhista é bastante para a concessão de honorá-
rios tão-somente a existência de sucumbência e ser o trabalhador beneficiário da 
Justiça Gratuita. RECURSOS ORDINÁRIOS CONHECIDOS, IMPROVIDO O 
DO RECLAMADO E PARCIALMENTE PROVIDO O DA RECLAMANTE.

Processo: 0000162-63.2010.5.07.0021  Julg.: 13/09/2010
Rel. Desemb.: Jose Antonio Parente da Silva  Publ. DEJT: 30/09/2010
Turma 1

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONTRA-
TAÇÃO POR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEP-
CIONAL INTERESSE PÚBLICO NÃO COMPROVADA.

Não demonstrada a legalidade da contratação nos moldes do inciso 
IX, do art. 37, da CF/88, tem-se como de emprego a relação mantida entre 
as partes, sendo competente a Justiça do Trabalho para apreciar e julgar a 
demanda proposta pelo obreiro.
CONTRATO NULO. EFEITO "EX NUNC".

A nulidade do contrato de trabalho tem efeitos "ex nunc". A sanção consti-
tucional é contra o agente da Administração responsável pela irregularidade, não 
prevendo punição contra o trabalhador contratado sem prévia seleção pública - 
parte hipossuficiente na relação jurídica - (art. 37, § 2º, da CF/88) - FGTS devido 
em face da ausência de prova do seu recolhimento. Recurso conhecido e improvido.



TRT 7ª Região - BoleTim de JuRispRudência - Jul./dez. - 2010              49

Processo: 0128500-89.2009.5.07.0021  Julg.: 04/08/2010
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro  Publ. DEJT: 24/08/2010
Turma 2

COMPETÊNCIA RATIONE MATERIAE DA JUSTIÇA DO 
TRABALHO. INEXISTÊNCIA DE REGIME JURÍDICO 
ÚNICO. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DO CONTEÚDO 
NORMATIVO DA LEI INSTITUIDORA.

Não comprovada a regular publicação da lei municipal que instituiu o 
regime jurídico único, com todo o seu conteúdo normativo, na forma prevista no 
art. 1º da LICC, deve ser reconhecido que a relação havida entre os litigantes tem 
natureza celetista, sendo, portanto, esta Justiça especializada a competente para 
dirimir os conflitos dela decorrentes. Recurso conhecido e provido, para determinar 
o retorno dos autos à origem, a fim de complementar a prestação jurisdicional.

Processo: 0081000-12.2009.5.07.0026  Julg.: 20/09/2010
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar  Publ. DEJT: 13/10/2010
Turma 2

COMPETÊNCIA RATIONE MATERIAE DA JUSTIÇA DO 
TRABALHO. INEXISTÊNCIA DE REGIME JURÍDICO 
ÚNICO. NÃO COMPROVAÇÃO DA VIGÊNCIA DA LEI 
INSTITUIDORA. SÚMULA Nº 01 DESTE REGIONAL.

Diante da ausência de comprovação da vigência da Lei Municipal 
nº 372/2006, que instituía o regime jurídico único, deve ser reconhecido que a 
relação havida entre os litigantes tem natureza celetista, sendo, portanto, esta 
Justiça especializada a competente para dirimir os conflitos dela decorrentes.
FGTS.

Considerado não válido o RJU, permanece reclamante sob a égide da CLT, 
fazendo jus, portanto, aos depósitos fundiários, no curso de seu contrato de 
trabalho. Recurso improvido.

Processo: 0084700-05.2009.5.07.0023  Julg.: 25/08/2010
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar  Publ. DEJT: 30/09/2010
Turma 2

COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. AVANÇO 
DE NÍVEL. CONCESSÃO DE PARCELA POR ACORDO 
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COLETIVO APENAS PARA OS EMPREGADOS DA ATIVA. 
NÃO EXTENSÃO PARA OS INATIVOS.

Mantenho a sentença recorrida vez que proferida de acordo com o 
entendimento cristalizada na jurisprudência do TST, consoante se depreende 
dos termos da OJ Transitória nº 62 da SDI-I, cujo teor é o seguinte: "Ante a 
natureza de aumento geral de salários, estende-se à complementação de aposen-
tadoria dos ex-empregados da Petrobras benefício concedido indistintamente 
a todos os empregados da ativa e estabelecido em norma coletiva, prevendo a 
concessão de aumento de nível salarial - avanço de nível - , a fim de preservar 
a paridade entre ativos e inativos assegurada no art. 41 do Regulamento do 
Plano de Benefícios da Fundação Petrobras de Seguridade Social – Petros."

Processo: 0092500-38.2009.5.07.0006  Julg.: 08/11/2010
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano  Publ. DEJT: 22/11/2010
Turma 1

COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. COMPE-
TÊNCIA.

Nos termos do artigo 114 da Constituição Federal, a competência da 
Justiça do Trabalho estende-se a outras controvérsias resultantes da relação 
de emprego, como a complementação de aposentadoria.
PRESCRIÇÃO.

Conforme verbete da Súmula TST 327 tratando-se de pedido de 
diferença de complementação de aposentadoria oriunda de norma regulamentar, 
a prescrição aplicável é a parcial, não atingindo o direito de ação, mas, 
tão-somente, as parcelas anteriores ao qüinqüênio.
REGÊNCIA.

A complementação dos proventos da aposentadoria é regida pelas 
normas em vigor na data da admissão do empregado, observando-se 
as alterações posteriores desde que mais favoráveis ao beneficiário do 
direito, nos termos da jurisprudência eleita na Súmula 288 TST.
JUS POSTULANDI. FACULDADE E NÃO OBRIGAÇÃO 
LEGAL DE POSTULAR EM JUÍZO SEM A ASSISTÊNCIA DE 
ADVOGADO.

O direito de acesso à justiça, enquanto princípio fundamental 
inserto na CF/88 é extensivo a todos e, portanto, não pode ser tolhido pelo 
Judiciário Trabalhista sob o manto da existência do jus postulandi, que é 
faculdade atribuída ao jurisdicionado e não obrigação de postular em juízo 
sem a assistência de advogado. Estando, pois, o reclamante assistido por 
advogado e havendo sucumbência do reclamado, impõe-se a condenação 
deste ao pagamento dos honorários advocatícios.
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Processo: 0091500-91.2009.5.07.0009  Julg.: 22/11/2010
Rel. Desemb.: Maria José Girão  Publ. DEJT: 03/12/2010
Turma 1

COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. COMPETÊNCIA 
DA JUSTIÇA DO TRABALHO.

O texto constitucional, no art. 114, atribui, claramente, à Justiça do Tra-
balho a competência para conciliar e julgar as controvérsias oriundas da relação 
de trabalho. O vínculo entre o reclamante e a PETROS é oriunda da relação de 
emprego que era mantida por ele com a PETROBRÁS, de outro modo não poderia 
ser filiados à entidade de previdência privada demandada, posto que o Contrato 
de Adesão ao plano de previdência privada da PETROS é OBRIGATÓRIO aos 
empregados da PETROBRÁS e exclusivo.
ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO. ATO ÚNICO. PRESCRI-
ÇÃO TOTAL. SÚMULA 294 DO C. TST.

O cálculo da complementação de proventos com base no novo regulamento 
vigente à época da aposentadoria do trabalhador, e a conseqüente desconsideração 
das regras anteriores, vigentes quando de sua admissão ao emprego, constitui ato 
único de alteração do pactuado, que afeta direito não assegurado em lei, por isso 
sujeito a prescrição total, nos termos da Súmula nº 294 do Colendo TST.

Processo: 0047800-23.2008.5.07.0002  Julg.: 04/08/2010
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro  Publ. DEJT: 24/08/2010
Turma 2

COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. COMPETÊNCIA 
DA JUSTIÇA DO TRABALHO.

NÃO SUBMISSÃO DA LIDE À COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO 
PRÉVIA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A.
PRESCRIÇÃO.
DIFERENÇAS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTA-
DORIA. APLICAÇÃO DO ESTATUTO VIGENTE À ÉPOCA 
DA CONTRATAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Segundo jurisprudência pacificada do TST, a Justiça do Trabalho é 
competente para julgar as demandas em que se discute a complementação de 
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aposentadoria, quando a sua instituição decorre do contrato de trabalho. 
Preliminar de incompetência rejeitada.

Segundo entendimento firmado pelo STF, no bojo da ADI nº 2160/DF, que 
conferiu interpretação conforme a Constituição relativamente ao art. 625-D da 
CLT, "Ao contrário da Constituição Federal de 1967, a atual esgota as situações 
concretas que condicionam o ingresso em juízo à fase administrativa, não estando 
alcançados os conflitos subjetivos de interesse". Faculdade do empregado, pois, a 
não submissão da causa à Comissão de Conciliação Prévia não impede o acesso 
à Justiça. Preliminar rejeitada.

Desponta a legitimidade para a causa do Brasil S/A na medida em que 
se configura como instituição criadora e mantenedora da PREVI, inclusive 
nomeando-lhe o Presidente e altos executivos (art. 35, § 1º, do Estatuto de 
1980 da PREVI), situação que demonstra a formação de grupo econômico 
(art. 2º, § 2º, da CLT). Preliminar rejeitada.

Nos termos do disposto na Súmula nº 327 do TST, tratando-se de pedido 
de diferença de complementação de aposentadoria oriunda de norma regula-
mentar, a prescrição aplicável é a parcial, não atingindo a pretensão, mas, tão 
somente, as parcelas anteriores ao qüinqüênio. Aposentada, a reclamante, em 
junho de 2007 e ingressado com a ação em novembro de 2009, não há prescrição 
a declarar. Prejudicial rejeitada.

A reclamante faz jus ao pagamento de sua complementação de aposenta-
doria tomando-se como parâmetro as normas do Estatuto da PREVI vigente na 
data de sua admissão. Inteligência do art. 468 da CLT e Súmula nº 288 do TST.

A verba honorária é hodiernamente devida em decorrência da revo-
gação dos arts. 14 e 16 da Lei nº 5.584/70, que conferiam supedâneo legal 
às Súmulas 219 e 329, restando superada, neste particular, a jurisprudência 
sumulada do c. TST. Recurso conhecido e improvido.

Processo: 0194100-02.2009.5.07.0007  Julg.: 29/11/2010
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva  Publ. DEJT: 07/12/2010
Turma 1

COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. DIFERENÇAS. 
PRESCRIÇÃO PARCIAL. SÚMULA Nº 327, DO C. TST.

A hipótese dos autos é de prescrição parcial, eis que a reclamação versa 
sobre pedido de diferença de complementação de aposentadoria. Os autores já 
recebiam a complementação e postulam, tão-somente, um suposto reajuste advindo 
de acordo coletivo e que fora concedido apenas aos empregados da ativa. Aplica-se 
"In casu" o entendimento sedimentado na Súmula nº 327, do C. TST. Recursos 
conhecidos e desprovidos.
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Processo: 0053600-97.2006.5.07.0003  Julg.: 30/08/2010
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado  Publ. DEJT: 04/10/2010
Turma 2

COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS. REAJUSTE PELO 
INPC. INDEFERIMENTO, À MÍNGUA DE AMPARO LEGAL.

Inexistindo previsão legal ou regulamentar que assegure o reajuste 
do valor da complementação de proventos com base em índice de inflação 
apurado pelo IBGE, resulta improcedente a demanda autoral.

Processo: 0064200-66.2009.5.07.0006  Julg.: 12/07/2010
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho  Publ. DEJT: 23/08/2010
Turma 2

COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL. DEVIDA. DIFERENÇA 
ENTRE O SALÁRIO EFETIVAMENTE PERCEBIDO E O 
MÍNIMO LEGAL. EXCLUSÃO DAS GRATIFICAÇÕES DE 
REGÊNCIA DE CLASSE (PÓ-DE-GIZ) E QÜINQÜÊNIOS.

Emergindo dos autos que o somatório da remuneração recebida pela 
reclamante excede o valor do salário mínimo, faz jus a obreira apenas ao paga-
mento da complementação salarial entre o salário mínimo e salário percebido, 
com reflexos sobre os 13ºs salários e férias; além dos depósitos do FGTS de todo 
período laborado, inclusive sobre 13º Salários; excluindo-se, conseguintemente, 
da base de cálculos para o pagamento da diferença salarial, as gratificações de 
regência de classe (pó-de-giz) e qüinqüênios.

Processo: 0040500-35.2008.5.07.0026  Julg.: 10/11/2010
Rel. Desemb.: Maria José Girão  Publ. DEJT: 03/12/2010
Turma 1

COMPLEMENTO TEMPORÁRIO VARIÁVEL DE AJUSTE DE 
MERCADO. CTVA. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA.

É do próprio regulamento instituidor da CTVA, adeso ao contrato de traba-
lho, a variação no valor pago a esse título aos ocupantes de cargo comissionado. 
Se a remuneração total do obreiro resulta igual ou superior ao piso de mercado, 
não há se cogitar em complementação, não havendo com isso qualquer discri 
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minação ou afronta ao princípio da isonomia, o que só ocorreria na hipótese de 
adoção de regras diferentes a empregados em mesma situação funcional. Recurso 
conhecido e não provido.

Processo: 0174000-29.2009.5.07.0006  Julg.: 04/08/2010
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho  Publ. DEJT: 03/09/2010
Turma 2

CONFIRMAÇÃO DA GRAVIDEZ OCORRIDA DURANTE O 
CONTRATO DE TRABALHO. ESTABILIDADE GESTANTE.

É vedada a dispensa sem justa causa de empregada grávida, desde a con-
firmação da gravidez, ocorrida durante o contrato de trabalho, até cinco meses 
após o parto (art. 10, II, "b", do ADCT). A garantia de emprego à gestante autoriza 
a reintegração se esta ocorrer durante o período de estabilidade. Após o período 
de estabilidade ou sendo impossível o retorno é devido apenas a indenização do 
período da estabilidade. Aplicação das Súmula nº 244 e 396, do TST.

Processo: 0000415-21.2010.5.07.0031  Julg.: 08/11/2010
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano  Publ. DEJT: 22/11/2010
Turma 1

CONFISSÃO FICTA. EFEITOS.

Os efeitos da confissão ficta fazem presumir verdadeiros todos os fatos 
alegados na inicial, incluindo a jornada de trabalho, valor de salários e demais 
alegações não contestadas, especificadamente, pela parte contrária. Do mesmo 
modo, induzem à condenação da reclamada nas multas previstas em lei.

Processo: 0199100-73.2007.5.07.0032  Julg.: 27/09/2010
Rel. Desemb.: Maria José Girão  Publ. DEJT: 14/10/2010
Turma 1

CONFLITO DE COMPETÊNCIA . EXECUÇÃO POR CARTA. 
EMBARGOS DE TERCEIRO.

Tratando-se de execução mediante carta precatória, a competência para o 
julgamento dos embargos de terceiro é reservada ao juízo que haja determinado a 
constrição sobre determinado bem, nos termos do art. 1.049, do CPC, da Súmula 
nº 33, do extinto Tribunal Federal de Recursos e da Súmula 419, do C.TST.
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Conflito de competência acolhido para declarar competente o juízo 
deprecante, que determinou a penhora sobre bem imóvel de propriedade do 
Embargante.

Processo: 0005849-84.2010.5.07.0000  Julg.: 05/10/2010
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano  Publ. DEJT: 19/10/2010
Turma 1

CONTRATAÇÃO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
DE 1988. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.

Tratando-se de admissão anterior à Constituição Federal de 1988, quando o 
ingresso no serviço público independia de prévia aprovação em concurso público, 
não há que se falar em nulidade contratual. Ademais, restando incontroverso que 
o reclamante foi admitido em março de 1988 (fl. 09), este tem jus a estabilidade 
de que cuida o art. 19 do ADCT, exsurgindo imperiosa a reintegração diante da 
ilegalidade de sua dispensa. Recurso improvido.

Processo: 0124000-68.2009.5.07.0024  Julg.: 18/08/2010
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado  Publ. DEJT: 27/09/2010
Turma 2

CONTRATAÇÃO POR PESSOA JURÍDICA DE DIREITO 
PÚBLICO. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. ENUN-
CIADO 363 DO TST.

Em consonância com a Súmula 363 do colendo TST, a contratação por 
pessoa jurídica de direito público sem prévia admissão em concurso público, após 
o advento da CF/88, é nula de pleno direito, fazendo jus o obreiro, entretanto, às 
verbas estritamente salariais, pena de configurar enriquecimento ilícito do ente 
público. RECURSO ORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Processo: 0051600-41.2009.5.07.0029  Julg.: 10/11/2010
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva  Publ. DEJT: 29/11/2010
Turma 1

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. LEI MUNICIPAL. AUSÊN-
CIA DE PROVA DE ADOÇÃO DE REGIME DE NATUREZA 
ADMINISTRATIVA.

Uma vez que o reclamado não fez prova da existência da Lei Municipal 
que teria disciplinado a contratação temporária, ou mesmo de que a norma 
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invocada tivesse adotado, na esteira do disposto no inciso IX da CF/88, o 
regime de natureza administrativa, e verificando-se, ainda, que os contratos 
temporários em questão são nulos, eis que sucessivamente prorrogados 
por quase 18 anos, afastando a própria temporaneidade, de se reconhecer a 
competência desta Justiça Especializada para dirimir a querela.

Processo: 0000068-06.2010.5.07.0025  Julg.: 04/10/2010
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho  Publ. DEJT: 27/10/2010
Turma 2

CONTRATO A PRAZO DETERMINADO. DESCARACTERI-
ZAÇÃO. PROVA DE TRABALHO EM PERÍODO ANTERIOR 
AO CONSTANTE NO DOCUMENTO.

Sabendo-se que vigora no Direito do Trabalho o princípio da primazia da 
realidade em detrimento dos aspectos formais, entende-se que houve relação de 
emprego entre as partes no período de 15.04.2003 a 31.12.2008.

Processo: 0138000-52.2009.5.07.0031  Julg.: 08/11/2010
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho  Publ. DEJT: 29/11/2010
Turma 2

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INIDONEIDADE 
ECONÔMICA DA PRESTADORA DOS SERVIÇOS. RESPONSA-
BILIDADE SUBSIDIÁRIA DA TOMADORA DOS SERVIÇOS. 
SÚMULA 331 DO C. TST.

É de se reconhecer a responsabilidade subsidiária da empresa tomadora 
dos serviços porque também partícipe (culpa in eligendo) e real beneficiária 
das violações dos direitos trabalhistas. A responsabilidade subsidiária não 
decorre, na espécie, da existência de uma relação de emprego entre a toma-
dora dos serviços e o seu prestador, mas, sim, emerge da chamada culpa in 
contrahendo, nas suas modalidades específicas "in eligendo" e "in vigilando", 
por força da incorreta escolha da empresa contratada e prestadora de serviços, 
o que se afere não apenas no momento da celebração do contrato, mas também 
durante o curso de sua execução.

Processo: 0056700-34.2009.5.07.0010  Julg.: 23/08/2010
Rel. Desemb.: Maria José Girão  Publ. DEJT: 02/09/2010
Turma 1
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CONTRATO DE TRABALHO. FORMAÇÃO. INEXIGIBILI-
DADE DE RIGOR FORMAL. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO 
DA REALIDADE.

A mera intermediação da prestação laboral por cooperativas não desna-
tura o contrato de trabalho que, para existir, não exige rigor formal, podendo 
ser reconhecido judicialmente, desde que, para tanto, concorram os elementos 
que o caracterizam como a subordinação jurídica, a pessoalidade na prestação, a 
onerosidade e a não-eventualidade. Em tais condições, prevalece o princípio da 
realidade, considerando-se o que ordinariamente acontece durante o desenvol-
vimento da relação entre as partes, relevando destacar que qualquer indício de 
afronta às normas laborais, conforme dispõe o art. 9º, da CLT, implica a nulidade 
do ato que se julgue prejudicial ao trabalhador.

Processo: 0192700-15.2007.5.07.0009  Julg.: 30/08/2010
Rel. Desemb.: Maria José Girão  Publ. DEJT: 08/09/2010
Turma 1

CONTRATO NULO. EFEITOS. FGTS. MEDIDA PROVI-
SÓRIA 2.164-4, DE 24.08.2001, E ART. 19-A DA LEI Nº 8.036, 
DE 11.05.1990. IRRETROATIVIDADE.

Não afronta o princípio da irretroatividade da lei a aplicação do art. 
19-A da Lei nº 8.036, de 11.05.1990, aos contratos declarados nulos cele-
brados antes da vigência da Medida Provisória nº 2.164-41, de 24.08.2001". 
(OJ nº 362 da SBDI-I).
JUS POSTULANDI. FACULDADE E NÃO OBRIGAÇÃO 
LEGAL DE POSTULAR EM JUÍZO SEM A ASSISTÊNCIA DE 
ADVOGADO.

O direito de acesso à justiça, enquanto princípio fundamental inserto 
na CF/88 é extensivo a todos e, portanto, não pode ser tolhido pelo Judiciário 
Trabalhista sob o manto da existência do jus postulandi, que é faculdade atri-
buída ao jurisdicionado e não obrigação de postular em juízo sem a assistência 
de advogado. Estando, pois, a reclamante assistida por advogado e havendo 
sucumbência do reclamado, impõe-se a condenação deste ao pagamento dos 
honorários advocatícios.

Processo: 0132300-07.2009.5.07.0028  Julg.: 10/11/2010
Rel. Desemb.: Maria José Girão  Publ. DEJT: 29/11/2010
Turma 1
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CONTRATO NULO. EFEITOS "EX TUNC".

A contratação do servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprovação 
em concurso público, encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2º, somente 
lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação e os valores referentes 
aos depósitos do FGTS (Súmula nº 363 do TST), além do 13º salário. Recurso 
parcialmente provido.

Processo: 0000194-56.2010.5.07.0025  Julg.: 13/09/2010
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar  Publ. DEJT: 13/10/2010
Turma 2

CONTRATO TEMPORÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 
DO TRABALHO.

Consoante a teoria da asserção, a causa de pedir deve ser analisada, para 
fins de competência, de forma abstrata. Assim, alegada a existência de relação 
de emprego como fundamento do pedido, é da Justiça do Trabalho a competência 
para apreciação da lide. RECURSO ORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.

Processo: 0000073-28.2010.5.07.0025  Julg.: 10/11/2010
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva  Publ. DEJT: 26/11/2010
Turma 1

CONTRATO TEMPORÁRIO. ENTE PÚBLICO. INCOMPETÊN-
CIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.

Consoante a teoria da asserção, a causa de pedir deve ser analisada, para 
fins de competência, de forma abstrata. Assim, alegada a existência de relação de 
emprego como fundamento do pedido, é da Justiça do Trabalho a competência 
para apreciação da lide.
RELAÇÃO DE TRABALHO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 
CONTRATO NULO. EFEITOS.

Reconhecida a nulidade contratual, faz o reclamante jus apenas à contra-
prestação direta pelo trabalho expendido e ao recolhimento do FGTS. RECURSO 
ORDINÁRIO DO RECLAMADO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO 
ORDINÁRIO DA RECLAMANTE NÃO CONHECIDO.

Processo: 0128900-06.2009.5.07.0021  Julg.: 20/09/2010
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva  Publ. DEJT: 07/10/2010
Turma 1
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CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ACORDO. PROPORCIO-
NALIDADE. VERBAS DE NATUREZA SALARIAL.

A discriminação das parcelas objeto de acordo deve guardar relação 
com os pleitos iniciais, de modo a preservar, quanto à incidência da contri-
buição previdenciária, a necessária equivalência entre os percentuais relativos 
às verbas de natureza salarial e indenizatórias. Recurso conhecido e provido.

Processo: 0149500-61.2007.5.07.0007  Julg.: 13/09/2010
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar  Publ. DEJT: 13/10/2010
Turma 2

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ACORDO CELEBRADO 
SEM RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO.

O acordo firmado entre as partes litigantes, sem reconhecimento de 
vínculo empregatício, consoante a Lei nº 8.212/91, com a nova redação dada 
pela Lei nº 9.876/99, faz incidir a alíquota de 20% em favor do erário, a título 
de contribuição previdenciária.

Processo: 0053200-59.2001.5.07.0003  Julg.: 16/08/2010
Rel. Desemb.: Maria José Girão  Publ. DEJT: 25/08/2010
Turma 1

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. 
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. JUROS.

Uma vez que o salário de contribuição, base de cálculo da contribuição 
previdenciária, nasce com o simples reconhecimento de que determinado ren-
dimento era devido ao trabalhador, retroagindo à época em que deveria ter sido 
pago, evidente que, uma vez reconhecidos por decisão proferida por esta Justiça 
Especializada, devam sofrer a aplicação dos juros previstos na legislação traba-
lhista, sob pena de premiar-se o empregador inadimplente.

Processo: 0209500-43.2006.5.07.0013  Julg.: 04/10/2010
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho  Publ. DEJT: 25/10/2010
Turma 1

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CRÉDITO INFERIOR 
AO VALOR-PISO. REUNIÃO DE PROCESSOS.

É inexeqüível o agrupamento das execuções previsto no art. 28 da 
Lei 6.830/80 quando os processos tramitam em unidades jurisdicionais 
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e fases processuais distintas, devendo ser observado para o cumprimento 
da Portaria 1293/2005 do Ministério da Previdência Social e o disposto 
no art. 184 da Consolidação dos Provimentos deste Regional. Recurso 
improvido.

Processo: 0217000-21.2005.5.07.0006  Julg.: 27/10/2010
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar  Publ. DEJT: 02/12/2010
Turma 2

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA. ACORDO 
JUDICIAL. DOMÉSTICO.

Havendo acordo devidamente homologado nos autos, ainda que com 
o expresso afastamento do vínculo de emprego, há de se ter por tacitamente 
reconhecida a prestação de serviços de caráter autônomo. De admitir-se, 
portanto, a incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos, 
nos termos do artigo 12, inciso V, alínea "h" da Lei 8.212/91.

Processo: 0121600-78.2008.5.07.0004  Julg.: 14/07/2010
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho  Publ. DEJT: 23/08/2010
Turma 2

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA. 
ACORDO JUDICIAL. NATUREZA JURÍDICA DAS VERBAS 
TRANSACIONADAS.

Reconhecida a inexistência de razoabilidade entre a natureza das 
parcelas pleiteadas e a discriminação das parcelas no acordo homologado 
deverá ser conferida, ao valor ajustado, a devida proporcionalidade com 
as parcelas de natureza salarial pleiteadas na exordial. Recurso Ordinário 
conhecido e provido.

Processo: 0053800-49.2008.5.07.0031  Julg.: 08/11/2010
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva  Publ. DEJT: 26/11/2010
Turma 1

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA. 
ACORDO JUDICIAL SEM RECONHECIMENTO DE VÍN-
CULO. DOMÉSTICO.

Acordo devidamente homologado nos autos, sem reconhecimento do 
vínculo empregatício, há de se ter por reconhecida a prestação de serviços 



TRT 7ª Região - BoleTim de JuRispRudência - Jul./dez. - 2010              61

de caráter autônomo (diarista doméstico). Deve, portanto, incidir a contri-
buição previdenciária sobre os valores pagos, a título de acordo, nos termos 
do artigo 12, inciso V, alínea "h" da Lei 8.212/91.

Processo: 0271400-73.2006.5.07.0030  Julg.: 25/08/2010
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar  Publ. DEJT: 30/09/2010
Turma 2

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA. ACORDO 
SUPERVENIENTE À DECISÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE 
TRÂNSITO EM JULGADO.

Somente com o trânsito em julgado da sentença de mérito, onde deferidas 
parcelas de natureza salarial, é que se materializa o direito da Previdência 
Social ao recolhimento das contribuições que lhe são devidas. Antes, subsiste 
mera expectativa. Na espécie, celebrado acordo antes de operado o trânsito 
em julgado da decisão de mérito, de prevalecer, para fins de recolhimento 
previdenciário, o que nele restou estabelecido.

Processo: 0513600-08.2006.5.07.0032  Julg.: 13/09/2010
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar  Publ. DEJT: 13/10/2010
Turma 2

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRELIMINAR DE ILE-
GITIMIDADE RECURSAL DA UNIÃO FEDERAL.

Com a criação da Receita Federal do Brasil, popularmente conhecida 
como Super-Receita, implementada pela Lei nº 11.457/2007, as contri-
buições sociais devidas à previdência social passaram a constituir créditos 
da União Federal, a quem cabe, por meio da Procuradoria-Geral Federal, 
por delegação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, acompanhar as 
atividades relativas à sua tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e 
recolhimento. Preliminar rejeitada.
INTERVALO INTRAJORNADA. DESCUMPRIMENTO. 
HORA EXTRA. ART. 71, § 4º, DA CLT. NATUREZA JURÍDICA 
SALARIAL .

Reveste-se de natureza salarial e não indenizatória, para todos 
os efeitos legais, inclusive no que tange à incidência da contribuição 
previdenciária, a parcela a que se refere o artigo 71, § 4º, da CLT, com 
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a redação introduzida pela Lei nº 8.923/94. Tal dispositivo determina o 
pagamento, como labor extraordinário, do período correspondente ao 
intervalo para repouso e alimentação não usufruído, o que faz aflorar a sua 
evidente natureza salarial. Recurso ordinário conhecido e provido.

Processo: 0005200-12.2007.5.07.0005  Julg.: 13/09/2010
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro  Publ. DEJT: 04/10/2010
Turma 2

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E ASSISTENCIAL.

A reclamada tem por objeto social "compra e venda de peças para 
refrigeração em geral" (cláusula 3ª do Estatuto Social). O Sindicato autor 
trouxe aos autos seu Estatuto, reformado pela 5ª vez, cuja Cláusula 2ª engloba 
"comércio de peças para veículos automotores e ciclomotores e refrigeração". 
Neste contexto, a demandada está inserida na esfera representada pelo Sindicato 
autor. Entretanto, a partir de 23 de agosto de 2007, data alteração do Estado 
anexado aos autos (fl. 17). Recurso conhecido e parcialmente provido.

Processo: 0196500-07.2009.5.07.0001  Julg.: 09/08/2010
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro  Publ. DEJT: 26/08/2010
Turma 2

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ACORDO.

Nos termos do parágrafo 3º do art. 832 da CLT, as decisões cognitivas ou 
homologatórias devem indicar a natureza jurídica das parcelas constantes da con-
denação ou do acordo homologado. Por seu turno, o parágrafo primeiro do artigo 
43 da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei 11.941/09, estabelece que "nos 
acordos homologados em que não figurarem, discriminadamente, as parcelas legais 
relativas às contribuições sociais, estas incidirão sobre o valor total apurado em 
liquidação de sentença ou sobre o valor do acordo homologado". Na hipótese dos 
autos, porque ausente a discriminação expressa das parcelas quitadas, tem-se por 
correta a Decisão que, considerando tal circunstância, determinou que a parcela 
devida à previdência social incida sobre o total acordado.

Processo: 0238700-09.2003.5.07.0011  Julg.: 22/11/2010
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado  Publ. DEJT: 13/12/2010
Turma 1

CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. ABRANGÊNCIA. 
OGMO DE FORTALEZA. INEXISTÊNCIA DE OGMO NO 
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PORTO DE PECÉM. CONTRATAÇÃO DE TRABALHADORES 
PORTUÁRIOS COM VÍNCULO EMPREGATÍCO A PRAZO 
INDETERMINADO. PREVISÃO LEGAL E NORMATIVA.

A Convenção Coletiva de Trabalho, em sua cláusula primeira, é clara 
ao estabelecer a sua abrangência às relações de trabalho entre os Operadores 
Portuários representantes no SINDOPCE e os Trabalhadores Portuários Avulsos 
registrados e cadastrados no OGMO/FOR. Logo, inexistindo no Porto de Pecém, 
OGMO específico, nos termos do art. 18 da Lei nº 6.830/93, não há como se 
entender que a reclamada ao contratar trabalhadores portuários avulsos com 
vínculo a prazo indeterminado violou as Leis nºs 8.630/93 e 9.719/98, bem 
como o § 1º da cláusula 1ª da CCT.

Processo: 0093200-78.2004.5.07.0009  Julg.: 08/11/2010
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano  Publ. DEJT: 22/11/2010
Turma 1

CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO. ÂMBITO DE 
APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA TERRITORIALIDADE.

Os comandos oriundos de Convenções Coletivas, sobretudo quando mais 
benéficos ao trabalhador, aplicam-se no âmbito de representação do sindicato ao 
qual se filia o empregado e onde se dá a prestação do serviço, em obediência ao 
princípio da territorialidade.

Processo: 0194600-50.2009.5.07.0013  Julg.: 11/10/2010
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho  Publ. DEJT: 28/10/2010
Turma 1

CONVÊNIO ENTRE O FUNDO NACIONAL DE DESENVOL-
VIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - E ALFALIT BRASIL 
PARA ALFABETIZAR JOVENS E ADULTOS DO PROGRAMA 
BRASIL ALFABETIZADO. RELAÇÃO DE EMPREGO INE-
XISTENTE. TRABALHO VOLUNTÁRIO (ARTIGO 11 E SEU 
PARÁGRAFO 1º DA LEI Nº 10.880/2004). AUSÊNCIA DE 
RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA UNIÃO FEDERAL. 
INAPLICAÇÃO DO ENUNCIADO 331 DO C. TST.

Revelando os autos que a relação jurídica havida entre as partes litigantes 
não caracteriza o vínculo empregatício, nos moldes previstos no artigo 3º da CLT, 



64               TRT 7ª Região - BoleTim de JuRispRudência - Jul./dez. - 2010

mas, sim, sua natureza voluntária, fruto de convênio celebrado entre o FNDE - 
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, Autarquia 
Federal vinculada ao Ministério da Educação-MEC, e ALFALIT BRASIL, não 
há declarar-se o vínculo empregatício com a União ou a condenação desta de 
forma subsidiária.

Processo: 0129600-83.2008.5.07.0031  Julg.: 23/08/2010
Rel. Desemb.: Maria José Girão  Publ. DEJT: 02/09/2010
Turma 1

COOPERATIVA. ATIVIDADE DIVERSIFICADA. INTERME-
DIAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA. PRESTAÇÃO DE TRABALHO 
SUBORDINADO. DESCARACTERIZAÇÃO E RECONHECI-
MENTO DA RELAÇÃO DE EMPREGO.

Constatando-se, do exame dos autos, que a reclamada, embora formalmente 
constituída, atua, em verdade, como empresa intermediadora de mão-de-obra, 
locando trabalhadores em diversos órgãos da administração pública municipal, 
tem-se por não caracterizado o trabalho cooperativo, sendo correta a decisão, 
mediante a qual o Juízo a quo reconheceu o vínculo empregatício entre o pseudo 
cooperado e a cooperativa reclamada.
INTERMEDIAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA. RESPONSABILI-
DADE SUBSIDIÁRIA DO TOMADOR DOS SERVIÇOS. ENUN-
CIADO 331, IV, DO TST. APLICABILIDADE.

Comprovada a terceirização ilegal de mão-de-obra, resta caracterizada 
a responsabilização subsidiária do tomador dos serviços, nos exatos termos da 
Súmula 331, item IV, do TST, segundo o qual o mero inadimplemento das obri-
gações trabalhistas pelo empregador implica a responsabilidade subsidiária do 
tomador dos serviços, inclusive quanto aos órgãos da administração direta, das 
autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de 
economia mista, bastando, para tanto, que hajam participado da relação processual 
e constem também do título executivo judicial.

Processo: 0069700-75.2008.5.07.0030  Julg.: 16/08/2010
Rel. Desemb.: Maria José Girão  Publ. DEJT: 25/08/2010
Turma 1

COOPERATIVA. RELAÇÃO DE EMPREGO. CARACTERIZA-
ÇÃO DE VÍNCULO DE EMPREGO.

Provada a presença da relação de emprego, nos termos dos arts. 2º e 3º, da 
CLT, não há que se falar em trabalho cooperativo.
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Processo: 0000186-24.2010.5.07.0011  Julg.: 08/11/2010
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano  Publ. DEJT: 22/11/2010
Turma 1

COOPERATIVA DE TRABALHO. BURLA À LEGISLAÇÃO 
TRABALHISTA.

A finalidade do trabalho cooperativo não pode ser reduzida ao barateamento 
da mão-de-obra, como se verifica no caso, em detrimento do interesse do obreiro. 
Nessas condições, e ainda levando-se em conta que, pelos elementos constantes 
dos autos, o trabalho do recorrido era prestado com pessoalidade, subordinação, 
onerosidade e continuidade, conclui-se pela existência de relação de emprego 
entre recorrido e primeiro recorrente, mascarada como relação entre associado e 
cooperativa.
RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TOMADOR DOS SER-
VIÇOS. SÚMULA Nº 331, IV/TST. APLICAÇÃO.

A decisão está em sintonia com a Súmula 331, IV, do C. TST. Inegável a 
responsabilidade indireta do tomador de serviços, ainda que ente público. Recur-
sos improvidos.

Processo: 0119700-79.2008.5.07.0030  Julg.: 1º/09/2010
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado  Publ. DEJT: 07/10/2010
Turma 2

COOPERATIVA DE TRABALHO. BURLA À LEGISLAÇÃO 
TRABALHISTA. MERA HIPÓTESE DE EMPRESA INTER-
POSTA ENTRE PARTÍCIPES DE VERDADEIRA RELAÇÃO 
EMPREGATÍCIA. APLICAÇÃO DO INCISO I DA SÚMULA 
331 DO C. TST.

Observa-se, em matéria de trabalho associativo, salvo raras exceções, a 
utilização de tal possibilidade legal de prestação de serviço como instrumento 
de burla da relação jurídica empregatícia, criando-se verdadeiras empresas de 
locação de mão-de-obra transvertidas em cooperativas e, portanto, enquadradas 
na regra jurisprudencial emergente do inciso I da Súmula 331 do Colendo TST. 
Por conseguinte, de se reconhecer o vínculo empregatício, diretamente, com o 
tomador do serviço.

Processo: 0001500-05.2005.5.07.0003  Julg.: 08/09/2010
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho  Publ. DEJT: 20/10/2010
Turma 2
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CUMPRIMENTO PARCIAL DO INTERVALO INTERJORNADA. 
HORA EXTRAORDINÁRIA. ART. 71, § 4º, DA CLT. NATUREZA 
EMINENTEMENTE SALARIAL.

Restringindo-se a reclamação trabalhista ajuizada à cobrança de horas 
extras decorrentes da ausência de concessão plena do intervalo intrajornada ao 
obreiro, impõe serem garantidos à União Federal os valores alusivos à contribui-
ção previdenciária incidente sobre a parcela do acordo, em consonância com o 
disposto no art. 71, § 4º, da CLT, face ao seu inafastável caráter salarial. Recurso 
ordinário conhecido e provido.

Processo: 0181600-91.2007.5.07.0032  Julg.: 20/09/2010
Rel. Desemb.: Maria José Girão  Publ. DEJT: 08/10/2010
Turma 1

DANO ESTÉTICO. CONFIGURAÇÃO. CICATRIZES DECOR-
RENTES DE ACIDENTE DE TRABALHO.

Atestada, por laudo pericial, a amputação de parte do dedo médio da mão 
esquerda decorrentes de acidente de trabalho sofrido pelo trabalhador, por culpa 
do empregador, tem-se por configurado o dano estético ensejador de reparação 
indenizatória.

Processo: 0020100-08.2009.5.07.0012  Julg.: 28/07/2010
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho  Publ. DEJT: 21/10/2010
Turma 2

DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA 
DO TRABALHADOR NO SPC E NO SERASA. CRITÉRIOS DE 
FIXAÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO.

A indevida inscrição do trabalhador no cadastro negativo de entidades de 
proteção ao crédito, como SPC e SERASA, por ato culposo do empregador, evi-
dencia dano moral, porquanto inequívoca, na hipótese, a lesão à honra subjetiva. 
Sua reparação, contudo, deve observar os critérios da razoabilidade e propor-
cionalidade, de modo a oferecer uma compensação ao ofendido, como conforto 
pelo dano que não tem medida, e, concomitantemente, obrigar o ofensor a pagar 
quantia exemplar, que o desestimule a persistir na conduta lesiva.

Processo: 0052000-15.2004.5.07.0002  Julg.: 06/09/2010
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho  Publ. DEJT: 21/10/2010
Turma 2
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DANO MORAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA DESPEDIDA DIS-
CRIMINATÓRIA. INDEFERIMENTO.

A responsabilidade civil do empregador pela indenização decorrente de 
dano moral pressupõe a existência de três requisitos: a prática de ato ilícito ou 
com abuso de direito; o dano propriamente dito (prejuízo material ou o sofrimento 
moral) e o nexo causal entre o ato praticado pelo empregador ou por seus prepostos 
e o dano sofrido pelo trabalhador. Sem a comprovação desses requisitos, não há 
como se reconhecer o direito à indenização.

Processo: 0171000-34.2008.5.07.0013  Julg.: 08/11/2010
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano  Publ. DEJT: 22/11/2010
Turma 1

DANO MORAL.PROVADO. DESPEDIDA INDIRETA. AGRES-
SÃO MORAL PRATICADA PELA ESPOSA DO TITULAR DA 
RECLAMADA.

É pressuposto de despedida indireta e de indenização por dano moral, a 
prática de ato ilícito por parte do empregador ou seu preposto, que cause efetivo 
dano de natureza moral ao empregado. A ação em questão está nítida e bem deli-
neada, constituindo-se nos insultos e agressão moral perpetrados pela esposa do 
titular da recorrente. O desrespeito ficou evidenciado na instrução probatória e 
certamente redunda em uma dor moral que corroerá a vítima por longo período, 
sendo impossível sua permanência no emprego.

Processo: 0170800-96.2009.5.07.0011  Julg.: 04/10/2010
Rel. Juíza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel  Publ. DEJT: 28/10/2010
Turma 1

DANO MORAL EM FACE DE DOENÇA PROFISSIONAL. 
CONFIGURAÇÃO DA CULPA DO EMPREGADOR.

A responsabilidade subjetiva contemplada pelo artigo 186 do Código Civil 
que enseja a obrigação de reparar os danos causados pela violação de um dever 
jurídico preexistente exige que fique demonstrada a ação ou omissão do agente 
bem como o dolo ou a culpa deste, o nexo causal e a ocorrência de dano, ainda 
que exclusivamente moral. A culpa da reclamada reside na não observância das 
regras insculpidas na N.R. 17.

Processo: 0174400-05.2007.5.07.0009  Julg.: 08/11/2010
Rel. Juíza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel  Publ. DEJT: 29/11/2010
Turma 1
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DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPROVAÇÃO. INDENI-
ZAÇÃO. DEFERIMENTO.

A legislação previdenciária acolhe a teoria da concausa, dispondo no 
artigo 21, inciso I, da Lei nº 8.213/1991, que se equipara também ao acidente 
de trabalho "o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa 
única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para redução ou 
perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção 
médica para a sua recuperação". Portanto, restando demonstrado que as ativi-
dades desenvolvidas pelo reclamante na empresa reclamada contribuíram para 
o agravamento das patologias da coluna (hérnia de disco, artrose, etc), carac-
terizado está o nexo de concausalidade. Assim, deve-se conceder ao obreiro as 
indenizações de acordo com os danos materiais e morais sofridos.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

A verba honorária é hodiernamente devida em decorrência da revo-
gação dos arts. 14 e 16 da Lei nº 5.584/70, que conferiam supedâneo legal 
às Súmulas 219 e 329, restando superada, neste particular, a jurisprudência 
sumulada do c. TST. Assim, hoje no campo justrabalhista é bastante para 
a concessão de honorários tão-somente a existência de sucumbência e ser 
o trabalhador beneficiário da Justiça Gratuita. RECURSO ORDINÁRIO 
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Processo: 0200100-74.2008.5.07.0032  Julg.: 29/11/2010
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva  Publ. DEJT: 07/12/2010
Turma 1

DANOS MATERIAL E MORAL. INEXISTÊNCIA DE INÉPCIA 
DA INICIAL.

Nos termos do disposto no artigo 535, incisos I e II, do CPC, são cabíveis 
embargos de declaração quando o julgado contiver obscuridade ou contradição, 
bem como nas hipóteses em que tenha sido omitido ponto sobre o qual devia 
pronunciar-se o juiz ou tribunal, o que não se verifica no caso em exame.

Processo: 0062700-17.2009.5.07.0021  Julg.: 25/10/2010
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano  Publ. DEJT: 05/11/2010
Turma 1

DANOS MORAIS.

O sumiço de uma máquina de cortar cerâmica (maquita) do setor de 
construção civil e a presença da policia, chamada pelo engenheiro da obra, 
a qual ouviu seis empregados presentes no local, sem acusação formal de 
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nenhum deles, não gera direito a indenização por danos morais, pedida por 
um desses obreiros. Recurso conhecido, mas desprovido.

Processo: 0000358-63.2010.5.07.0011  Julg.: 11/10/2010
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro  Publ. DEJT: 26/10/2010
Turma 2

DANOS MORAIS. EMPREGADO DA EMLURB QUE TEVE 
CONTRATO DECLARADO NULO PELA JUSTIÇA.

O reclamante acionou a Justiça do Trabalho pedindo direitos rescisórios 
por haver trabalhado para a EMLURB durante 05 anos, mas a Justiça declarou 
a nulidade do pacto, com efeitos "ex tunc", cuja decisão transitou em julgado. 
Esse é o motivo do pedido de indenização por danos morais contra o empre-
gador. Correta a sentença que julgou improcedente tal pleito.

Processo: 0201000-80.2009.5.07.0013  Julg.: 1º/12/2010
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro  Publ. DEJT: 12/01/2011
Turma 2

DANOS MORAIS. SUPOSTA LISTA NEGRA. DIFICULDADE 
DE ARRANJAR EMPREGO EM EMPRESA PRESTADORA 
DE SERVIÇOS PARA A COELCE.

Sem prova de ingerência da COELCE na empresa EDIMIL - ELETRI-
CAÇÃO LTDA., impondo a demissão do reclamante, que lhe prestava serviço 
de forma terceirizada, nem prova da existência de lista negra, muito menos 
do nome do autor em tal lista, para ser ele barrado nas empresas que prestam 
serviços para a COELCE, e o fato de o demandante haver aceitado emprego 
noutra empresa com salário menor que a remuneração percebida no emprego 
anterior, não autoriza condenação de indenização por danos morais e materiais 
contra a COELCE. Recurso conhecido e provido.

Processo: 0063600-85.2009.5.07.0025  Julg.: 09/08/2010
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro  Publ. DEJT: 1º/09/2010
Turma 2

DECRETO MUNICIPAL EDITADO PARA REGULAR RELA-
ÇÕES ENTRE A EMPRESA PÚBLICA E SEUS EMPREGADOS. 
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SALÁRIO PROFISSIONAL. DECRETO N° 7.810/88. VINCU-
LAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. SÚMULA VINCULANTE 
Nº 4 DO STF. INCONSTITUCIONAL.

Não obstante meu entendimento de que o decreto municipal que veicula 
normas de natureza trabalhista e que se destina a reger situações jurídicas entre a 
empresa pública e seus empregados não pode ser acoimado de inconstitucional, 
mormente quando editado antes da vigência da atual Constituição Federal, me 
curvo ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, sedimentado na Súmula 
Vinculante nº 04, segundo a qual "Salvo nos casos previstos na Constituição, o 
salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem 
de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial."

Processo: 0000608-90.2010.5.07.0013  Julg.: 04/10/2010
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano  Publ. DEJT: 19/10/2010
Turma 1

DECRETO MUNICIPAL Nº 7.810/88. INCONSTITUCIONALI-
DADE FORMAL E MATERIAL.

O Decreto Municipal nº 7.810/88 cria cargo e fixa padrões remuneratórios, 
o que não pode ser viabilizado através de decreto, nem na ordem constitucional 
atual, nem na anterior. Ademais, verifica-se a incompatibilidade de suas normas 
com o disposto nos artigos 7º, inciso IV, e 37, inciso XIII, da CF/88.

Processo: 0192300-85.2008.5.07.0002  Julg.: 29/11/2010
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva  Publ. DEJT: 07/12/2010
Turma 1

DEMISSÃO. ÔNUS DA PROVA.

O ônus da prova é de quem alega. O empregador negou haver demitido 
a reclamante, dizendo que a autora ao receber uma advertência não compareceu 
mais para trabalhar. Para provar isto apresentou a advertência e as faltas daí em 
diante, já a demandante nada provou, não compareceu à audiência em que deveria 
depor nem apresentou provar testemunhal nem documental. Sem prova da des-
pedida imotivada incluem-se as parcelas pertinentes a esse tipo de desligamento 
do emprego. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Processo: 0147900-68.2009.5.07.0028  Julg.: 13/09/2010
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro  Publ. DEJT: 14/10/2010
Turma 2
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DEPÓSITO RECURSAL. RECOLHIMENTO A MENOR. 
RECURSO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO.

A teor da Orientação Jurisprudencial nº 140 da SDI-1 do e. TST, está 
a parte obrigada a efetuar o depósito legal integralmente, ocorrendo deserção 
pelo recolhimento insuficiente, ainda que a diferença a menor seja ínfima, 
relativa a centavos.

Processo: 0019900-07.2009.5.07.0010  Julg.: 04/10/2010
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho  Publ. DEJT: 20/10/2010
Turma 2

DEPÓSITOS FUNDIÁRIOS DEVIDOS. REGIME JURÍDICO 
ESTATUTÁRIO. INSTITUIÇÃO DO PLANO DE CARREIRA 
E REMUNERAÇÃO PARA OS SERVIDORES INTEGRANTES 
DO QUADRO DE MAGISTÉRIO.

Comprovada, nos autos, a publicação da Lei que instituiu o Plano 
de Carreira e Remuneração dos servidores integrantes do Quadro de 
Magistério do Município de Morada Nova, reputa-se devidamente regu-
lamentada a Lei Municipal instituidora do R.J.U. para a referida categoria 
profissional. Assim, há de se confirmar a sentença de primeiro grau, que 
somente deferiu as parcelas de FGTS, relativas ao período compreendido 
entre 01.08.1983 a 01.09.2008.
DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSTITUTO 
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. INSS.

Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar a execução, de ofício, 
das contribuições sociais previstas no art. 195, I, a, e II, e seus acréscimos legais, 
decorrentes das sentenças que proferir (art. 114, VIII, da CF/88); não cabendo, 
na fase cognitiva do processo trabalhista, a parte postular o recolhimento das 
contribuições previdenciárias.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

A verba honorária é hodiernamente devida em decorrência da 
revogação dos arts. 14 e 16 da Lei nº 5.584/70, que conferiam supedâneo 
legal às Súmulas 219 e 329, restando superada, neste particular, a juris-
prudência sumulada do c. TST. RECURSO ORDINÁRIO CONHECIDO 
E PARCIALMENTE PROVIDO.

Processo: 0130700-97.2008.5.07.0023  Julg.: 10/11/2010
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva  Publ. DEJT: 26/11/2010
Turma 1
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DESPESAS COM DIÁRIAS. RESSSARCIMENTO. AUSÊNCIA 
DE PROVA DO RESPECTIVO PAGAMENTO.

Não constando dos autos provas de quitação das despesas com diárias 
(alimentação e hospedagem) custeadas pelo reclamante e cujo valor pretende 
lhe seja ressarcido, impõe-se a manutenção da decisão que, após o exame da 
prova, houve por bem condenar a reclamada a efetuar o pagamento.
HORAS EXTRAS. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL. IMPROCE-
DÊNCIA DO PEDIDO.

Consoante remansosa jurisprudência, a condenação ao pagamento de horas 
extras pressupõe a existência nos autos de prova robusta que não se caracteriza 
quando consistente em depoimentos inseguros.

Processo: 0044400-11.2008.5.07.0031  Julg.: 08/11/2010
Rel. Desemb.: Maria José Girão  Publ. DEJT: 03/12/2010
Turma 1

DESVIO DE FUNÇÃO. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS.

Desonerando-se a reclamante ônus de comprovar o exercício de cargo 
diverso do qual mais elevado, mediante robusta prova documental e oral, 
assiste-lhe direito as diferenças salariais daí decorrentes.
DANO MORAL. OCORRÊNCIA NÃO COMPROVADA.

A prova do dano moral incumbi à parte autora, por se tratar de fato 
constitutivo do direito invocado (art. 333, inciso I, do CPC, c/c o art. 818, da 
CLT). A rigor, reside na certificação de que houve uma conduta (comissiva 
ou omissiva) por parte daquele a quem se imputa a responsabilidade, apta a 
expor a vítima a constrangimento. Na hipótese dos autos, a reclamante não 
logrou comprovar que a reclamada tenha imposto atribuição (a de servir café e 
água) com a finalidade de lhe provocar qualquer tipo de humilhação. Recursos 
conhecidos, mas não providos.

Processo: 0096900-80.2009.5.07.0011  Julg.: 27/09/2010
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar  Publ. DEJT: 15/10/2010
Turma 2

DIFERENÇA SALARIAL. URV. SALÁRIO MÍNIMO.

Improcede o pedido de implantar na remuneração da reclamante 
o indexador previsto no edital do concurso público, considerando que a 
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concessão das majorações ou reajustes salariais está atrelada à edição de 
leis pelo Executivo Municipal cuja existência não é noticiada nos autos. 
Considerando que o salário mínimo não pode ser usado como indexador 
de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem 
ser substituído por decisão judicial. Afora isso, a reclamante é empregada 
celetista, nomeada em 1.6.1995, percebendo a remuneração superior ao 
salário mínimo. Além do que a Lei nº 8.880/94, que instituiu a URV, teve sua 
vigência no período de março a junho de 1994, anterior a data de nomeação 
da reclamante. RECURSO ORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Processo: 0132800-79.2009.5.07.0026  Julg.: 20/09/2010
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva  Publ. DEJT: 07/10/2010
Turma 1

DIFERENÇAS SALARIAIS. COMPLEMENTO TEMPORÁRIO 
VARIÁVEL DE AJUSTE DE MERCADO (CTVA). PRESCRIÇÃO 
TOTAL.

Nos termos da Súmula nº 294 do c. TST, tratando-se de ação que envolva 
pedido de prestações sucessivas decorrentes de alteração do pactuado, a pres-
crição é total, exceto quando o direito à parcela esteja também assegurado 
por preceito de lei. No caso dos autos, o pedido autoral fundamenta-se em 
alteração contratual, por ato único do empregador, ocorrida em setembro de 
1998, quando a reclamada implantou um novo Plano de Cargos Comissionados 
e instituiu o Complemento Temporário Variável de Ajuste ao Piso de Mercado 
(CTVA). Assim, ajuizada a presente ação somente em 17/12/2009, é forçoso 
concluir pela ocorrência da prescrição total, nos termos do aludido verbete 
sumular. Recurso conhecido, mas não provido.

Processo: 0208600-55.2009.5.07.0013  Julg.: 11/10/2010
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro  Publ. DEJT: 27/10/2010
Turma 2

DIFERENÇAS SALARIAIS. JORNADA REDUZIDA. SALÁRIO 
MÍNIMO PROPORCIONAL.

O art. 7º, IV da CF, que define o salário mínimo, deve ser inter-
pretado em cortejo com o assentado no inciso XIII do mesmo dispositivo 
constitucional, segundo o qual a jornada de trabalho não pode ser superior 
a 8 horas diárias, e 44 horas semanais. Assim, se a jornada for de 8 horas, 
o salário a ser pago é o mínimo integral, mas na hipótese de redução da 
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jornada, como ocorreu nos presentes autos, o salário deverá ser pago de forma 
proporcional, dada a relação existente entre jornada e salário.

Processo: 0138700-37.2009.5.07.0028  Julg.: 08/11/2010
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano  Publ. DEJT: 22/11/2010
Turma 1

DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DO DECRETO 
MUNICIPAL Nº 7.810/88. APLICABILIDADE.

O entendimento da Excelsa Corte é no sentido de não se operar inconstitu-
cionalidade superveniente. No caso, o Decreto Municipal em referência foi editado 
antes da promulgação da Carta Constitucional em vigor, portanto não há que se 
falar em inconstitucionalidade. Referida norma, conseqüentemente, produziu todos 
os efeitos possíveis à luz dos princípios do direito do trabalho.

Processo: 0193900-14.2008.5.07.0012  Julg.: 25/08/2010
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado  Publ. DEJT: 27/09/2010
Turma 2

DISPENSA POR JUSTA CAUSA. FALTA GRAVE. INOCOR-
RÊNCIA.

A prova coligida evidencia que houve, efetivamente, vendas em montante 
elevado em favor de cliente e seus sócios, autorizadas pelo recorrente. Ocorre 
que tais vendas e valores eram de pleno conhecimento da ré e eram acompanha-
das por outras gerências. A reclamada juntou, ainda, normativos internos (fls. 
95/113), para evidenciar a inobservância de regras. No entanto, não aponta qual 
procedimento teria sido desrespeitado, até porque o contexto das mesmas deixa 
clara a possibilidade vendas em grandes volumes (fls. 113), não havendo qualquer 
documento específico com restrições, até ali (dez/08) , ao citado cliente e seus 
sócios. Sentença reformada para afastar a justa causa.

Processo: 0064600-80.2009.5.07.0006  Julg.: 08/11/2010
Rel. Juíza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel  Publ. DEJT: 26/11/2010
Turma 1

DISPENSA SEM JUSTA CAUSA. DEVIDA A MULTA 
FUNDIÁRIA.

Do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho juntado pela parte 
reclamada à consta como causa do afastamento a dispensa sem justa causa. 
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Nessa senda e não tendo a demandada comprovado o devido depósito na 
conta vinculada do autor da multa fundiária de que cuida o § 1º do art. 18 
da Lei 8.036/90, há de ser reformada a decisão de 1º grau no sentido de 
condenar a reclamada no pagamento de tal encargo.

Processo: 0111700-48.2007.5.07.0023  Julg.: 27/09/2010
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho  Publ. DEJT: 25/10/2010
Turma 2

DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. HORAS EXTRAS. 
PROVAS DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL.

A apreciação das provas torna-se sobremodo complexa quando se 
opõem registros documentais e alegativas orais. Em tal hipótese, a valoração 
de uma em detrimento de outra inclui-se nos limites do livre convencimento 
motivado do magistrado. Conforme é cediço, a condenação em horas extras, 
ante a sua natureza extraordinária, deve decorrer de prova robusta e ine-
quívoca, cujo ônus incumbe à reclamante, nos termos dispostos no art. 818 
da CLT. No caso dos autos, havendo o empregador colacionado aos autos 
a documentação atinente ao "Controle de Presença e Horas de Trabalho", 
correspondente ao período imprescrito, nos quais constam registrados os 
horários de entrada e saída da reclamante, de forma diversificada e havendo a 
prova testemunhal se mostrado contraditória e inconsistente, há de prevalecer 
a prova documental ofertada pelo reclamado, não se havendo, pois, falar em 
horas extras a serem remuneradas.
COMPLEMENTAÇÃO DA MULTA FUNDIÁRIA (LEI COM-
PLEMENTAR Nº 110/01).

A Norma Legal em referência veio beneficiar os trabalhadores que 
no período de 01/12/1988 a 28/02/1989, e durante o mês de abril/90, manti-
nham conta vinculada do FGTS em banco. No caso dos autos, a reclamante 
manteve contrato de trabalho com o Banco do Estado do Ceará - BEC de 
25/01/1982 a 22/04/2002 e teve creditados em sua conta vinculada valores 
referentes aos Planos Econômicos Verão e Collor I, em face de que faz jus 
às diferenças sobre a indenização de 40% (quarenta por cento) do FGTS 
oriunda da atualização devida.
JUS POSTULANDI. FACULDADE E NÃO OBRIGAÇÃO 
LEGAL DE POSTULAR EM JUÍZO SEM A ASSISTÊNCIA DE 
ADVOGADO.

O direito de acesso à justiça, enquanto princípio fundamental 
inserto na CF/88, é extensivo a todos e, portanto, não pode ser tolhido 
pelo Judiciário Trabalhista sob o manto da existência do jus postulandi, 
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que é faculdade atribuída ao jurisdicionado e não obrigação de postular em 
juízo sem a assistência de advogado. Estando, pois, o reclamante assistido por 
advogado e havendo sucumbência do reclamado, impõe-se a condenação deste 
ao pagamento dos honorários sucumbenciais nos termos do art. 20, do CPC, e do 
art. 22, da Lei 8.906/94 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil.)

Processo: 0048300-10.2004.5.07.0009  Julg.: 22/11/2010
Rel. Desemb.: Maria José Girão  Publ. DEJT: 03/12/2010
Turma 1

DOCUMENTO. JUNTADA NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBI-
LIDADE DE CONHECIMENTO. SÚMULA 8, DO TST.

Consoante o entendimento pacificado no Tribunal Superior do Trabalho 
(súmula 8), a juntada de documento da fase recursal somente se justifica quando 
provada a impossibilidade de sua apresentação na fase instrutória do processo ou 
quando disser respeito a fato posterior à sentença. Desse modo, não se conhece 
de documento que, existente na etapa instrutória do processo, deixou de ser 
apresentado oportunamente.

Processo: 0064900-36.2009.5.07.0008  Julg.: 13/09/2010
Rel. Desemb.: Maria José Girão  Publ. DEJT: 14/10/2010
Turma 1

DOENÇA OCUPACIONAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS 
INDEVIDA.

Inexistindo nos autos prova contundente da culpa da empregadora na 
doença vivenciada pela Autora, ou, ainda, do nexo causal entre tal enfermidade e 
o desempenho do seu labor (artigos 7º, inc. XXVIII da CF e 186 e 927 do Código 
Civil), imperiosa a ratificação da Sentença a qua indeferitória da indenização por 
danos morais e materiais, decorrentes de lesão ocupacional.

Processo: 0020900-38.2006.5.07.0013  Julg.: 30/08/2010
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho  Publ. DEJT: 22/10/2010
Turma 2

DOENÇA OCUPACIONAL. NEXO DE CAUSALIDADE. 
INEXISTÊNCIA. EFEITO.

Sem prova de que a enfermidade apresentada pelo reclamante seja 
decorrente do exercício de suas funções, junto à reclamada, não há como 



TRT 7ª Região - BoleTim de JuRispRudência - Jul./dez. - 2010              77

pretender responsabilizar seu empregador pelos danos alegados na vestibular. 
Recurso ordinário conhecido, mas não provido.

Processo: 0224400-37.2006.5.07.0011  Julg.: 18/08/2010
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro  Publ. DEJT: 08/09/2010
Turma 2

DOENÇA PROFISSIONAL CARACTERIZADA.

Há prova contundente, nos autos, de que a demandante foi acometida 
de doença ocupacional, sendo vedada a dispensa, até o término do período de 
garantia do emprego de que trata o art. 118, da Lei nº 8.213/91, sem que o aviso 
prévio prematuro - já que anterior ao próprio atestado médico demissional, jamais 
lavrado - tenha o condão de elidi-la. A emissão da CAT pelo sindicato profissional 
foi oportuna e legítima, até porque os vários atestados médicos revelam que a a 
moléstia é contemporânea ao pacto laboral. Nada obstante, a dispensa ocorreu e, 
não sendo possível a reintegração da postulante pelo decurso do tempo, correta a 
sentença que deferiu a indenização compensatória.
EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS. TOMADOR. RES-
PONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.

A responsabilidade subsidiária, na forma prevista no inciso IV, do Enun-
ciado nº 331 do TST, gravará a pessoa tomadora de serviços, diante da presunção 
de culpa in eligendo, in vigilando e in custodiendo que lhe dá suporte, ainda 
mais quando esta admite a interferência de um terceiro através de uma sub-
contratação. Gise-se, por fim, que o art. 25 da Lei nº 8.987/95 vem em reforço 
desta tese - e não o contrário - já que abertamente, ao tempo em que autoriza 
a contratação com terceiros, resguarda a responsabilidade da concessionária 
frente a usuários e terceiros.

Processo: 0097200-76.2008.5.07.0011  Julg.: 18/10/2010
Rel. Juíza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel  Publ. DEJT: 09/11/2010
Turma 1

DOMÉSTICO AUTÔNOMO. CONTRIBUIÇÃO AO INSS.

A Lei nº 9.876/99, alterando o inciso V, do art. 12, da Lei nº 8.212/91, 
criou a categoria de contribuinte individual, cuja regulamentação efetuada pelo 
Decreto nº 3.265/99 incluiu a figura do diarista doméstico como integrante do 
citado grupo. Desta feita, o valor recebido em decorrência do trabalho prestado 
pelo trabalhador doméstico autônomo resulta em indispensável recolhimento 
de contribuição em favor da Previdência Social. Recurso conhecido e provido.
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Processo: 0183200-22.2007.5.07.0009  Julg.: 04/08/2010
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro  Publ. DEJT: 25/08/2010
Turma 2

DONO DA OBRA. RESPONSABILIDADE.

Nos termos da OJ 191/SDI-I, do TST, diante da inexistência de previsão 
legal, o contrato de empreitada entre o dono da obra e o empreiteiro não 
enseja a responsabilidade solidária ou subsidiária nas obrigações trabalhistas 
contraídas pelo empreiteiro, salvo se o dono da obra é empresa construtora 
ou incorporadora, o que não ocorreu no presente caso.

Processo: 0000682-87.2010.5.07.0032  Julg.: 08/11/2010
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano  Publ. DEJT: 26/11/2010
Turma 1

DONO DA OBRA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. 
INEXISTÊNCIA.

Não há previsão legal para o dono da obra responder por direitos tra-
balhistas inadimplidos pela construtora contratada, sendo, pois, de indeferir-se 
sua condenação subsidiária, máxime em não se configurando nos autos a 
hipótese exceptiva prevista na parte final da Orientação Jurisprudencial 191 
da SBDI-1 do C. TST.

Processo: 0133200-81.2009.5.07.0030  Julg.: 08/09/2010
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho  Publ. DEJT: 20/10/2010
Turma 2

ECT."CURVA DE MATURIDADE". CRITÉRIOS DE PRO-
MOÇÃO. DIFERENCIAÇÃO. INTEXISTÊNCIA.

Impossível a aplicação ao Reclamante dos critérios da 1ª etapa da 
implantação da "Curva de Maturidade", ocorrida em março de 2001, ante a 
irregularidade detectada nos parâmetros utilizados, vez que diversos daqueles 
que foram aprovados pela Diretoria, nos termos do DIREC - 013/2001, fato 
que ensejou, posteriormente, a revisão e o estorno das promoções irregulares 
por parte da reclamada.

Processo: 0120700-13.2004.5.07.0012  Julg.: 05/10/2010
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano  Publ. DEJT: 19/10/2010
Tribunal Pleno
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EMBRAPA. NOVA TABELA SALARAL DECORRENTE 
DO NOVO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. OBSER-
VÂNCIA DOS PARÂMETROS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO 
AO EMPREGADO.

Considerando os critérios e parâmetros estabelecidos no novo Plano de 
Cargos e Salários da Embrapa, o qual trouxe acréscimo salarial a seus emprega-
dos, não há que se falar de diferenças salariais e reflexos em relação ao plano de 
cargos anterior, sob o argumento de que o novo plano acarretara alterações lesivas 
ao obreiro, no que concerne às referências e remuneração.

Processo: 0189900-95.2009.5.07.0024  Julg.: 20/09/2010
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar  Publ. DEJT: 06/10/2010
Turma 2

EMBRAPA. PLANO DE CARREIRA. OBSERVÂNCIA DOS 
PARÂMETROS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.

Uma vez devidamente observados os parâmetros estabelecidos no novo 
Plano de Carreira da Embrapa, trazendo, inclusive, plus salarial ao autor, não há 
o que se deferir a título de diferenças salariais e reflexos em relação ao plano de 
cargos precedente.

Processo: 0194900-76.2009.5.07.0024  Julg.: 08/11/2010
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado  Publ. DEJT: 29/11/2010
Turma 2

EMLURB. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. 
DECRETO MUNICIPAL. SÚMULA Nº 4 DO STF.

O pedido do autor decorre de diferença salarial obtida pelo paradigma 
mediante decisão judicial que aplicou o salário mínimo como indexador das 
obrigações trabalhistas, considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal 
Federal, conforme Súmula Vinculante nº 4. Dessa forma, prospera a pretensão 
do recorrente em face do contido na exceção do item VI da Súmula nº 6 do TST, 
segundo o qual "Presentes os pressupostos do art. 461 da CLT, é irrelevante 
a circunstância de que o desnível salarial tenha origem em decisão judicial 
que beneficiou o paradigma, exceto se decorrente de vantagem pessoal ou de 
tese jurídica superada pela jurisprudência de Corte Superior." (grifos nossos).
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Processo: 0250600-08.2006.5.07.0003  Julg.: 09/08/2010
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano  Publ. DEJT: 26/08/2010
Turma 1

EMBARGOS À EXECUÇÃO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA. 
REITERADA EM AGRAVO DE PETIÇÃO. MEDIDA PRO-
TELATÓRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

Elaborados os novos cálculos oficiais com estrita observância do disposto no 
art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Medida Provisória nº 2.180-35, 
de 24/08/2001, inclusive constando ressalva expressa quanto à aplicação de juros 
diferenciados, por se tratar de processo envolvendo ente público, a propositura 
de novos Embargos, versando sobre o mesmo tema, configura ato meramente 
protelatório, merecendo o executado a aplicação de multa por litigância de má-fé. 
Agravo conhecido e improvido.

Processo: 0164300-61.2002.5.07.0010  Julg.: 04/08/2010
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro  Publ. DEJT: 24/08/2010
Turma 2

EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO. 
ADC 11-MC/DF. SOBRESTAMENTO DO FEITO. IRRAZO-
ABILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 
PROCESSO.

O e. STF, nos autos da Ação Direta de Constitucionalidade nº 11-MC/
DF, determinou a suspensão de todos os processos em que se discutia a cons-
titucionalidade do art. 1º-B da Lei nº 9.494/97 (Medida Provisória 2.180-35). 
Nesse compasso, qualquer decisão no sentido de não receber embargos à 
execução interpostos dentro do prazo estabelecido naquela Medida Provisó-
ria ofende a autoridade da r. decisão prolatada por aquela e. Corte. Contudo, 
merece consignado que a prestação jurisdicional deve ser realizada de forma 
célere, plena e eficaz, a teor do art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. 
Ora, o vertente feito tramita há mais de 17 anos, sem que os autores, todos de 
idade avançada, beneficiários dos privilégios estatuídos no Estatuto do Idoso, 
consigam fazer valer seu direito, sendo, pois, irrazoável se lhes imponha a 
suspensão do processo até o julgamento da ADC mencionada. Nesse sentido, 
aliás, vem decidindo aquele precitado e. Tribunal. Agravo de Petição provido, 
para determinar o retorno dos autos à origem.
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Processo: 0183900-95.1993.5.07.0006  Julg.: 1º/09/2010
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho  Publ. DEJT: 20/10/2010
Turma 2

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

1 OMISSÃO. OBSCURIDADE.
Os embargos de declaração não são o meio idôneo para obter um novo 

julgamento, senão para aperfeiçoá-lo, se nele houver omissão, contradição ou 
obscuridade. A reapreciação da matéria, quando já apreciada pelo órgão prolator 
do acórdão embargado, é defesa em lei, pois tal implicaria em reexame do mérito 
da decisão, o que foge às finalidades dos embargos declaratórios.
2 DÚVIDA.

Os embargos de declaração apenas são cabíveis quando houver, na sentença 
ou no acórdão, obscuridade, contradição e omissão, e não na hipótese de dúvida 
(Inteligência dos arts. 897-A da CLT e 535 do CPC).
3 EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS.

Sendo os Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, de se 
aplicar a multa de que trata o art. 538, parágrafo único, e a indenização de que 
tratam os arts. 17, VII c./c. o art. 18, § 2º, todos do vigente Código de Processo 
Civil Brasileiro.

Processo: 0086500-05.2008.5.07.0023  Julg.: 14/06/2010
Rel. Desemb.: Cláudio Soares Pires  Publ. DEJT: 1º/07/2010
Turma 2

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1 PREQUESTIONAMENTO.
A questão jurídica invocada no recurso ordinário sobre a qual o 

Tribunal pronunciou-se de forma clara e objetiva, não pode ser suscitada 
novamente em embargos de declaração, sob argumento de omissão para fins 
de prequestionamento.
2 EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS.

Sendo os embargos de declaração manifestamente protelatórios, de se 
aplicar a multa de que trata o art. 538, parágrafo único, e a indenização de que 
tratam os arts. 17, VII c./c. o art. 18, § 2º, todos do vigente Código de Processo 
Civil Brasileiro.

Processo: 0029200-84.2009.5.07.0012  Julg.: 14/06/2010
Rel. Desemb.: Cláudio Soares Pires  Publ. DEJT: 1º/07/2010
Turma 2
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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. 
ADICIONAL NOTURNO. COMPROVADO O PAGAMENTO 
DURANTE O CONTRATO DE TRABALHO. INDEVIDA A 
CONDENAÇÃO DA PARCELA.

1 A decisão atacada deixou de se manifestar acerca da condenação da 
reclamada ao pagamento do adicional noturno, matéria esta suscitada no recurso 
ordinário, razão pela qual merece integração o acórdão embargado.

2 Não consta no TRCT alusão ao pagamento de qualquer valor a título de 
"adicional noturno", razão por que não há que se falar em atração do enunciado 
da Súmula nº 330/TST.

3 Os recibos de pagamento acostados aos autos demonstram o pagamento, 
mês a mês, da parcela adicional noturno, calculada em quantidade superior àquela 
consignada na sentença apelada. Dessa forma, inexiste saldo inerente ao aludido 
adicional a ser liquidado e pago ao trabalhador. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 
CONHECIDOS E PROVIDOS.

Processo: 0000100-46.2003.5.07.0028  Julg.: 17/08/2010
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva  Publ. DEJT: 30/08/2010
Tribunal Pleno

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. RESERVA DE 
PLENÁRIO.

Não houve decretação da inconstitucionalidade do dispositivo, senão a adoção 
do entendimento de que tal regra apenas pretende evitar que o contrato firmado entre 
a administração pública e empresa prestadora de serviços contenha cláusula respon-
sabilizando a primeira por débitos trabalhistas, fiscais e previdenciários inadimplidos 
pela segunda. Assim, não há, no caso, ofensa à S. V. nº 10/STF, sendo importante 
registrar, de toda forma, que esta Corte, em sessão ordinária realizada em 09.03.10, já 
decretou a inconstitucionalidade do artigo examinado, por se encontrar em flagrante 
afronta ao preceituado no art. 37, 6º da CF/88 (Proc. nº 0131600-71.2007.5.07.005). 
Embargos conhecidos e providos para complementação do julgado.

Processo: 0099100-15.2008.5.07.0005  Julg.: 13/09/2010
Rel. Juíza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel  Publ. DEJT: 30/09/2010
Tribunal Pleno

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO PROVADA. PRO-
VIMENTO PARCIAL.

Provada a omissão alegada pela embargante, impõe-se o parcial provimento 
dos embargos de declaração para o fim único de prestar os esclarecimentos neces-
sários sem que isso implique a reforma do julgado.



TRT 7ª Região - BoleTim de JuRispRudência - Jul./dez. - 2010              83

Processo: 0196900-59.2008.5.07.0032  Julg.: 08/11/2010
Rel. Desemb.: Maria José Girão  Publ. DEJT: 22/11/2010
Turma 1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OPOSIÇÃO INTEMPESTIVA. 
CONSEQUÊNCIA.

Não se conhece de Embargos de Declaração interpostos depois de expi-
rado o prazo legal. Na espécie, dispunha o reclamado de 10 dias para opor sua 
insurgência, por se tratar de ente público. Porém, somente protocolou a petição 
respectiva no 13º dia após a publicação da decisão que pretendia embargar.

Processo: 0098800-96.2008.5.07.0023  Julg.: 16/08/2010
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar  Publ. DEJT: 03/09/2010
Turma 2

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRAZO RECURSAL.

A regra contida no art. 191 do CPC é inaplicável ao processo do trabalho, 
em decorrência da sua incompatibilidade com o princípio da celeridade inerente 
ao processo trabalhista (Orientação Jurisprudencial 310 da SBDI-1 - TST).

Processo: 0223000-16.2009.5.07.0000  Julg.: 22/06/2010
Rel. Desemb.: Cláudio Soares Pires Publ. DEJT: 06/07/2010
Tribunal Pleno

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.

Incumbe à parte interessada, desde que a matéria haja sido invocada no 
recurso principal, opor embargos declaratórios objetivando o pronunciamento 
sobre o tema, sob pena de preclusão; a tanto não se prestando, contudo, quanto à 
questão jurídica sobre a qual o Tribunal pronunciou-se de forma clara e objetiva 
ou que não tenha sido aludida, expressamente.

Processo: 0217400-15.2008.5.07.0011  Julg.: 16/06/2010
Rel. Desemb.: Cláudio Soares Pires  Publ. DEJT: 1º/07/2010
Turma 2

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. 
NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. DECRETO ESTA DUAL 
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Nº 21.325/91. NORMA MAIS BENÉFICA ADESA AO CONTRATO 
DE TRABALHO. PREQUESTIONAMENTO.

Regular a utilização dos Embargos de Declaração para maior esclareci-
mento da matéria tratada no acórdão embargado, à guisa de prequestionamento, 
visando a interposição de Recurso de Revista.
REINTEGRAÇÃO. COMPENSAÇÃO NA CONDENAÇÃO DOS 
VALORES RESCISÓRIOS PAGOS.

Devida a compensação tão somente entre as parcelas trabalhistas de 
mesma natureza, evitando-se o enriquecimento sem causa do empregado. As 
parcelas indenizatórias em decorrência da ruptura do contrato de trabalho, 
com a anulação do ato demissório, são compensadas das verbas salariais 
devidas ao empregado.

Processo: 0213500-82.2007.5.07.0003  Julg.: 13/09/2010
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro  Publ. DEJT: 15/10/2010
Turma 2

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA RÉ. AÇÃO RESCISÓRIA. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO. EFEITO MODI-
FICATIVO. CABIMENTO.

Os embargos declaratórios, nos termos do disposto no art. 535 do 
CPC, prestam-se a esclarecer, se existentes, dúvidas, omissões ou contra-
dições no julgado, apresentando, excepcionalmente, caráter modificativo 
ou infringente. Evidenciada omissão quanto à apreciação dos honorários 
advocatícios, dar-se provimento aos presentes embargos de declaração com 
efeito modificativo.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AUTOR. INEXISTÊNCIA 
DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES OU DE OBSCURIDADES 
NO ACÓRDÃO EMBARGADO.

Nos termos do disposto no artigo 535, incisos I e II, do CPC, são 
cabíveis embargos de declaração quando o julgado contiver obscuridade 
ou contradição, bem como nas hipóteses em que tenha sido omitido ponto 
sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, o que não se verifica 
no caso em exame.

Processo: 0889400-94.2008.5.07.0000  Julg.: 24/08/2010
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano  Publ. DEJT: 03/09/2010
Tribunal Pleno
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EMBARGOS DE TERCEIRO. IMPROCEDÊNCIA. PROVA 
SUMÁRIA DA POSSE DO BEM ESBULHADO. INEXISTÊNCIA.

Consoante disposto no art. 1.050 do Código de Processo Civil, cabe ao 
demandante, na ação de Embargos de Terceiro, provar, sumariamente, a posse ou 
a propriedade do bem turbado ou esbulhado por ato de apreensão judicial, pena 
de ver julgada improcedente sua pretensão.

Processo: 0161700-26.2009.5.07.0009  Julg.: 11/10/2010
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho  Publ. DEJT: 27/10/2010
Turma 2

EMBARGOS DE TERCEIROS. GRUPO ECONÔMICO. 
RECONHECIMENTO.

Para fins trabalhistas o grupo econômico não necessita de se revestir das 
modalidades jurídicas do direito econômico ou do direito comercial. Ademais, o 
direito do trabalho é intuitivo; preocupa-se em garantir, com segurança, os créditos 
do hipossuficiente.

Processo: 0209200-20.2006.5.07.0001  Julg.: 09/08/2010
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano  Publ. DEJT: 26/08/2010
Turma 1

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. MATÉRIA ALEGADA NO 
RECURSO ORDINÁRIO. NÃO APRECIAÇÃO. OMISSÃO 
EXISTENTE.

O Tribunal, no acórdão recorrido, não se manifestou sobre matéria alegada 
no recurso ordinário, relativa à quitação de período incluído na condenação. 
Destarte, caracterizada a omissão do julgado, urge integrá-lo, com efeitos modi-
ficativos, para limitar a condenação aos depósitos do FGTS até julho de 2010. 
Embargos declaratórios conhecidos e providos.

Processo: 0069600-95.2008.5.07.0006  Julg.: 23/08/2010
Rel. Desemb.: Jose Antonio Parente da Silva  Publ. DEJT: 02/09/2010
Turma 1

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PRÉ-QUESTIONAMENTO. 
SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS 
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FUNDAMENTOS. RITO SUMARÍSSIMO. MATÉRIA DEVI-
DAMENTE APRECIADA NA SENTENÇA. OMISSÃO 
INEXISTENTE.

Para fins de prequestionamento, no caso de sentença confirmada por seus 
próprios fundamentos em processo submetido ao rito sumaríssimo, a sentença 
equivale ao próprio acórdão. Embargos declaratórios parcialmente conhecidos 
e improvidos.

Processo: 0000632-33.2010.5.07.0009  Julg.: 08/11/2010
Rel. Desemb.: Jose Antonio Parente da Silva  Publ. DEJT: 19/11/2010
Turma 1

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 51/2006. CONSTITU-
CIONALIDADE.

A Emenda Constitucional nº 51/2006, ao invés de contrariar, complementa 
a vontade do constituinte originário, aperfeiçoando a regra da obrigatoriedade 
do concurso público (art. 37, II) e a da sua exceção (art. 37, IX), já que a única 
mudança promovida na situação dos agentes comunitários de saúde, com a sua 
edição, e da Lei nº 11.350/06, foi a regulamentação da desnecessidade de presta-
ção de concurso público, mas tão somente de submissão dos agentes a processo 
seletivo público para a sua contratação, regularizando ainda a situação daqueles 
que, na data da promulgação da Emenda já haviam sido contratados mediante 
anterior processo seletivo público.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Cabíveis os honorários advocatícios, com arrimo nos artigos 5º, LXXLV, 
8º, I e 133 da Constituição Federal, afastando-se, na espécie, o entendimento 
sufragado nas Súmulas 219 e 329, do C TST.

Processo: 0126100-93.2009.5.07.0024  Julg.: 08/11/2010
Rel. Juíza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel  Publ. DEJT: 29/11/2010
Turma 1

EMPREGADO DE ATIVIDADE ILÍCITA. JOGO DO BICHO. 
VÍNCULO EMPREGATÍCIO RECONHECIDO.

O Direito brasileiro tem como um de seus princípios básicos o de que nemo 
suam propriam turpitudinem profitare potest, ou seja, ninguém pode-se valer de sua 
própria torpeza. Deste modo, não pode a empresa ré alegar a proveniência ilícita 
dos valores com os quais remunerava seus empregados para eximir-se de quitar 
as verbas a estes devidas quando da rescisão de seus contratos. Recurso provido.
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Processo: 0137100-26.2009.5.07.0013  Julg.: 1º/09/2010
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado  Publ. DEJT: 04/10/2010
Turma 2

EMPREGADO PÚBLICO. ALTERAÇÃO CONTRATUAL. 
MUDANÇA DO LOCAL DE TRABALHO.

Nula é a mudança da lotação do empregado público, sem o seu consenti-
mento e quando não provada a real necessidade do ato, que implique prejuízo ao 
mesmo, nos moldes do art. 37 da CF/88 e arts. 468 e 469 do Estatuto Trabalhista. 
Recurso Ordinário conhecido e improvido.

Processo: 0106900-94.2009.5.07.0026  Julg.: 08/09/2010
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado  Publ. DEJT: 11/10/2010
Turma 2

EMPREGADO PÚBLICO. ESTABILIDADE. INEXISTÊNCIA.

A estabilidade de que trata o art. 41, da Constituição Federal de 1988, 
destina-se aos funcionários públicos detentores de cargo efetivo criado por lei, 
não se estendendo aos trabalhadores contratados sob o regime da CLT. Ação 
cautelar procedente.

Processo: 0882300-54.2009.5.07.0000  Julg.: 22/11/2010
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro  Publ. DEJT: 15/12/2010
Turma 2

EMPREGADO PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. 
RETORNO À FUNÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ESTABILIDADE 
FINANCEIRA. SÚMULA Nº 372, DO TST.

O requisito objetivo para incorporação do valor recebido a título de 
gratificação de função consiste no seu recebimento por período de 10 (dez) 
anos ou mais, contínua e ininterruptamente, conforme entendimento enunciado 
pela Súmula nº 372 do TST. Assim, o recebimento de gratificação de função por 
5 anos e 2 meses, não é suficiente para caracterizar a estabilidade financeira, 
e como tal, deve ser mantida a sentença que indeferiu a pretensão obreira de 
retorno à função e, por via oblíqua, da incorporação da gratificação, notada-
mente em face da motivação da destituição questionada. Recurso desprovido.

Processo: 0037100-27.2009.5.07.0010  Julg.: 23/08/2010
Rel. Juíza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel  Publ. DEJT: 02/09/2010
Turma 1
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EMPREGADO PÚBLICO. MUDANÇA DE LOTAÇÃO. ALTE-
RAÇÃO CONTRATUAL UNILATERAL. INEXISTÊNCIA DE 
MOTIVAÇÃO. NULIDADE.

Sendo indubitável que a alteração contratual não se deu por mútuo con-
sentimento e não restando evidenciada a necessidade do serviço público, nem os 
índices educacionais insatisfatórios indicados na Portaria Municipal, reputa-se nulo 
o ato de mudança de lotação da reclamante, praticado pelo Município reclamado. 
RECURSO ORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Processo: 0141200-76.2009.5.07.0028  Julg.: 10/11/2010
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva  Publ. DEJT: 29/11/2010
Turma 1

EMPREGADO REABILITADO. GARANTIA DE EMPREGO. 
RESILIÇÃO CONTRATUAL. NULIDADE.

O legislador, ao condicionar no § 1º do art. 93 da Lei nº 8.213/91, a dis-
pensa imotivada do empregado reabilitado à contratação de substituto em condição 
semelhante, instituiu limitações ao poder potestativo do empregador e evidente 
garantia de emprego. Descumprida a norma legal em apreço, impõe-se a nulidade 
da rescisão do contrato de trabalho e a consequente reintegração do empregado, 
com observância da função para a qual foi reabilitado pelo Órgão Previdenciário.

Processo: 0148000-17.2008.5.07.0009  Julg.: 09/08/2010
Rel. Desemb.: Maria José Girão  Publ. DEJT: 25/08/2010
Turma 1

EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. DEMISSÃO DE 
EMPREGADO. OBRIGAÇÃO DE MOTIVAR O ATO. INCIDÊNCIA 
DA NORMA PREVISTA NO ART. 37, CAPUT, DA CF/88 E 
OJ 247 DO TST.

As empresas públicas, porque integrantes da Administração Pública, nos 
termos do art. 37, caput, da Constituição Federal de 1988, obrigam-se a motivar os 
atos demissórios de seus empregados, haja vista que somente pode admiti-los após 
regular aprovação em concurso público. Com mais razão, insere-se no mesmo âmbito 
obrigacional a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, vez que, a seu respeito, 
existe entendimento expresso na Orientação Jurisprudencial do TST, segundo a qual 
"A validade do ato de despedida do empregado da Empresa Brasileira de Correios 
e Telégrafos (ECT) está condicionada à motivação, por gozar a empresa do mesmo 
tratamento destinado à Fazenda Pública em relação à imunidade tributária e à exe-
cução por precatório, além das prerrogativas de foro, prazos e custas processuais."
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Processo: 0212400-95.2008.5.07.0023  Julg.: 22/11/2010
Rel. Desemb.: Maria José Girão Publ. DEJT: 15/12/2010
Turma 1

ENTE PÚBLICO. ADMISSÃO SEM CONCURSO. CONTRATO 
NULO. EFEITOS "EX NUNC".

A sanção constitucional é contra o agente da Administração responsável 
pela irregularidade, não prevendo punição contra o trabalhador contratado sem 
prévia seleção pública - parte hipossuficiente na relação jurídica - (art. 37, § 2º, 
da CF/88). Recurso conhecido, mas não provido.

Processo: 0133300-42.2009.5.07.0028  Julg.: 28/07/2010
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro  Publ. DEJT: 23/08/2010
Turma 2

ENTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. 
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 71, § 1º, DA LEI 
8.666/1993.

Conforme o entendimento deste TRT, em sessão ordinária realizada em 09 
de março de 2010, processo nº 0131600-71.2007.5.07.0005, é inconstitucional o 
art. 71 da Lei nº 8.666/93, por se encontrar em flagrante afronta ao preceituado no 
art. 37, § 6º da CF/88, motivo pelo qual mantém-se a responsabilidade subsidiária 
do ente público.

Processo: 0069400-79.2009.5.07.0030  Julg.: 10/11/2010
Rel. Desemb.: Maria José Girão  Publ. DEJT: 29/11/2010
Turma 1

EQUIPARAÇÃO SALARIAL.  IMPOSSIBILIDADE. 
SÚMULA 6, VI, DO TST.

O pedido de equiparação salarial está amparado em vantagem pecuniária 
obtida pelo paradigma mediante decisão judicial, que fixou o piso salarial com 
base no salário mínimo, conforme Decreto Municipal nº 7.810/88. No caso, 
tratando se tese jurídica superada, ex vi da Súmula Vinculante nº 4 do Supremo 
Tribunal Federal, o pleito autoral encontra óbice no item VI da Súmula nº 6 do 
TST. Recurso conhecido, mas não provido.

Processo: 0199300-75.2009.5.07.0011  Julg.: 13/09/2010
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar  Publ. DEJT: 13/10/2010
Turma 2
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ESTABILIDADE. RECEBIMENTO DE VERBAS RESILITÓ-
RIAS. RENÚNCIA TÁCITA.

Se estabilidade detém o trabalhador ou se irregular é o respectivo ato 
demissório, renuncia ele ao direito de se ver reintegrado à empresa, quando 
aquiesce em receber as verbas rescisórias.

Processo: 0039000-76.2008.5.07.0011  Julg.: 15/12/2010
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho  Publ. DEJT: 16/02/2011
Turma 2

ESTABILIDADE GESTANTE. ESTADO GRAVÍDICO. CIÊNCIA 
DO EMPREGADOR. NECESSIDADE.

A Constituição Federal de 1988, no Ato das Disposições Transitórias, 
art. 10, II, b, garante a estabilidade da gestante "desde a confirmação da 
gravidez até cinco meses após o parto". O Texto Maior não traz palavra 
sem significado, portanto, necessária a ciência à empresa da gravidez para 
obstacularizar a despedida. Desconhecida a gravidez pelo empregador, não 
há razão para impor-lhe os efeitos da estabilidade provisória concedida à 
gestante. Recurso conhecido e provido.

Processo: 0171800-45.2006.5.07.0009  Julg.: 30/08/2010
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro  Publ. DEJT: 05/10/2010
Turma 2

ESTABILIDADE PROVISÓRIA. SUPLENTES. ALCANCE.

A exegese do art. 522 da CLT leva a crer que gozam de estabilidade 
provisória os integrantes da diretoria até o limite máximo de sete diretores e 
sete suplentes.

Processo: 0074700-97.2009.5.07.0005  Julg.: 23/08/2010
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano  Publ. DEJT: 1º/09/2010
Turma 1

ESTABILIDADE PROVISÓRIA PRÉ-APOSENTADORIA. 
RECONHECIMENTO. PREVISÃO EM NORMA COLETIVA.

Sendo o Reclamante beneficiário de garantia provisória do emprego - 
prevista em cláusula de Convenção Coletiva de Trabalho, na qual se assegura 
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o liame empregatício daqueles que, com tempo mínimo de cinco anos de 
vinculação à empresa, estiverem a doze meses da aposentadoria, na forma da legis-
lação previdenciária - de se confirmar a sentença determinativa de sua reintegração.

Processo: 0065500-88.2008.5.07.0009  Julg.: 21/07/2010
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho  Publ. DEJT: 03/09/2010
Turma 2

ESTABILIDADE SINDICAL. CESSAÇÃO. DESATIVAÇÃO DO 
ESTABELECIMENTO EM QUE LABORAVA O EMPREGADO 
ESTÁVEL.

Entende-se por unidade econômica, assim em stricto sensu, a expressão 
"atividade econômica" utilizada no item IV da Súmula 369 do Colendo TST, sendo 
certo, dada a obviedade da ratio legis inspirativa do art. 8º, inciso VIII, da CF/88, 
que a estabilidade sindical visa à garantia do emprego no mesmo estabelecimento 
em que vinculado o trabalhador estável, não persistindo a vedação resilitória se 
extinto aquele empreendimento, ainda que apenas um dos que integram uma 
cadeia empresarial, porque hipótese de que afastada a suspeita do intento patronal 
de obviar o livre exercício da atividade sindical. Recurso Ordinário a que se dá 
provimento para julgar improcedente a ação.

Processo: 0148900-39.2004.5.07.0009  Julg.: 25/08/2010
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho  Publ. DEJT: 21/10/2010
Turma 2

ESTABILIDADE SINDICAL. REGISTRO DO SINDICATO 
JUNTO AO ÓRGÃO COMPETENTE.

Em face do registro do Sindicato no Ministério de Trabalho e Emprego, não 
ter natureza constitutiva, este não pode ser exigido como pressuposto inafastável 
para a concessão da imunidade constitucionalmente conferida ao dirigente sindical.

Processo: 0130100-48.2009.5.07.0021  Julg.: 13/09/2010
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho  Publ. DEJT: 29/11/2010
Turma 2

EXECUÇÃO FISCAL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDE-
RAL. SENTENÇA NULA.

Nula decisão proferida por Juiz incompetente, posto que exarada após à 
Emenda Constitucional nº 45/04, quando não tinha a Justiça Federal competência 
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para apreciar e julgar execuções fiscais decorrentes das penalidades adminis-
trativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações 
de trabalho, competência esta transferida para a Justiça do Trabalho. (art. 114, 
inciso VII da CF/88).

Processo: 0157800-58.2006.5.07.0003  Julg.: 20/09/2010
Rel. Desemb.: Maria José Girão  Publ. DEJT: 08/10/2010
Turma 1

EXECUÇÃO FISCAL. MULTA IMPOSTA AO EMPREGADOR 
POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRABALHISTA. SENTENÇA 
PROLATADA PELA JUSTIÇA FEDERAL COMUM APÓS A 
EC 45/04. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. NULIDADE DA 
DECISÃO.

Com o advento da Emenda Constitucional nº 45, publicada na data de 28 
de dezembro de 2004, a competência para processar e julgar as ações relativas às 
penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscali-
zação das relações de trabalho passou a ser da Justiça do Trabalho. Em assim, a 
Sentença recorrida, tendo sido prolatada pela 9ª Vara Federal em 24 de fevereiro 
de 2005, é nula de pleno direito, porquanto já àquela época a matéria em tablado 
não era de sua competência jurisdicional.

Processo: 0169700-26.2006.5.07.0007  Julg.: 1º/12/2010
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado  Publ. DEJT: 12/01/2011
Turma 2

EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ELEMENTOS 
CONSTANTES DOS AUTOS. INÉPCIA NÃO CONFIGURADA. 
RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO.

Constando nos autos, os elementos necessários ao julgamento da demanda, 
não se configura a inépcia da inicial. Recurso ordinário provido.

Processo: 0135100-71.2009.5.07.0007  Julg.: 22/11/2010
Rel. Desemb.: Maria José Girão  Publ. DEJT: 03/12/2010
Turma 1

FGTS. CONTRATO NULO. DIREITO DO TRABALHADOR 
PREVISTO NA LEI 8.036/90 E SÚMULA 363 DO TST.

Considerando a regra prevista no art. 19-A, acrescido à Lei 8.036/90 
pela Medida Provisória nº 2.164-41, de 24 de agosto de 2001, e o disposto 
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na Súmula 363, do TST, impõe-se o reconhecimento do acerto da sentença 
mediante a qual o Juízo condenou o município a recolher e liberar o FGTS do 
trabalhador, ainda que nulo seja o contrato de trabalho, haja vista a contratação 
irregular por ausência de aprovação prévia em concurso público.

Processo: 0136100-55.2009.5.07.0024  Julg.: 27/09/2010
Rel. Desemb.: Maria José Girão  Publ. DEJT: 14/10/2010
Turma 1

FGTS . EXTINÇÃO DO CONTRATO EM FACE DO RJU. PRES-
CRIÇÃO BIENAL. PRECLUSÃO.

Considerando que a matéria atinente à prescrição bienal do pleito de 
recolhimento de FGTS postulado mais de dois anos após o advento do RJU já 
foi, expressamente, afastada por este Egrégio em apreciação de recurso ordinário 
pretérito, sobre ela se abate a preclusão consumativa, sendo vedada a sua redis-
cussão pelo art. 471, caput, do CPC.
FUNDO DE GARANTIA. RECOLHIMENTO. ÔNUS DA PROVA.

Comprovado pelo empregado admitido antes da CF/88 a opção pelo 
regime do FGTS, compete ao empregador, sob pena de condeno, detentor do 
ônus de recolhimento mensal da verba fundiária, comprovar haver se desin-
cumbido integralmente de sua obrigação, visto caber-lhe a prova dos fato e 
impeditivos, extintivos e modificativos do direito postulado. Recurso ordinário 
conhecido e improvido.

Processo: 0220400-23.2003.5.07.000  Julg.: 27/09/2010
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva  Publ. DEJT: 05/10/2010
Turma 1

FGTS. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 19-A DA LEI 
Nº 8.036/90.

O art. 9º da MP nº 2164-41/2001, que acrescentou o art. 19-A na Lei nº 
8.036/90, apenas estabelece os efeitos decorrentes da nulidade do contrato de tra-
balho (art. 37, § 2º, da Constituição Federal), quais sejam, o direito aos depósitos 
de FGTS e aos salários correspondentes, não havendo que se falar, portanto, em 
incompatibilidade com o Texto Maior.

Processo: 0204500-93.2009.5.07.0001  Julg.: 23/08/2010
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano  Publ. DEJT: 1º/09/2010
Turma 1
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FGTS. PARCELAMENTO. EFEITOS.

O parcelamento invocado pelo recorrente não é causa impeditiva à preten-
são em questão, pois surte efeitos apenas entre as partes firmatárias do ajuste, e 
como não foram ainda depositados integralmente os valores, não há como negar 
aos reclamantes o direito ao depósito do FGTS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Devidos os honorários advocatícios com arrimo nos artigos 5º, LXXIV, 
8º, I e 133, da Constituição Federal de 1988. Recurso conhecido e desprovido.

Processo: 0097300-37.2009.5.07.0030  Julg.: 30/08/2010
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar  Publ. DEJT: 30/09/2010
Turma 2

FGTS. PARCELAMENTO. EFEITOS.

O parcelamento invocado pelo recorrente não é causa impeditiva à pretensão 
em questão, pois surte efeitos apenas entre as partes que firmaram o ajuste, e não 
havendo sido ainda depositados integralmente os valores, não há como negar às 
reclamantes o direito ao depósito do FGTS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFERIMENTO.

O fundamento para a concessão dos honorários de advogado repousa nos 
arts. 5º incisos XVIII LXXIV; 8º, inciso V e 133 da Constituição Federal.

Processo: 0162800-84.2008.5.07.0030  Julg.: 13/09/2010
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado  Publ. DEJT: 15/10/2010
Turma 2

FGTS. PRAZO PRESCRICIONAL.

Restando provado que a ruptura contratual dos reclamantes se deu há mais 
de 02 anos da interposição da presente demanda, correta a decisão de primeira 
instância que, nos termos do art. 7º, inciso XXIX, da CF/88 e da Súmula 362 do 
TST, considerou prescrito o direito dos autores e, com julgamento do mérito, 
extinguiu ação.

Processo: 0038500-79.2009.5.07.0009  Julg.: 27/09/2010
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho  Publ. DEJT: 25/10/2010
Turma 2

FGTS. PRESCRIÇÃO.

A teor da Súmula 362 do C. TST, é trintenária a prescrição do direito 
de reclamar o não-recolhimento da contribuição para o FGTS, observado o 
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prazo de dois anos após o término do contrato de trabalho. Na espécie, tendo 
se aposentado em 01.02.1991, época em que vigia o entendimento de que a 
aposentadoria espontânea extinguia o contrato de trabalho (OJ 177 da SBDI-1/
TST), e ajuizando a reclamatória somente em outubro de 2008, a pretensão do 
reclamante está, irremediavelmente, fulminada pela prescrição. Assim decidindo, 
a sentença, obviamente, não merece qualquer reparo.

Processo: 0180100-46.2008.5.07.0002  Julg.: 04/10/2010
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado  Publ. DEJT: 25/10/2010
Turma 2

FGTS. PRESCRIÇÃO. MUDANÇA DE REGIME JURÍDICO. 
TRINTENÁRIA.

Não se aplica ao Fundo de Garantia a prescrição prevista no artigo 7º, 
inciso XXIX, da CF/88, porque o direito em questão depende do tempo de 
serviço prestado e tem natureza diversa de verbas estritamente trabalhistas, 
aproximando-se da indenização por tempo de serviço. Desse modo, sendo 
o FGTS uma verba destinada à proteção do empregado e que visa permitir 
melhores condições de vida após sua aposentadoria, compreensível entender-se 
que a prescrição somente ocorra em trinta anos, conforme regra disposta no 
art. 23, § 5º, da Lei 8.036/90.

Processo: 0101500-11.2009.5.07.0023  Julg.: 22/11/2010
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano  Publ. DEJT: 12/01/2011
Turma 1

FGTS. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA LIMITADA PELO 
BIÊNIO.

Ao teor da Súmula 362 do c. TST é trintenária a prescrição do direito de 
reclamar contra o não-recolhimento da contribuição para o FGTS, observado o 
prazo de 2 (dois) anos após o término do contrato de trabalho. Recurso improvido.

Processo: 0000146-97.2010.5.07.0025  Julg.: 1º/09/2010
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar Publ. DEJT: 30/09/2010
Turma 2

FGTS. PROVA DO RECOLHIMENTO. ÔNUS DO MUNICÍPIO.

As provas dos autos não comprovam de forma robusta o correto recolhi-
mento do FGTS dos reclamantes, não bastando para tal a juntada do Termo de 
Confissão de Dívida e Compromisso do FGTS e do Certificado de Regularidade, 
uma vez que não individualizam os empregados beneficiados, além de não abran-
gerem todo o período reclamado.
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Processo: 0095700-78.2009.5.07.0030  Julg.: 08/11/2010
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano  Publ. DEJT: 22/11/2010
Turma 1

FGTS. RECOLHIMENTO. ÔNUS DA PROVA.

O ônus de provar a regularidade dos depósitos fundiários incumbe ao 
empregador, o qual tem o dever de comunicar mensalmente aos seus empregados 
os valores recolhidos, repassando-lhes as informações recebidas do órgão gestor, 
a teor do art. 333, inciso II, do CPC c/c o art. 818 da CLT. Não se desincum-
bindo desse encargo, correta a sentença que o condenou a efetuar os depósitos 
reclamados. Recurso conhecido e improvido.

Processo: 0158300-65.2009.5.07.0021  Julg.: 18/10/2010
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar  Publ. DEJT: 05/11/2010
Turma 2

FGTS. RECOLHIMENTO. ÔNUS DA PROVA.

Cabe ao empregador provar a regularidade dos depósitos do FGTS de seus 
empregados, através da juntada das respectivas guias de recolhimento (GFIP). 
Não tendo o reclamado se desincumbido de tal ônus, de se manter a sentença que 
determinou a regularização da conta fundiária das autoras.
JUS POSTULANDI. FACULDADE E NÃO OBRIGAÇÃO 
LEGAL DE POSTULAR EM JUÍZO SEM A ASSISTÊNCIA DE 
ADVOGADO.

O direito de acesso à justiça, enquanto princípio fundamental inserto 
na CF/88 é extensivo a todos e, portanto, não pode ser tolhido pelo Judiciário 
Trabalhista sob o manto da existência do jus postulandi, que é faculdade 
atribuída ao jurisdicionado e não obrigação de postular em juízo sem a 
assistência de advogado. Estando, pois, as reclamantes assistidas por advo-
gado e havendo sucumbência do reclamado, impõe-se a condenação deste 
ao pagamento dos honorários advocatícios.

Processo: 0163300-53.2008.5.07.0030  Julg.: 10/11/2010
Rel. Desemb.: Maria José Girão  Publ. DEJT: 03/12/2010
Turma 1

FUNCEF. MAJORAÇÃO DOS PROVENTOS DA APOSEN-
TADORIA PELO INSS. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSEN-
TADORIA. RESÍDUOS NÃO DEMONSTRADOS.

A suplementação de aposentadoria, tanto para a hipótese de apo-
sentadoria por tempo de contribuição, como para a especial, consiste em 
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renda mensal correspondente à diferença entre o salário de participação 
da data da concessão do benefício e o valor do benefício fixado pelo 
órgão oficial de previdência, observado o percentual de benefício fixado 
no regulamento da entidade de previdência privada. Não demonstrado 
pelos reclamantes a existência de resíduo devido pela FUNCEF em razão 
da majoração dos proventos da aposentadoria do assistido, efetivado pelo 
INSS, outro viés não há para a reclamação que não sua improcedência. 
Recurso conhecido e provido.

Processo: 0073200-12.2008.5.07.0011  Julg.: 18/08/2010
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro  Publ. DEJT: 08/09/2010
Turma 1

FALTA GRAVE. FATO NOVO. INEXISTÊNCIA.

A alegativa, somente em Recurso Ordinário, de falta grave cometida pelo 
Reclamante é fato novo, que não pode ser conhecido na fase recursal se a parte 
não provar que deixou de fazê-la no primeiro grau por motivo de força maior 
(art. 517, do CPC).
HORAS EXTRAS. ÔNUS DA PROVA.

Comprovando o Reclamante, de forma inequívoca, através da prova tes-
temunhal, o labor extraordinário é de se reconhecer o direito às horas extras e 
seus reflexos.

Processo: 0226800-93.2008.5.07.0030  Julg.: 09/08/2010
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano  Publ. DEJT: 26/08/2010
Turma 1

FALTAS INJUSTIFICADAS. DEMISSÃO POR JUSTA CAUSA. 
DESÍDIA.

A empresa recorrente, ante as seguidas faltas ao trabalho, aplicou, devi-
damente, as penalidades de advertência e suspensão até culminar com a rescisão 
contratual por desídia do recorrido, adotando, assim, todos os procedimentos 
que a lei determina nas demissões por justa causa. Recurso provido para julgar 
improcedente a reclamação trabalhista.

Processo: 0000758-71.2010.5.07.0013  Julg.: 11/10/2010
Rel. Juíza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel  Publ. DEJT: 27/10/2010
Turma 1
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FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO. OBRIGA-
ÇÃO DE EMPREGADOR AO RECOLHIMENTO INTEGRAL. 
EXIGÊNCIA PREVISTA NO ART. 15 DA LEI 8.036/1990.

Provada a existência da relação de emprego, exsurge para o empregado o 
direito ao FGTS, obrigando-se o empregador, por força do disposto no art. 15 da 
Lei 8.036/90, a recolher, mês a mês, o percentual de 8% (oito por cento) sobre o 
salário pago do obreiro e, caso assim não proceda, cabe ao Judiciário Trabalhista 
adotar as providências necessárias ao regular cumprimento da Lei.

Processo: 0043700-07.2009.5.07.0029  Julg.: 22/11/2010
Rel. Desemb.: Maria José Girão  Publ. DEJT: 03/12/2010
Turma 1

FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. DEVER 
DE COMUNICAR.

No tocante ao FGTS, é dever do empregador comunicar mensalmente aos 
seus empregados os valores recolhidos, repassando-lhes as informações recebidas 
do órgão gestor (CEF) sobre as contas vinculadas.

Processo: 0021800-71.2009.5.07.0027  Julg.: 20/09/2010
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado  Publ. DEJT: 11/10/2010
Turma 2

GESTANTE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA.

Não há que se falar em indenização da estabilidade gestante se a obreira, 
além de não provar haver sido demitida, recusou voltar ao emprego, proposta pelo 
reclamado, na Audiência de fl. 24 dos autos, pois o que a lei visa é a manutenção 
da relação empregatícia e não o enriquecimento sem causa da empregada. Recurso 
conhecido e parcialmente provido.

Processo: 0014700-31.2009.5.07.0006  Julg.: 28/07/2010
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro  Publ. DEJT: 20/08/2010
Turma 2

GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO PERCEBIDA POR MAIS DE 
10 ANOS. PERÍODOS INTERCALADOS. INCORPORAÇÃO 
INDEVIDA. SÚMULA Nº 372 DO TST.

Inaplicável ao caso a Súmula nº 372 do TST, na medida em que o autor 
percebeu gratificação por período de 12 anos de forma descontínua não se 
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vislumbrando, portanto, incompatibilidade com o princípio da estabilidade, já 
que a parcela não compôs sua remuneração durante boa parte da contratualidade 
a ponto de sua supressão comprometer a estabilidade financeira do empregado. 
Dessa forma, para o empregado fazer jus à incorporação, é necessária a sua 
percepção por dez anos ou mais, de forma ininterrupta.

Processo: 0003700-43.2009.5.07.0003  Julg.: 04/10/2010
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano  Publ. DEJT: 19/10/2010
Turma 1

GRATIFICAÇÃO DE PÓ DE GIZ.

Uma vez que a gratificação de pó-de-giz encontra-se expressamente prevista 
no art. 249 da Lei Orgânica do Município reclamado e que referido dispositivo 
traz, inclusive, o percentual devido aos professores e a forma do pagamento da 
vantagem, de se rejeitar o argumento de que o benefício não poderia ser pago 
por carecer de regulamentação, devendo ser mantida a decisão que condenou a 
Edilidade no pagamento dos valores atrasados da mencionada parcela.

Processo: 0057800-78.2006.5.07.0026  Julg.: 09/08/2010
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho  Publ. DEJT: 02/09/2010
Turma 2

GRATIFICAÇÃO DE QUEBRA DE CAIXA. AVALIADOR 
EXECUTIVO DE PENHOR DA CEF. POSSIBILIDADE DE 
PERCEPÇÃO.

De se reconhecer o direito de percepção da gratificação de quebra de caixa 
por avaliador de penhor da CEF, de vez que comprovado o desempenho das 
atividades inerentes aos Caixas Executivos, fazendo jus à mesma, em função de 
destinar-se a cobrir os riscos inerentes à atividade de movimentação e contagem 
de valores. Recurso conhecido e provido.

Processo: 0009000-02.2008.5.07.0009  Julg.: 23/08/2010
Rel. Juíza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel  Publ. DEJT: 09/09/2010
Turma 1

GRATIFICAÇÃO RECEBIDA POR MAIS DE 10 ANOS. INCOR-
PORAÇÃO AO SALÁRIO.

A supressão, sem justo motivo, de parcela remuneratória paga com habi-
tualidade, por longo período, constitui alteração contratual lesiva à estabilidade  
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financeira do obreiro, cuja vida funcional e pessoal estava organizada com base 
nesse plus salarial. Em assim, merece mantido o Decisum no tópico que determina 
a incorporação do valor respectivo ao salário.

Processo: 0031300-26.2006.5.07.0009  Julg.: 11/10/2010
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho  Publ. DEJT: 27/10/2010
Turma 2

HABEAS CORPUS. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. SUPER-
VENIENTE CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. PERE-
CIMENTO DO OBJETO.

Evidenciado nos autos que a impetrante cumpriu a ordem de pagamento 
através de cheque administrativo no valor igual ao bloqueado e que esse valor foi 
recebido pela parte exeqüente, conforme, inclusive, demonstra o Termo de Depósito 
e Recebimento de Documento acostado às fls. 66, em cuja face repousa assinatura 
da própria reclamante, o objeto da presente ação desaparece, resultando na extinção 
do feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 267, VI, do CPC.

Processo: 0006027-33.2010.5.07.0000  Julg.: 17/08/2010
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado  Publ. DEJT: 27/08/2010
Tribunal Pleno

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFERIMENTO.

O fundamento para a concessão dos honorários de advogado repousa nas 
disposições dos art. 133 da CF/88 e art. 20 do CPC, sob o percentual de 15% sobre 
o valor da condenação. Recurso provido.

Processo: 0147700-82.2009.5.07.0021  Julg.: 25/08/2010
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar  Publ. DEJT: 30/09/2010
Turma 2

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS DE MORA. MARCO 
INICIAL.

São devidos juros de mora sobre o valor fixado a título de honorários advo-
catícios a partir do trânsito em julgado da decisão que constituiu tal obrigação. 
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Processo: 0207900-15.2000.5.07.0007  Julg.: 29/11/2010
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva  Publ. DEJT: 07/12/2010
Turma 1
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HORAS EXTRAS.

Provado que a reclamante extrapolava diariamente seu horário de tra-
balho, sem que integralmente remunerada pelo serviço suplementar, fato que é 
corroborado pela prova oral, correta a decisão que condenou o Banco acionado 
no pagamento de horas extras e seus reflexos.

Processo: 0036700-62.2008.5.07.0005  Julg.: 20/09/2010
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho  Publ. DEJT: 15/10/2010
Turma 2

HORAS EXTRAS.

NÃO CONFIGURAÇÃO DO INCISO I, DO ART. 62, DA CLT.
Não demonstrado que a atividade exercida pela obreira era INCOMPA-

TÍVEL com a FIXAÇÃO de horário de trabalho, sequer constando na Ficha de 
Registros de Empregado da autora qualquer registro referente a referida incom-
patibilidade, além de ter ficado provado o controle de freqüência da empregada 
através de folhas de ponto, não há se cogitar na incidência da exceção prevista 
no inciso I, do art. 62, da CLT.
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EQUIPARAÇÃO AOS ESTABE-
LECIMENTOS BANCÁRIOS PARA OS FINS DO ART. 224 DA 
CLT. SÚMULA Nº 55 DO TST.

Uma vez constatado que a empresa LOSANGO PROMOÇÕES DE 
VENDAS LTDA. tem dentre suas atividades a intermediação de operações 
de crédito e financiamento, efetuando a aplicação de recursos financeiros 
próprios e de terceiros, merece a mesma ser denominada de instituição 
financeira, equiparando-se aos estabelecimentos bancários para os fins do 
disposto no art. 224 da CLT. Inteligência da Súmula nº 55 do c. TST.
COBRANÇA DA MULTA DO ART. 477, § 8º, DA CLT POR 
ATRASO NA HOMOLOGAÇÃO DO TRCT. NÃO INCIDÊNCIA 
DOS ARTIGOS 940 E 941 DO CÓDIGO CÍVIL.

Calcado o pedido vestibular da multa rescisória em interpretação contro-
vertida na seara trabalhista que a considera devida por atraso na homologação do 
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (TRCT), mesmo que depósitado o 
valor rescisório dentro do prazo legal determinado pelo § 6º, do art. 477, da CLT, 
não há que se falar na indenização prevista nos artigos 940 e 941 do Código Civil 
Brasileiro. Recursos conhecidos e não providos.
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Processo: 0046400-31.2009.5.07.0004  Julg.: 28/07/2010
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro  Publ. DEJT: 20/08/2010
Turma 2

HORAS EXTRAS.

Demonstrado através da prova testemunhal a não veracidade das anota-
ções constantes dos espelhos de freqüência, bem como o trabalho em regime de 
sobrejornada, faz jus o obreiro ao pagamento de horas extras, usando-se o divisor 
de 220 e assegurada a compensação dos pagamentos já realizados a mesmo título.
SALÁRIO SUBSTITUIÇÃO. DIFERENÇA.

Aplicável o teor da Súmula 159, do Eg. TST "enquanto perdurar a substitui-
ção que não tenha caráter meramente eventual, inclusive nas férias, o empregado 
substituto fará jus ao salário contratual do substituído", não se considerando para 
o calculo da diferença as vantagens de caráter personalíssimo.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO PROTELATÓRIOS. 
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.

Legítima a utilização dos Embargos de Declaração para obter o esclare-
cimento de obscuridade na sentença de piso, bem como sanar omissão, sendo 
indevida a condenação do embargante nas penas próprias da litigância de má-fé, 
que não resultou caracterizada.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

A verba honorária é devida nos termos da Constituição Federal em 
vigor (art. 133) e legislação infraconstitucional, como art. 20 do CPC e 
Estatuto da OAB (art. 22).
ASSÉDIO MORAL. NÃO DEMONSTRADO.

Não demonstrada qualquer coação ou violência moral contra o obreiro, 
não há se cogitar em assédio moral.

Processo: 0023400-90.2009.5.07.0007  Julg.: 16/08/2010
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro  Publ. DEJT: 31/08/2010
Turma 2

DAS HORAS EXTRAS.

O conjunto probatório dos autos comprovou a falta de credibilidade dos 
registros de horários, ao passo que os testemunhos trazidos pelo reclamante foram 
harmoniosos em afirmar a prestação do labor suplementar.
DO INTERVALO INTRAJORNADA.

Os controles de freqüência constantes dos autos não constituem meio hábil 
para demonstrar o intervalo intrajornada do reclamante. Ademais, as testemunhas 
do Autor confirmam a não concessão do intervalo intrajornada, sendo devida a 
indenização correspondente, nos termos da OJ nº 307 da SDI-1 do TST.
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DO DESVIO DE FUNÇÃO.
Difere o desvio de função da equiparação salarial. Tendo sido comprovado 

que o reclamante exercia as funções de CHEFE DA DIVISÃO DE PRODUÇÃO, 
merece a diferença salarial respectiva. Recurso Ordinário conhecido e improvido

Processo: 0138800-95.2008.5.07.0005  Julg.: 29/11/2010
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva  Publ. DEJT: 07/12/2010
Turma 1

HORAS EXTRAS. 220 HORAS/MÊS.

Passando o obreiro a laborar em jornada de 220 horas/mês, sendo remune-
rado somente pelas horas extras com base em jornada de 200 horas por mês, devido 
o pagamento das horas extraordinárias efetivamente trabalhadas e não quitadas.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Os honorários advocatícios, no âmbito da Justiça do trabalho, após a 
Constituição de 1988, assumiram patamar constitucional, pois a assistência 
judiciária gratuita aos necessitados é obrigação somente do Estado (artigo 5º, 
LXXIV - Constituição Federal). Assim, inaplicável a legislação infraconstitu-
cional e pretérita para disciplinar o deferimento da verba honorária na Justiça 
Laboral. Não existindo Defensoria Pública junto à Justiça Especializada, não 
pode a parte hipossuficiente ficar prejudicada pela omissão do Estado. Recurso 
conhecido e parcialmente provido.

Processo: 0157100-83.2009.5.07.0001  Julg.: 1º/09/2010
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado  Publ. DEJT: 27/09/2010
Turma 2

HORAS EXTRAS. COMPROVAÇÃO.

Não merece reforma a decisão que baseada na prova dos autos e sopesando 
os relatos existentes, deferiu o pedido de horas extras.
DANOS MORAIS.

Embora provada a existência de metas, não é razoável entender-se que isso, 
por si só, seja capaz de caracterizar assédio moral e gerar direito à indenização 
perseguida, mormente quando não vinculada a qualquer penalidade, o que inibe a 
ilação de que o transtorno de ansiedade de que padece a autora seja disso decorrente.

Processo: 0199300-33.2008.5.07.0004  Julg.: 08/11/2010
Rel. Juíza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel  Publ. DEJT: 29/11/2010
Turma 1

HORAS EXTRAS. DEFERIMENTO. VENDEDOR EXTERNO. 
JORNADA LABORAL PASSÍVEL DE CONTROLE PELO 
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EMPREGADOR. EXIGÊNCIA DE ATENDIMENTO DIÁRIO A 
SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE CLIENTES, COM TRAN-
SAÇÕES REGISTRADAS, EM TEMPO REAL, EM EQUIPA-
MENTO PORTÁTIL DE COMPUTAÇÃO.

Afigura-se razoável a condenação ao pagamento de horas extraordinárias 
quando o trabalhador, vendedor externo, embora laborando extramuros empresa-
riais, o fazia sob fiscalização do empregador, ainda que indiretamente, mediante a 
utilização patronal dos recursos tecnológicos da modernidade, como "notebook", 
telefone celular e, especificamente, "palm top", onde cadastrados pedidos da 
clientela com registro dos horários respectivos.

Processo: 0192400-84.2007.5.07.0031  Julg.: 11/10/2010
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho  Publ. DEJT: 28/10/2010
Turma 2

HORAS EXTRAS. IMPROCEDÊNCIA. PROVA ORAL INSUB-
SISTENTE. TESTEMUNHAS QUE LITIGAM CONTRA A 
MESMA EMPRESA. AUSÊNCIA DE ISENÇÃO.

Inaceitável a ouvida em juízo, como testemunha, de ex-empregado que 
demanda contra a mesma empresa, em causa semelhante, enquanto circunstância 
sugestiva de troca de favores entre os obreiros e comprometedora da isenção de 
ânimo imprescindível ao exercício daquele múnus processual. Nesse contexto, se 
não disponibilizados outros meios probatórios, como cumpria à parte autora, ante 
a negativa patronal, resulta sem demonstração convincente a jornada suplementar 
sustentada na peça de exórdio.

Processo: 0178300-27.2007.5.07.0031  Julg.: 16/08/2010
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho  Publ. DEJT: 03/09/2010
Turma 2

HORAS EXTRAS. PRÉ-CONTRATAÇÃO. APLICAÇÃO DA 
SÚMULA Nº 199, ITEM I, DO TST.

Resta evidente, a existência de pré-contratação, quando fica comprovado 
nos autos, que a reclamante desde o início de sua relação de emprego, apesar de, 
primeiramente como bancária, sujeita a jornada de 06 horas diárias, nos termos 
do art. 224 da CLT, laborava 08 horas diárias e, posteriormente, na função de 
advogada, cumpria labor de 06 horas por dia.

Processo: 0109200-17.2008.5.07.0009  Julg.: 04/10/2010
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho  Publ. DEJT: 25/10/2010
Turma 2
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HORAS EXTRAS. PROVAS TESTEMUNHAIS ROBUSTAS. 
DEFERIMENTO CORRETO.

Provada a prestação de serviços em sobrejornada, o excesso deve ser 
remunerado como horas extras, acrescidas de 50%. Recurso ordinário conhe-
cido e parcialmente provido.

Processo: 0166100-86.2009.5.07.0008  Julg.: 1º/09/2010
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado  Publ. DEJT: 07/10/2010
Turma 2

HORAS EXTRAS. REPERCUSSÃO NAS VERBAS RESCISÓ-
RIAS. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA HABITUALIDADE.

Forçoso julgar procedente o pedido de repercussão das horas extras 
nas verbas rescisórias quando o reclamante comprovou a prestação e o 
pagamento das referidas horas extraordinárias de forma habitual, tal como 
exige a lei e a jurisprudência.

Processo: 0081500-34.2006.5.07.0010  Julg.: 08/11/2010
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano  Publ. DEJT: 22/11/2010
Turma 1

HORAS EXTRAS. TERMO DE RESCISÃO. EFICÁCIA LIBE-
RATÓRIA. SÚMULA 330 DO TST.

Referenciado verbete sumular confere eficácia liberatória em relação 
às parcelas expressamente consignadas no Termo Rescisório. Em assim, o 
fato de o Reclamante haver assinado aquele documento, sem nele apor res-
salva sinalizante de sua inconformidade em relação às horas extras, põe em 
xeque sua pretensão, imerecendo revistas quanto aos fatos ou direitos que 
lhes foram ensejadores.

Processo: 0216600-02.2008.5.07.0006  Julg.: 04/08/2010
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho  Publ. DEJT: 03/09/2010
Turma 2

HORAS EXTRAS. TRABALHO EXTERNO. AUSÊNCIA DE 
CONTROLE SOBRE A JORNADA.

Ao trabalhador externo, que labora sem fiscalização direta do 
empregador, aplica-se a exceção prevista no inciso I do art. 62, consoli-
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dado, não se cogitando do pagamento de horas extras, à míngua de controle 
sobre a jornada de trabalho por ele cumprida.
MULTA PREVISTA NO ART. 477, § 8º, DA CLT.

Considerando-se que o pagamento das verbas rescisórias ocorreu presu-
midamente no dia 27/02/2008, ou seja, dentro do prazo previsto no art. 477, § 6º, 
item "b", já que o obreiro foi demitido em 18/02/2008, correta a sentença recor-
rida que entendeu indevida a multa rescisória. Recurso conhecido e improvido.

Processo: 0071400-80.2008.5.07.0032  Julg.: 1º/12/2010
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro  Publ. DEJT: 12/01/2011
Turma 2

HORAS EXTRAS DEVIDAS.

Restando confirmado pelas folhas de frequência o labor em horário extra-
ordinário, correta a sentença monocrática ao deferir as horas extras.
JUS POSTULANDI. FACULDADE E NÃO OBRIGAÇÃO 
LEGAL DE POSTULAR EM JUÍZO SEM A ASSISTÊNCIA DE 
ADVOGADO.

O direito de acesso à justiça, enquanto princípio fundamental inserto 
na CF/88 é extensivo a todos e, portanto, não pode ser tolhido pelo Judiciário 
Trabalhista sob o manto da existência do jus postulandi, que é faculdade atri-
buída ao jurisdicionado e não obrigação de postular em juízo sem a assistência 
de advogado. Estando, pois, o reclamante assistido por advogado e havendo 
sucumbência do reclamado, impõe-se a condenação deste ao pagamento dos 
honorários advocatícios.

Processo: 0069300-08.2009.5.07.0004  Julg.: 02/08/2010
Rel. Desemb.: Maria José Girão  Publ. DEJT: 25/08/2010
Turma 1

HORAS IN ITINERE. PRÉ-FIXAÇÃO EM CONVENÇÃO 
COLETIVA. INVALIDADE. ART. 7º XXVI DA CF C/C ART. 58, 
§ 2º DA CLT.

Por ofender norma de caráter cogente, é inválida cláusula convencional 
que fixa limite de pagamento de horas in itinere.

Processo: 0161000-42.2008.5.07.0023  Julg.: 09/08/2010
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho  Publ. DEJT: 03/09/2010
Turma 2
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INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 
FINALIDADE E EFEITOS.

O Incidente de Uniformização de Jurisprudência é medida necessária e 
de importância fundamental para dar celeridade ao trâmite processual e tem por 
efeito imediato evitar a prolação, por órgãos integrantes do mesmo Tribunal, de 
decisões divergentes em relação a um mesmo tema ou matéria.

Processo: 0000041-26.2010.5.07.0024  Julg.: 10/11/2010
Rel. Desemb.: Maria José Girão  Publ. DEJT: 03/12/2010
Turma 1

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 
REGIME JURÍDICO ÚNICO VÁLIDO E EFICAZ. LEI OFI-
CIALMENTE PUBLICADA. ELENCO DE DIREITOS E DEVE-
RES DOS SERVIDORES. DESNECESSIDADE, "IN CASU", DE 
DECRETO REGULAMENTADOR.

Publicado o Regime Jurídico Administrativo do Município de Potiretama 
((Lei nº 03/95) no Diário Oficial do Estado em 24/05/2002, irrelevante o fato de 
constar no art. 196 da mencionada lei que "O Prefeito expedirá a regulamentação 
necessária à perfeita execução desta Lei", pois a lei em tela contém inúmeros 
artigos fixando, detalhadamente: direitos e vantagens dos servidores; forma de 
provimento; ascensão funcional; previdência e assistência; processo disciplinar; 
etc., sendo, portanto, plenamente eficaz, não necessitando de decreto regulamen-
tador. Destarte, incompetente esta Justiça Especializada para processar e julgar o 
presente feito a partir de 24/05/2002.

Processo: 0015100-91.2009.5.07.0023  Julg.: 08/09/2010
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado  Publ. DEJT: 11/10/2010
Turma 2

INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.

Não basta, assim, a mera publicação da Lei instituidora do RJU, sendo 
imprescindível a transformação dos antigos empregos em cargos públicos, 
instituindo-se Plano de Cargos e Salário mediante Lei regularmente publicada, 
procedendo-se à baixa nas Carteiras de Trabalho dos antigos empregados, medidas 
estas que deixou provar a parte reclamada.
RECOLHIMENTO DO FGTS.

Mantida no regime celetista, a reclamante faz jus ao recolhimento do FGTS 
pelo Município empregador durante todo o período pretendido na vestibular - a 
partir de 2.1.2007 -, consoante se infere da Súmula nº 362/TST.
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HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFERIMENTO.
A verba honorária é hodiernamente devida em decorrência da revogação 

dos arts. 14 e 16 da Lei nº 5.584/70, que conferiam supedâneo legal às Súmulas 
219 e 329, restando superada, neste particular, a jurisprudência sumulada do c. 
TST. Assim, hoje no campo justrabalhista é bastante para a concessão de honorá-
rios tão-somente a existência de sucumbência e ser o trabalhador beneficiário da 
Justiça Gratuita. RECURSOS ORDINÁRIOS CONHECIDOS, IMPROVIDO O 
DO RECLAMADO E PARCIALMENTE PROVIDO O DO RECLAMANTE.

Processo: 0166000-92.2009.5.07.0021  Julg.: 20/09/2010
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva  Publ. DEJT: 04/10/2010
Turma 1

INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INSTITUI-
ÇÃO DE REGIME JURÍDICO ÚNICO. NÃO COMPROVAÇÃO 
DE PUBLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL.

A matéria ora em análise, concernente à validade da publicação de lei 
municipal que institui o R.J.U., encontra-se pacificada no âmbito da jurisprudência 
deste Tribunal, através da Súmula TRT 7 nº 01, que reza: "Somente de admitir, 
como válida e eficaz, lei que instituir R.J.U., quando sua publicação houver sido 
feita em órgão oficial, nos termos do art. 1º da L.I.C.C". Publicada no DOJT de 
15, 16 e 17 de outubro de 2008.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUSTIÇA DO TRABALHO.

A verba honorária é hodiernamente devida em decorrência da revogação 
dos arts. 14 e 16 da Lei nº 5.584/70, que conferiam supedâneo legal às Súmulas 
219 e 329, restando superada, neste particular, a jurisprudência sumulada do c. 
TST. RECURSO ORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Processo: 0100100-62.2009.5.07.0022  Julg.: 27/09/2010
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva  Publ. DEJT: 05/10/2010
Turma 1

INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. MATÉRIA 
JÁ DECIDA E APRECIADA EM JULGAMENTO ANTERIOR. 
COISA JULGADA.

Impossível a rediscussão da incompetência da Justiça do Trabalho, uma 
vez que a matéria já foi apreciada e decida em julgamento anterior, contra o qual 
não houve recurso, operando-se, portanto, a coisa julgada.
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HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFERIMENTO.
Devidos os honorários advocatícios com arrimo nos artigos 5º, LXXIV, 

8º, I e 133, da Constituição Federal de 1988. Ademais, os requisitos das Súmulas 
219 e 329 do TST foram observados. Recurso improvido.

Processo: 0052900-81.2008.5.07.0026  Julg.: 13/09/2010
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar  Publ. DEJT: 06/10/2010
Turma 2

INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DO LUGAR.

Tratando-se o reclamado de empregador que realiza suas atividades 
fora do local da contratação, aplica-se, no caso, a exceção contida no § 3º do 
art. 651 da CLT, "in verbis": "Em se tratando de empregador que promova 
realização de atividades fora do lugar do contrato de trabalho, é assegurado ao 
empregado apresentar reclamação no foro da celebração do contrato ou no da 
prestação dos respectivos serviços." Tal regra tem por finalidade facilitar ao 
empregado, parte hipossuficiente na relação processual, o ingresso em juízo. 
Recurso conhecido e não provido.

Processo: 0174400-59.2008.5.07.0012  Julg.: 22/11/2010
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado  Publ. DEJT: 13/12/2010
Turma 2

INDENIZAÇÃO POR DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE 
DE TRABALHO. AÇÃO AJUIZADA, ORIGINARIAMENTE, NA 
JUSTIÇA COMUM, ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 
Nº 45. PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL.

Às ações reparatórias de danos morais decorrentes de acidente de trabalho, 
ajuizadas perante a Justiça Comum e remetidas à Justiça do Trabalho por força da 
Emenda Constitucional nº 45, aplica-se o prazo prescritivo estabelecido no Código 
Civil vigente à época, não o dos créditos trabalhistas em geral. Decisão em sen-
tido contrário desvirtua o objetivo precípuo do instituto da prescrição, qual o de 
promover a estabilidade e a segurança jurídicas, na medida em que o demandante 
- que postulara o reconhecimento judicial de sua pretensão, no tempo e na forma 
assentes na lei, na doutrina e jurisprudência dominantes ao tempo do ajuizamento 
da ação - é surpreendido com a imposição de lapso prescricional consideravelmente 
menor, o que, quase certamente, findará por penalizá-lo, indevidamente, com a 
injusta extinção do processo.

Processo: 0029500-81.2007.5.07.0023  Julg.: 23/08/2010
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho  Publ. DEJT: 21/10/2010
Turma 2
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INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABI-
LIDADE SUBSIDIÁRIA DO TOMADOR DE SERVIÇOS. 
INEXISTÊNCIA.

A indenização por danos morais trata-se de obrigação personalística que 
não se transmite a terceiro inocente, que não participou do ato ofensivo à honra 
do trabalhador. Recurso conhecido e provido.

Processo: 0094000-49.2004.5.07.0028  Julg.: 28/07/2010
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro  Publ. DEJT: 20/08/2010
Turma 2

INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA DE SEGURO DESEMPREGO. 
CABIMENTO.

O empregador é obrigado a emitir guia de seguro-desemprego no ato da 
demissão, e, não o fazendo, deve pagar indenização no valor correspondente ao 
que seria recebido pelo trabalhador. Aplicação da Súmula nº 389, do C.TST.

Processo: 0188000-65.2008.5.07.0007  Julg.: 04/10/2010
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano  Publ. DEJT: 19/10/2010
Turma 1

INÉPCIA DA INICIAL. APLICAÇÃO DO ART. 284 DO CPC.

Verificando o Juízo a presença de defeitos e irregularidades capazes de 
dificultar o julgamento do mérito, cabe determinar a emenda da petição inicial, no 
prazo de dez dias, conforme determina o artigo 284, do Código de Processo Civil.

Processo: 0451900-37.2006.5.07.0030  Julg.: 08/11/2010
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano  Publ. DEJT: 22/11/2010
Turma 1

INOVAÇÃO À LIDE.

Constitui-se em flagrante inovação à lide a arguição, somente em sede recur-
sal, de fatos diversos dos apresentados na exordial. Ademais, permitir tal prática 
implicaria na supressão de instância e violação aos princípios do contraditório e 
ampla defesa. RECURSO ORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.

Processo: 0206000-58.2009.5.07.0014  Julg.: 10/11/2010
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva  Publ. DEJT: 29/11/2010
Turma 1
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INTERVALO INTRAJORNADA. ART.71 CLT.

Os dez minutos supostamente suprimidos do intervalo intrajornada 
eram utilizados no deslocamento entre o posto de trabalho e o refeitório e 
vice-versa, não configurando tempo de labor, daí porque inocorrente ofensa 
ao disposto no art.71 da CLT. Recurso a que se dá provimento para excluir da 
condenação horas extras e reflexos.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULAS 219 E 329 
DO TST.

Uma vez preenchidos os requisitos das Súmulas 219 e 329 do TST, 
restam devidos os honorários advocatícios.

Processo: 0059600-78.2009.5.07.0013  Julg.: 04/10/2010
Rel. Juíza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel  Publ. DEJT: 28/10/2010
Turma 1

INTERVALO INTRAJORNADA. ARTIGO 71 DA CLT. FRACIO-
NAMENTO. OFENSA AO ARTIGO 71 DA CLT.

O fracionamento do intervalo intrajornada encontra óbice intrans-
ponível no artigo 71 da Consolidação das Leis do Trabalho, pois que a 
intermitência dentro da jornada, para quem labora em jornada superior a 
seis horas, deverá ser minimamente de uma hora, não podendo, pois, ser 
reduzido ou mesmo fracionado, se não atendidos os requisitos previstos no 
Dispositivo Celetista.
PROCESSO SUJEITO AO RITO SUMARÍSSIMO. SEN-
TENÇA. CONFIRMAÇÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUN-
DAMENTOS.

Tratando-se de processo sujeito ao rito sumaríssimo, conforme o dis-
posto no art. 895, § 1º, inciso IV, da CLT, a certidão de julgamento, registrando 
que confirma a sentença por seus próprios fundamentos, servirá de acórdão, 
inexistindo qualquer outra exigência formal para a validade da decisão de 
segundo grau de jurisdição.

Processo: 0014700-84.2008.5.07.0032  Julg.: 23/08/2010
Rel. Desemb.: Maria José Girão  Publ. DEJT: 1º/09/2010
Turma 1
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INTERVALO INTRAJORNADA. CONCESSÃO PARCIAL. OJ 
SDI-1 Nº 307.

Constatada a supressão de parte do intervalo intrajornada, devida a 
condenação ao pagamento de uma hora extra por dia de efetivo serviço, em 
conformidade com o entendimento consubstanciado na OJ-SDI1-307.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUSTIÇA DO TRABALHO.

A verba honorária é hodiernamente devida em decorrência da revogação 
dos arts. 14 e 16 da Lei nº 5.584/70, que conferiam supedâneo legal às Súmulas 
219 e 329, restando superada, neste particular, a jurisprudência sumulada do 
c. TST. RECURSO ORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Processo: 0000224-91.2010.5.07.0025  Julg.: 29/11/2010
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva Publ. DEJT: 07/12/2010
Turma 1

INTERVALO INTRAJORNADA. NÃO CONCESSÃO. NATU-
REZA DA PARCELA PREVISTA NO ART. 71, § 4º DA CLT.

Incide contribuição previdenciária sobre o valor pago no acordo a título 
de supressão do intervalo intrajornada, ante a natureza salarial e não meramente 
indenizatória do respectivo adicional, segundo Orientação Jurisprudencial nº 354 
do C. TST. Recurso conhecido e provido.

Processo: 0629800-98.2006.5.07.0032  Julg.: 08/11/2010
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado Publ. DEJT: 1º/12/2010
Turma 2

INTERVALO INTRAJORNADA. PAGAMENTO PELO 
PERÍODO NÃO CONCEDIDO. NATUREZA SALARIAL. 
OJ 354 DA SBDI-1 DO COLENDO TST. INCIDÊNCIA DE 
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.

Considerando a Orientação Jurisprudencial nº 354, da SBDI-1 do 
Colendo TST, impõe-se reconhecida a índole salarial do importe pago ao tra-
balhador pelo intervalo intrajornada não concedido regularmente. E, em osten-
tando tal natureza, inarredável sobre ela incida a contribuição previdenciária.
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Processo: 0180400-49.2007.5.07.0032  Julg.: 14/07/2010
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho Publ. DEJT: 23/08/2010
Turma 2

INTERVALO INTRAJORNADA. PAGAMENTO PELO PERÍ-
ODO NÃO CONCEDIDO. NATUREZA SALARIAL. OJ 354 DA 
SBDI-1 DO COLENDO TST. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO 
PREVIDENCIÁRIA.

Incide contribuição previdenciária sobre o valor pago a título de 
supressão do intervalo intrajornada, ante a natureza salarial e não meramente 
indenizatória do referido adicional, segundo Orientação Jurisprudencial 354 
da SDI-1 do C. TST.

Processo: 0355600-70.2007.5.07.0032  Julg.: 25/08/2010
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar Publ. DEJT: 30/09/2010
Turma 2

INTERVALO INTRAJORNADA. REDUÇÃO. CONVENÇÃO 
COLETIVA DE TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE.

O c. TST já pacificou, através da OJ nº 342, da SDI-1, que é inválida 
cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho contemplando a supres-
são ou redução do intervalo intrajornada porque 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.

Processo: 0102900-07.2006.5.07.0010 Julg.: 27/09/2010
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho  Publ. DEJT: 25/10/2010
Turma 2

IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. 
SUBSTABELECIMENTO ORIGINADO DE PROCURAÇÃO 
COM PRAZO DE VIGÊNCIA VENCIDO.

Conforme reza o art. 682, IV, do novo CCB, a cessação do mandato 
para praticar atos ou administrar interesses ocorre com a terminação do prazo. 
"In casu", a procuração que outorgou poderes à substabelecente teve vigência 
limitada, seguindo a mesma sorte o substabelecimento que se originou da 
referida procuração, por se tratar de peça acessória desta. Destarte, interposto 
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o presente apelo após o prazo de vigência contido no instrumento de mandato, 
quando seu subscritor não mais detinha poderes para tanto, induvidosa a irregu-
laridade de representação.

Processo: 0087600-65.2008.5.07.0032 Julg.: 1º/12/2010
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado  Publ. DEJT: 12/01/2011
Turma 2

ISONOMIA SALARIAL.

Deduz-se, diante dos mencionados depoimentos, que as funções desem-
penhadas na sede da própria Caixa Econômica Federal pelos terceirizados são 
próprias de um técnico-bancário, e que as pretensas diferenciações buscam 
apenas mascarar a realidade, como forma de impedir o tratamento isonômico 
remuneratório.

Processo: 0112900-67.2009.5.07.0008  Julg.: 04/10/2010
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho  Publ. DEJT: 12/01/2011
Turma 2

JOGO DO BICHO. ATIVIDADE ILÍCITA. IMPOSSILIDADE 
DE RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO.

De acordo com a jurisprudência dominante fundada na Orientação 
Jurisprudencial 199, do TST, não é possível o reconhecimento da relação de 
emprego entre banca de jogo do bicho e trabalhadores que lhe prestam serviços 
de qualquer natureza.

Processo: 0059100-15.2009.5.07.0012 Julg.: 16/08/2010
Rel. Desemb.: Maria José Girão  Publ. DEJT: 25/08/2010
Turma 1

JOGO DO BICHO. RELAÇÃO DE EMPREGO VÁLIDA.

Não se pode ver ilicitude na conduta de quem trabalha para sobreviver e 
não por suposta conivência com a atuação contravencional de seu empregador.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Cabíveis os honorários advocatícios, com arrimo nos artigos 5º, LXXLV, 
8º, I e 133 da Constituição Federal, afastando-se, na espécie, o entendimento 
sufragado nas Súmulas 219 e 329, do C TST.

Processo: 0058300-08.2009.5.07.0005  Julg.: 23/08/2010
Rel. Juíza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel  Publ. DEJT: 09/09/2010
Turma 1
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JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS. PROVAS 
DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. PREVALÊNCIA.

A comprovação do início e do término da jornada de trabalho, para os 
estabelecimentos que contam com mais de dez empregados, se faz através dos 
registros de ponto, à luz do disposto no § 2º do artigo 74 da CLT. Assim, pelo 
princípio da disponibilidade da prova, cabe ao empregador trazer aos autos 
os registros de ponto do empregado, demonstrando a sua jornada laboral. A 
presunção de veracidade das anotações contidas nos referidos controles é iuris 
tantum, admitindo, assim, prova em contrário, mormente a testemunhal. Dado 
o caráter de fato constitutivo do direito pleiteado, cabe ao reclamante provar 
a labuta extraordinária, por imposição do artigo 818 da CLT, c/c com o artigo 
333, Inciso I, do CPC. Não comprovado o trabalho extraordinário, não há que 
se falar em horas extras.

Processo: 0017500-29.2009.5.07.0007  Julg.: 20/09/2010
Rel. Desemb.: Maria José Girão  Publ. DEJT: 04/10/2010
Turma 1

JORNADA DIÁRIA DE QUATRO HORAS. SALÁRIO MÍNIMO 
PROPORCIONAL. POSSIBILIDADE.

O salário mínimo é devido ao trabalhador que cumpre a jornada normal 
de trabalho, fixada constitucionalmente em 8 horas diárias e 44 semanais. Labo-
rando a autora em jornada de apenas quatro horas diárias, sua remuneração será 
proporcional a esta, não tendo direito ao salário mínimo integral.
FGTS. RECOLHIMENTO. ÔNUS DA PROVA.

Cabe ao empregador provar o recolhimento da verba fundiária de seus 
empregados, através da juntada das respectivas guias de depósito. A ausên-
cia nos autos dos extratos analíticos da conta vincula do autor não impede a 
condenação do reclamado na referida obrigação, eis que não configura caso 
de inversão do ônus da prova.
HONORÁRIOS DE ADVOGADO NA JUSTIÇA DO TRABALHO.

A verba de honorários de advogado é devida nos termos da Constituição 
Federal em vigor (art. 133) e legislação infraconstitucional, como art. 20 do 
CPC e Estatuto da OAB (art. 22). Recurso conhecido e parcialmente provido.

Processo: 0105000-76.2009.5.07.0026  Julg.: 18/08/2010
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro  Publ. DEJT: 08/09/2010
Turma 2
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JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA.

Descabe cogitar-se de julgamento extra petita, porquanto a anotação da 
CTPS independe de pedido da parte, consoante dispõe o art. 39, parágrafo 1º, da 
CLT, podendo ser determinada de ofício pelo Juiz.

Processo: 0049800-90.2008.5.07.0003  Julg.: 27/09/2010
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho  Publ. DEJT: 25/10/2010
Turma 2

JUROS DE MORA. EMPRESA EM LIQUIDAÇÃO EXTRA-
JUDICIAL.

Não incidem juros de mora nos débitos trabalhistas das entidades subme-
tidas ao regime de liquidação extrajudicial (Súmula 304, do C.TST).

Processo: 0220200-08.1992.5.07.0001  Julg.: 09/08/2010
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano  Publ. DEJT: 26/08/2010
Turma 1

JUROS DE MORA. PARCELAS VINCENDAS.

Às parcelas vencidas posteriormente a esse marco, as denominadas vin-
cendas, aplicam-se juros de mora contados a partir do respectivo vencimento, 
quando se tornam exigíveis. Antes disso, não há que se falar em mora, nem em 
incidência de juros.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECOLHIMENTO. 
FATO GERADOR.

Entende-se como fato gerador das contribuições previdenciárias, resultantes 
de condenações judiciais trabalhistas, o pagamento do crédito principal ao tra-
balhador, quando se torna exigível o respectivo recolhimento. Agravo de Petição 
conhecido e parcialmente provido.

Processo: 0193900-06.1997.5.07.0010  Julg.: 13/10/2010
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar  Publ. DEJT: 05/11/2010
Turma 2

JUSTA CAUSA.

O descumprimento, pelo trabalhador, às normas de regulamento 
interno, em relação ao acesso de visitantes no interior da sede de empresa 
de segurança de valores, dá azo à rescisão, por justa causa, de seu contrato 
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de trabalho, sobretudo quando provado nos autos que sua negligência contribuiu, 
de forma decisiva, para a prática de roubo no local, com prejuízos flagrantes à 
reclamada. Recurso ordinário conhecido, mas não provido.

Processo: 0259000-90.2006.5.07.0009  Julg.: 04/08/2010
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro  Publ. DEJT: 24/08/2010
Turma 2

JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE PROVA.

Não tendo sido provado que a reclamante praticou ato de improbidade 
(apropriação indébita), como afirmou a empresa em sua defesa, correta a sentença 
que considerou injusta a demissão.

Processo: 0119600-50.2009.5.07.0011  Julg.: 13/09/2010
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho  Publ. DEJT: 07/10/2010
Turma 2

JUSTA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA E 
INSOFISMÁVEL. INADMISSIBILIDADE.

Inexistindo prova de que a empregada incorreu em ato de improbidade, 
merece reforma a decisão que concluiu pela dispensa com justa causa, por con-
seguinte, há de se deferir as verbas rescisórias concernentes à dispensa injusta. 
Recurso ordinário conhecido e parcialmente provido.

Processo: 0036100-16.2000.5.07.0007  Julg.: 08/09/2010
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado  Publ. DEJT: 15/10/2010
Turma 2

JUSTA CAUSA. PROVA ROBUSTA E INSOFISMÁVEL.

Imperioso o reconhecimento do justo motivo rescisório, pois cabalmente 
provada a conduta irrogada ao obreiro.

Processo: 0201000-60.2008.5.07.0031  Julg.: 02/08/2010
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho  Publ. DEJT: 06/09/2010
Turma 2

JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPETÊNCIA .

Uma vez que inexiste qualquer prova de que a lei que, supostamente, ins-
tituíra o regime jurídico de direito administrativo no âmbito do Município tivesse 
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sido criado, evidente que a relação que une as partes é celetista, sendo desta Justiça 
Especializada a competência para dirimir a querela.

Processo: 0083500-63.2009.5.07.0022  Julg.: 26/07/2010
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho  Publ. DEJT: 16/08/2010
Turma 2

JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPETÊNCIA. NULIDADE 
CONTRATUAL INEXISTENTE. AGENTE DE COMBATE ÀS 
ENDEMIAS.

Uma vez que o autor fora contratado sob o regime celetista e mediante 
prévia seleção pública, nos termos da Lei Federal nº 11.350/2006, que dispõe sobre 
o emprego público de Agente de Combate às Endemias e Agente Comunitário 
de Saúde, não há que se falar em incompetência desta Justiça ou em nulidade do 
contrato de trabalho.

Processo: 0126400-55.2009.5.07.0024  Julg.: 27/09/2010
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho  Publ. DEJT: 19/10/2010
Turma 2

LABOR SEM ANOTAÇÃO NA CTPS .

Restando provado o labor no período informado na exordial, correta a 
decisão de primeira instância ao reconhecer o vínculo empregatício em período 
mais abrangente que o constante na CTPS do autor.

Processo: 0086600-07.2005.5.07.0009  Julg.: 27/09/2010
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho  Publ. DEJT: 19/10/2010
Turma 2

LEI DA ANISTIA. DIREITOS HAURIDOS DO CONTRATO DE 
TRABALHO ILEGALMENTE RESCINDIDO. RESPEITO.

A Lei de Anistia visou corrigir arbitrariedade cometida contra servidores 
públicos, que foram imotivadamente demitidos pela administração pública e, apesar 
de não admitir efeitos financeiros em caráter retroativo, não possui o condão de 
eliminar, quando das respectivas readmissões, as vantagens hauridas pelos mesmos 
provenientes de seus contratos de trabalho, assim como os direitos que deixaram 
de incorporar ao seu patrimônio jurídico em razão da demissão arbitrária. Recurso 
conhecido e improvido.
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Processo: 0170300-21.2009.5.07.0014  Julg.: 22/11/2010
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro  Publ. DEJT: 14/12/2010
Turma 2

LEI MUNICIPAL. ASSUNTOS DE INTERRESSE LOCAL. 
CONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. 
ARTIGO 30, I, DA CF/88.

Dispondo a lei municipal sobre assuntos de interesse da localidade, não há 
falar em inconstitucionalidade da lei, uma vez que a matéria insere-se na compe-
tência legislativa dos municípios, na forma estabelecida no artigo 30, Inciso I, da 
vigente Constituição Federal.

Processo: 0033300-31.2009.5.07.0029  Julg.: 23/08/2010
Rel. Desemb.: Maria José Girão  Publ. DEJT: 1º/09/2010
Turma 1

LEI MUNICIPAL. PUBLICAÇÃO EM ÓRGÃO OFICIAL.

A teor da Súmula nº 01, deste Regional, somente há de se admitir, como 
válida e eficaz, lei que instituir R.J.U., quando sua publicação houver sido feita 
em órgão oficial, nos termos do art. 1º da L.I.C.C.

Processo: 0085400-81.2009.5.07.0022  Julg.: 09/08/2010
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho  Publ. DEJT: 02/09/2010
Turma 2

LEI MUNICIPAL. PUBLICAÇÃO EM ÓRGÃO OFICIAL. 
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.

De conformidade com o entendimento inserto na Súmula nº 01 desta 
Corte, somente de admitir, como válida e eficaz, lei que instituir RJU, quando 
sua publicação houver sido feita em órgão oficial, nos termos do art. 1º da LICC. 
A Lei Municipal nº 682/92 que instituiu no âmbito do reclamado o Regime 
Jurídico Único, de natureza administrativa, passou a vigorar somente a partir 
de sua publicação no Diário Oficial do Estado em 22/07/08. Competente, pois, 
a Justiça do Trabalho até referida data.
FGTS.

Considerado não valido o RJU previsto na Lei Municipal nº 682/92, 
verifica-se que a reclamante está sob a égide da CLT, fazendo jus, pois, 
aos depósitos fundiários, limitados, porém, até a data em que oficialmente 
publicada referida lei.
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HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFERIMENTO.
O fundamento para a concessão dos honorários de advogado repousa nas 

disposições dos arts. 5º, LXXIV, 8º, I, e 133 da CF/88 e 20 do CPC.

Processo: 0000041-35.2010.5.07.0021  Julg.: 23/08/2010
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar  Publ. DEJT: 30/09/2010
Turma 2

LEI MUNICIPAL. PUBLICAÇÃO EM ÓRGÃO OFICIAL. 
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.

De conformidade com o entendimento inserto na Súmula nº 01 desta 
Corte, somente de admitir, como válida e eficaz, lei que instituir RJU, quando 
sua publicação houver sido feita em órgão oficial, nos termos do art. 1º da LICC. 
A Lei Municipal nº 237/1997, que instituiu no âmbito do reclamado o Regime 
Jurídico Único, de natureza administrativa, passou a vigorar somente a partir de 
sua publicação no Diário Oficial do Estado em 23.03.2007. Competente, pois, a 
Justiça do Trabalho até referida data.
MUDANÇA DE REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. 
EXTINÇÃO DO CONTRATO. PRESCRIÇÃO BIENAL.

A transferência do regime jurídico de celetista para estatutário é marco 
inicial da prescrição bienal tratada no art. 7º, XXIX, da Constituição da República, 
nos termos da Súmula 382 do C. TST. Assim, proposta a ação quando decorridos 
mais de dois anos da mudança de regime, de se declarar a prescrição do direito 
de ação do autor.

Processo: 0023400-30.2009.5.07.0027  Julg.: 25/08/2010
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar  Publ. DEJT: 30/09/2010
Turma 2

LEI MUNICIPAL PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO 
ESTADO.

De conformidade com o entendimento contido na Súmula nº 01 desta 
Corte, somente de admitir, como válida e eficaz, lei que instituir RJU, quando 
sua publicação houver sido feita em órgão oficial, nos termos do art. 1º da LICC.
FGTS.

O recolhimento do FGTS deve ser limitado até a data de publicação 
do RJU Estatutário, eis que, após essa data, refoge à competência da Justiça 
do Trabalho.
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HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
O fundamento para a concessão dos honorários de advogado repousa 

nos arts. 5º incisos XVIII LXXIV; 8º, inciso V e 133 da Constituição Federal. 
Recursos conhecidos. Parcialmente provido o da reclamada e provido o da 
reclamante.

Processo: 0000010-15.2010.5.07.0021  Julg.: 08/11/2010
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado  Publ. DEJT: 1º/12/2010
Turma 2

LEI MUNICIPAL PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO 
ESTADO. REGIME JURÍDICO VÁLIDO. DESNECESSIDADE 
DO DECRETO REGULAMENTADOR.

É cediço que o decreto tem por desiderato nortear a executividade prática 
da lei que lhe deu origem, regulamentando as condições para sua aplicabilidade. 
In casu, contudo, mostra-se despicienda a expedição de decreto regulamentador, 
porquanto a Lei instituidora do Regime Jurídico Único no âmbito da Edilidade, 
devidamente publicada no Diário Oficial do Estado, já informa, minuciosa e 
especificamente, todas as condições imprescindíveis à sua aplicação imediata, 
descrevendo, por exemplo, os direitos e deveres das partes, forma de acesso, 
número de cargos, formas de provimento e de progressão, remuneração, etc. 
Recurso Ordinário a que se dá provimento para reconhecer a validade daquele 
Regime Administrativo.

Processo: 0016200-81.2009.5.07.0023  Julg.: 25/08/2010
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho  Publ. DEJT: 19/10/2010
Turma 2

LEI Nº 7.394/85. PISO SALARIAL PROFISSIONAL DOS 
TÉCNICOS EM RADIOLOGIA. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO 
MÍNIMO. NÃO RECEPÇÃO. IMCOMPATIBILIDADE COM O 
ART. 7º, IV, DA CF/88.

A Lei nº 7.394/85 que definiu o piso salarial da categoria dos técnicos em 
radiologia em dois salários-mínimos não foi recepcionada pela vigente Carta da 
República, por incompatibilidade com seu artigo 7º, inciso IV, que veda a vincu-
lação do salário mínimo para qualquer fim. Recurso conhecido e provido.

Processo: 0139800-96.2009.5.07.0005  Julg.: 15/12/2010
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro  Publ. DEJT: 23/02/2011
Turma 2
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LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. AÇÃO DIRETA DE INCONS-
TITUCIONALIDADE PROCEDENTE. VANTAGENS DEFE-
RIDAS. EXCLUSÃO.

Considerando a declaração de inconstitucionalidade do art. 184, VIII 
e IX, pelo Tribunal de Justiça Estadual, da Lei Orgânica do Município de 
Várzea Alegre, instituidor da gratificação de regência de classe e de qüinqüê-
nios ao quadro de professores daquela Edilidade, cuja sentença, proferida em 
sede de controle concentrado de constitucionalidade, possui efeitos ex tunc, 
o precitado Dispositivo Legal não mais subsiste no mundo jurídico, devendo, 
pois, se reformar a Sentença, a fim de se extirpar do condenatório as parcelas 
concernentes aos adicionais supra, com os consectários reflexos.

Processo: 0098900-42.2008.5.07.0026  Julg.: 25/08/2010
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho  Publ. DEJT: 28/10/2010
Turma 2

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. BASE DE CÁLCULO.

Uma vez que o Município, inobstante devidamente notificado para 
apresentar a variação salarial do reclamante, não cumpriu a determinação, e 
verificando-se, através dos recibos de pagamento juntados aos autos, que o 
autor recebia o equivalente ao salário mínimo, de se fixar como base de cálculo 
das parcelas da condenação o mínimo legal das respectivas épocas.

Processo: 0013200-13.2008.5.07.0022  Julg.: 27/09/2010
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho  Publ. DEJT: 19/10/2010
Turma 2

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. TRCT. PROVA FRAUDULENTA.

O empregador é responsável pela legitimidade e legalidade do Termo de 
Rescisão do contrato de trabalho apresentado como prova nos autos, incorrendo 
nas penas de litigância de má-fé em face da comprovada fraude na assinatura 
de referido recibo de quitação.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Devidos os honorários advocatícios, por força da Constituição Federal 
em vigor (art. 133) e legislação infraconstitucional, como art. 20 do CPC e 
Estatuto da OAB (art. 22). Rito Sumaríssimo. Recursos conhecidos, negado 
provimento ao do reclamado e provido o do reclamante.
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Processo: 0105500-89.2006.5.07.0013  Julg.: 06/09/2010
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro  Publ. DEJT: 06/10/2010
Turma 1

MANDADO DE SEGURANÇA. BLOQUEIO E PENHORA DE 
VALORES DE AGREMIAÇÃO FUTEBOLÍSTICA. EQUILÍBRIO 
DOS INTERESSES CONTRAPOSTOS NA EXECUÇÃO (EFE-
TIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL "VERSUS" 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS).

"A priori", não viola direito líquido e certo da parte executada o ato judicial 
que, arrimado em judiciosos fundamentos, defere bloqueio e penhora de dinheiro, 
bem que precede a todos os demais na gradação estatuída pelo art. 655 do CPC. 
Todavia, "in casu", cumpre considerar que, contra a agremiação impetrante trami-
tam diversas execuções trabalhistas, em face das quais este Pretório, em sede de 
Ações Mandamentais, deferiu liminares determinativas da limitação de penhoras 
efetuadas sobre rendas auferidas na disputa de competições futebolísticas, com o 
fito declarado de não inviabilizar o desenvolvimento das atividades regulares do 
clube, o que resultaria, ao fim e ao cabo, na impossibilidade de adimplemento das 
obrigações condenatórias a ele impostas. Destarte, sendo inarredável o equilíbrio 
dos interesses contrapostos em juízo - o do executado, de sofrer o menor gravame 
possível, e o do exeqüente, de ver satisfeito seu crédito - impõe-se concedida par-
cialmente a Segurança, a fim de limitar a constrição judicial a 30% do montante 
originalmente bloqueado, referente a verbas de patrocínio.

Processo: 0417300-75.2009.5.07.0000  Julg.: 23/11/2010
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho  Publ. DEJT: 10/12/2010
Tribunal Pleno

MANDADO DE SEGURANÇA. BLOQUEIO E PENHORA DE 
VALORES DE INSTITUIÇÃO BENEFICENTE. LIMITAÇÃO 
DO MONTANTE CONSTRITO. EQUILÍBRIO DOS INTERES-
SES CONTRAPOSTOS NA EXECUÇÃO (EFETIVIDADE DA 
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL "VERSUS" MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS).

Não viola direito líquido e certo da parte executada o ato judicial que, 
arrimado em judiciosos fundamentos, defere bloqueio e penhora de dinheiro, 
bem que precede a todos os demais na gradação estatuída pelo art. 655 do CPC. 
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Todavia, na condução de procedimento executório em desfavor de instituição 
beneficente, como a ora Impetrante, merecem consideradas as peculiares circuns-
tâncias que a envolvem. Assim é que, no afã de melhor equilibrar os interesses 
contrapostos em juízo - o da executada, de sofrer o menor gravame possível, e o 
do exeqüente, de ver satisfeito seu crédito - impõe-se concedida parcialmente a 
Segurança, a fim de limitar a constrição judicial a 30% do montante originalmente 
bloqueado, liberando-se o restante à Impetrante para manutenção de suas ativi-
dades assistenciais regulares, de grande relevância social. Quanto ao restante do 
débito, há de ser adimplido segundo cronograma definido no Juízo Auxiliar das 
Execuções deste E. Regional, após reunidos os processos em fase de execução 
contra a mesma entidade.

Processo: 0006178-96.2010.5.07.0000 Julg.: 16/11/2010
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho  Publ. DEJT: 30/11/2010
Tribunal Pleno

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. 
ENQUADRAMENTO DE CANDIDATA POSTULANTE À CON-
DIÇÃO DE PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. 
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXTINÇÃO DO 
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Se o exame da questão travada em sede de mandado de segurança não dis-
pensa a produção de novas provas, no sentido de perquirir-se acerca da condição 
de saúde da impetrante - enquadrando-a, ou não, como portadora de necessidades 
especiais, para fins de concurso público - impositivo extinguir-se o processo, 
sem resolução do mérito, com fulcro no que dispõe o art. 267, VI, do Código de 
Processo Civil brasileiro, considerando que o acesso pela via mandamental exige 
a presença de prova pré-constituída.

Processo: 0004380-03.2010.5.07.0000  Julg.: 05/10/2010
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro  Publ. DEJT: 26/10/2010
Tribunal Pleno

MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO 
LÍQUIDO E CERTO. DENEGAÇÃO.

Verificada inexistência do direito líquido e certo alegado na inicial, 
impõe-se a denegação do mandado de segurança.
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REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR. EXPEDIÇÃO COM 
BASE NO ART. 87, II, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES TRAN-
SITÓRIAS DA CF/88.CORREÇÃO.

Não havendo, ao tempo da expedição das Requisições de Pequeno Valor, 
lei municipal fixando o respectivo teto máximo, correta a decisão que manda 
expedi-las com base no art. 87, II, do ADCT, que fixa, para os municípios, o 
montante de trinta salários mínimos.

Processo: 0006966-13.2010.5.07.0000  Julg.: 09/11/2010
Rel. Desemb.: Maria José Girão  Publ. DEJT: 22/11/2010
Tribunal Pleno

MEMBRO DE CONSELHO FISCAL. ESTABILIDADE 
PROVISÓRIA.

Nada obstante o conteúdo limitativo da OJ Nº 365/SBDI-1 do TST, ao 
dispor que os membros do Conselho Fiscal de sindicato não representam ou 
atuam na defesa de direito da categoria respectiva, concluindo pela inexistência 
da estabilidade, é na própria CLT que está a resposta precisa para o imbróglio, já 
que o § 4º do art. 543, considera cargo de direção ou de representação sindical 
aquele cujo exercício ou indicação decorre de eleição prevista em lei, havendo, 
ainda, clara previsão, no art. 522, dentro da seção que trata Administração do 
Sindicato, de eleição para os membros do conselho fiscal. Nessa ordem de 
idéias, não há como afastar a condição de representante sindical do membro do 
Conselho Fiscal, regularmente eleito e seu consequente direito à estabilidade 
provisória no emprego.

Processo: 0187300-51.2001.5.07.0002  Julg.: 14/09/2010
Rel. Juíza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel  Publ. DEJT: 30/09/2010
Tribunal Pleno

MEMBRO SUPLENTE DE CIPA. DEMISSÃO. POSSIBI-
LIDADE.

É possível a dispensa do empregado eleito para cargo de suplente de Comis-
sões Internas de Prevenção de Acidentes (CIPAs) por Justa Causa, decorrente de 
falta grave, prevista no art. 482, "j", da CLT, desde que precedida de Inquérito 
Judicial, onde exista prova robusta da falta cometida.

Processo: 0085900-35.2009.5.07.0027  Julg.: 08/11/2010
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano  Publ. DEJT: 22/11/2010
Turma 1
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MUDANÇA DE REGIME. FGTS. PRESCRIÇÃO TRIN-
TENÁRIA.

A prescrição especial trintenária não encontra barreira, nem mesmo na 
pretensa extinção do pacto laboral, notadamente quando ocorre mera mudança 
de regime jurídico, mantendo-se a prestação laboral. Sentença reformada para 
afastar a prescrição do direito de ação e condenar o réu ao recolhimento da 
verba fundiária.

Processo: 0174300-13.2008.5.07.0010  Julg.: 18/10/2010
Rel. Juíza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel  Publ. DEJT: 04/11/2010
Turma 1

MUDANÇA DE REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. 
EXTINÇÃO DO CONTRATO. PRESCRIÇÃO BIENAL.

A sentença proferida pelo juízo "a quo" aliou-se ao entendimento 
cristalizado pela Súmula n° 382/TST, a qual dispõe que a transmutação do 
regime jurídico celetista para o estatutário implica na extinção do contrato 
de trabalho, contando-se, a partir daí, o marco inicial da prescrição bienal 
tratada no art. 7º, XXIX, da Constituição da República. Recurso ordinário 
conhecido e improvido.

Processo: 0174200-73.2008.5.07.0005  Julg.: 04/10/2010
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar  Publ. DEJT: 26/10/2010
Turma 2

MUDANÇA DE REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. 
EXTINÇÃO DO CONTRATO. PRESCRIÇÃO BIENAL.

Nos termos da Súmula nº 382 do c. TST, "a transferência do regime 
jurídico de celetista para estatutário implica extinção do contrato de trabalho, 
fluindo o prazo da prescrição bienal a partir da mudança de regime. Assim, afo-
rada reclamação trabalhista quando já decorridos mais de dois da mudança de 
regime, resta induvidoso que a pretensão foi alcançada pela prescrição de que 
cuida o art. 7º, inciso XXIX, da Constituição da República. Recurso ordinário 
conhecido e provido para, pronunciando a prescrição, extinguir o processo com 
resolução de mérito.

Processo: 0021200-50.2009.5.07.0027  Julg.: 1º/09/2010
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado  Publ. DEJT: 07/10/2010
Turma 2
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MUDANÇA DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. 
EXTINÇÃO DO CONTRATO. PRESCRIÇÃO BIENAL.

Consoante entendimento pacífico do c. TST, "a transferência do regime 
jurídico celetista para estatutário implica extinção do contrato de trabalho, fluindo 
o prazo da prescrição bienal a partir da mudança de regime." (Súmula 382).

Processo: 0280800-66.2004.5.07.0003  Julg.: 20/09/2010
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho  Publ. DEJT: 15/10/2010
Turma 2

MULTA DO ART. 477, § 8º, DA CLT.

Considerando-se que a reclamada foi comunicada pelo INSS, em 
01.11.2008, acerca da aposentadoria da reclamante, entende-se que o pagamento 
das verbas rescisórias, em 16.12.2008, operou-se fora do prazo legal. Recurso 
Ordinário conhecido e provido.

Processo: 0193200-16.2009.5.07.0008  Julg.: 29/11/2010
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva  Publ. DEJT: 07/12/2010
Turma 1

MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. REGIME JURÍDICO 
ÚNICO. VALIDAÇÃO E EFICÁCIA. PUBLICAÇÃO EM 
ÓRGÃO OFICIAL.

É de considerar válida e eficaz a Lei que institui o Regime Jurídico Único 
do Município, regularmente publicada em Órgão Oficial, ainda que inexistente 
Decreto Regulamentar da referida Lei.

Processo: 0014000-04.2009.5.07.0023  Julg.: 23/08/2010
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano  Publ. DEJT: 31/08/2010
Turma 1

NULIDADE CONTRATUAL. PAGAMENTO DE SALÁRIO 
PROPORCIONAL À JORNADA DE TRABALHO. CONS-
TITUCIONALIDADE.

O pagamento de salário proporcional à jornada de trabalho despendida pelo 
trabalhador não afronta a norma prevista no art. 7º, IV, da Constituição Federal 
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de 1988, tratando-se, em verdade, de entendimento que se adequa ao princípio da 
isonomia prevista no art. 5º, caput, da mesma Carta Magna.
NULIDADE CONTRATUAL. NÃO INCIDÊNCIA DE REGRAS 
PRÓPRIAS DO CONTRATO FORMAL DE TRABALHO.

Constatada a nulidade do contrato, não há que se falar em aplicação de 
regras próprias de uma relação formal de emprego, sendo devidas ao traba-
lhador apenas as parcelas salariais e indenizatórias.

Processo: 0188700-41.2009.5.07.0028  Julg.: 22/11/2010
Rel. Desemb.: Maria José Girão  Publ. DEJT: 03/12/2010
Turma 1

NULIDADE DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE NOTI-
FICAÇÃO DO RECLAMADO. IRREGULARIDADE NÃO 
VERIFICADA.

Constatado que a notificação do reclamado para comparecer à audiência 
inaugural, sob as penas do art. 844 da CLT, fora dirigida ao endereço correto 
do Município recorrente, consoante se verifica do correspondente Aviso de 
Recebimento, no qual consta a assinatura de seu recebedor, com sua respectiva 
identificação, tem-se por regular a notificação, pelo que não se há falar em 
nulidade da sentença.

Processo: 0166800-02.2009.5.07.0028  Julg.: 04/08/2010
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado  Publ. DEJT: 24/08/2010
Turma 2

NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTA-
ÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL 
DE DELIMITAÇÃO DE VALORES NOS EMBARGOS À 
EXECUÇÃO.

Não existe previsão legal de delimitação de valores nos embargos à execu-
ção. Os pressupostos de ação não podem ser ampliados ou criados pelo julgador, 
sob pena de contrariar os comandos dos incisos LIV e LV do art. 5º da CF/88, os 
quais consagram o devido processo legal, bem como o contraditório e a ampla 
defesa. Nessa esteira, suscita-se, "ex officio", a nulidade da sentença agravada, por 
flagrante ausência de prestação jurisdicional, determinando o retorno dos autos à 
Vara de Origem, a fim de que o juízo "a quo" aprecie os pedidos formulados nos 
embargos à execução.
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Processo: 0233500-58.2002.5.07.0010  Julg.: 04/08/2010
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro  Publ. DEJT: 24/08/2010
Turma 2

NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO. EFEITOS. SER-
VIDOR PÚBLICO CONTRATADO SEM CONCURSO APÓS A 
CONSTITUIÇÃO DE 1988.

Em que pesem os argumentos contrários, a nulidade contratual em 
matéria laboral só gera efeitos ex nunc, por conseguinte, os empregados 
contratados irregularmente sem concurso público possuem quase todos os 
direitos outorgados pela Consolidação das Leis do Trabalho até o momento 
da declaração da nulidade.

Processo: 0057400-65.2009.5.07.0024  Julg.: 18/08/2010
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho  Publ. DEJT: 30/09/2010
Turma 2

OJ Nº 301 SDI-1. FGTS. DIFERENÇAS. ÔNUS DA PROVA. LEI 
Nº 8.036/90, ART. 17, DJ 11.08.03.

Definido pelo reclamante o período no qual não houve depósito do FGTS, 
ou houve em valor inferior, alegada pela reclamada a inexistência de diferença nos 
recolhimentos de FGTS, atrai para si o ônus da prova, incumbindo-lhe, portanto, 
apresentar as guias respectivas, a fim de demonstrar o fato extintivo do direito do 
autor (art. 818 da CLT c/c art. 333, II, do CPC).

Processo: 0212200-27.2003.5.07.0003  Julg.: 13/09/2010
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho  Publ. DEJT: 07/10/2010
Turma 2

OFICIAL DE JUSTIÇA AD HOC. AUSÊNCIA DE ORENOSI-
DADE. FGTS. IMPOSSIBILIDADE.

Reluzindo da própria narração fática da inicial aspecto inquestionavel-
mente relevante e decisivo ao seu deslinde, qual a ausência de onerosidade, não 
se há falar em relação de emprego entre o Oficial de Justiça ad hoc Reclamante 
e o Estado do Ceará, ainda que nula, a ensejar o deferimento de verba fundiária.

Processo: 0131700-54.2007.5.07.0028  Julg.: 09/08/2010
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho  Publ. DEJT: 06/09/2010
Turma 2
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ÔNUS DA PROVA.

Conforme reza o Código de Processo Civil subsidiário, o ônus da prova 
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito (art. 333, I). No caso 
dos autos, não tendo o reclamante se desobrigado do ônus que lhe competia, de 
se manter a improcedência da reclamatória trabalhista por ele ajuizada.

Processo: 0186800-86.2009.5.07.0007  Julg.: 29/11/2010
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado  Publ. DEJT: 12/01/2011
Turma 2

PETROBRÁS/PETROS. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL. NÃO 
ADESÃO AO NOVO PLANO. INDEVIDA CONTRAPARTIDA 
EM PECÚNIA.

Deixando de optar pela repactuação do plano de previdência complemen-
tar, acordada entre PETROBRAS, PETROS, Federação Única dos Petroleiros e 
sindicatos estaduais, com o objetivo de melhorar o equilíbrio financeiro do Plano 
PETROS, o Recorrente, tacitamente, preferiu permanecer vinculado à regra do 
regulamento vigente ao tempo de sua admissão, por cujo teor percebe abono 
complementar de proventos, reajustável em índices equivalentes aos aplicados à 
remuneração dos empregados em atividade. Nessa situação, não lhe assiste o direito 
à verba intitulada "valor monetário", assegurada na citada avença expressamente, 
apenas, aos que aceitaram a repactuação contratual proposta, sendo-lhe vedado 
beneficiar-se de plano ao qual, incontestavelmente, não aderiu.

Processo: 0166900-03.2007.5.07.0003  Julg.: 08/11/2010
Rel. Juíza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel  Publ. DEJT: 29/11/2010
Turma 1

PETROS. REPACTUAÇÃO DO PLANO DE PREVIDÊNCIA 
COMPLEMENTAR. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTI-
MENTO. ADESÃO VOLUNTÁRIA.

Não restando comprovado qualquer vício de consentimento a inquinar a 
manifestação de vontade do reclamante, tem-se que este aderiu por vontade própria 
à nova sistemática de reajuste, resultante da repactuação do plano de previdência 
complementar. Tal adesão constitui, pois, ato jurídico perfeito, não podendo o 
autor retroceder à situação anterior por simples alegação de prejuízo decorrente. 
Recurso conhecido e improvido.
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Processo: 0213900-56.2008.5.07.0005  Julg.: 18/08/2010
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro  Publ. DEJT: 08/09/2010
Turma 2

PARIDADE ESTIPENDIÁRIA ENTRE ATIVOS E INATIVOS. 
INOBSERVÂNCIA.

O regulamento do benefício de complementação de aposentadoria pago pela 
PETROS - Fundação Petrobras de Seguridade Social aos aposentados vinculados 
à Petrobras Distribuidora assegura a paridade de valores entre o salário do cargo 
percebido pelo empregado na ativa e os proventos percebidos na inatividade. A 
implementação do denominado Plano de Classificação e Avaliação de Cargos - 
PCAC-2007 pela Petrobras Distribuidora, no qual instituídos novos patamares 
salariais para os trabalhadores da ativa, com progressões de nível funcional de 
forma indiferenciada, quando da transposição para uma nova tabela de valores 
remuneratórios, desvela verdadeira concessão de reajuste geral para os empregados, 
pois não alicerçada em aferição de merecimento funcional, mas alcançando todos 
os ativos, indistintamente, até mesmo aqueles no final da carreira, configurando, 
assim, ofensa direta aos princípios da isonomia e da irredutibilidade salarial, 
insculpidos no art. 7º, incisos XXX e VI da Constituição Federal, além de atentar 
contra o ato jurídico perfeito e o direito adquirido à luz do citado Regulamento 
Básico do Plano de Previdência.

Processo: 0031800-81.2009.5.07.0011  Julg.: 09/08/2010
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho  Publ. DEJT: 21/10/2010
Turma 2

PEDIDO DE DEMISSÃO. TRCT HOMOLOGADO PELO ENTE 
SINDICAL SEM QUALQUER RESSALVA. ATO JURÍDICO 
PERFEITO.

Constando do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho como causa de 
afastamento a iniciativa do empregado, o que restou devidamente homologado 
pelo ente sindical, sem qualquer ressalva, constituindo ato jurídico perfeito e aca-
bado, não há que se falar em condenação da reclamada ao pagamento de parcelas 
inerentes a dispensa sem justa causa. Recurso conhecido e provido.

Processo: 0222600-82.2003.5.07.0009  Julg.: 1º/09/2010
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar  Publ. DEJT: 30/09/2010
Turma 2
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PEDIDO DE DESLIGAMENTO ESPONTÂNEO DO AUTOR.

Reconhecido que o autor, por ato volitivo seu e, espontaneamente, aderiu 
ao plano de afastamento antecipado, há de ser reformado o decisum para excluir 
da condenação o pagamento da multa fundiária de 40%, assim como do aviso 
prévio, em face de o deferimento de tais verbas não se comungar com a forma 
como se deu o deslinde contratual.

Processo: 0083000-88.2008.5.07.0003  Julg.: 11/10/2010
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho  Publ. DEJT: 03/11/2010
Turma 2

PEDIDO DE PRESTAÇÕES SUCESSIVAS. ALTERAÇÃO DO 
PACTUADO. PRESCRIÇÃO TOTAL.

A pretensão dos reclamantes é a não aplicação da alteração do valor da 
gratificação devida aos Gerentes da CEF, de acordo com o movimento e a locali-
zação da Agência, a partir de 15 de julho de 2002, através da CI 289/02. Ocorre 
que a ação foi aforada em 25 de junho de 2009 e, como em norma interna do 
empregador não na há preceito de lei, a prescrição é total, a teor da Súmula 294 
do TST. Recurso conhecido e provido.

Processo: 0108000-53.2009.5.07.0004  Julg.: 28/07/2010
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro  Publ. DEJT: 20/08/2010
Turma 1

PEDIDO DE TRATO SUCESSIVO RESGUARDADO EM 
NORMA EMPRESARIAL. LEI EM SENTIDO LATO. PRES-
CRIÇÃO PARCIAL.

Sendo o pedido Autoral de trato sucessivo e estando resguardado em norma 
empresarial, a qual constitui lei em sentido lato, tem-se que a prescrição a ser 
aplicada, in casu, é, a teor da Súmula 294 do TST, a parcial.

Processo: 0214800-45.2008.5.07.0003  Julg.: 11/10/2010
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho  Publ. DEJT: 27/10/2010
Turma 2

PENHORA. SUBSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

Impossível o acolhimento do pedido de substituição de penhora quando 
o imóvel penhorado garante várias execuções trabalhistas e a Agravante em 
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nenhum momento comprovou que as máquinas oferecidas à penhora são de 
sua propriedade e que não estão obsoletas ou penhoradas em outras recla-
mações trabalhistas.

Processo: 0374200-79.2006.5.07.0031  Julg.: 08/11/2010
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano  Publ. DEJT: 22/11/2010
Turma 1

PENSÃO VITALÍCIA. DANO MORAL. NEXO DE CAUSALI-
DADE. ÔNUS DO EMPREGADO.

A responsabilidade civil do empregador pela indenização decorrente de 
dano moral pressupõe a existência de três requisitos: a prática de ato ilícito ou 
com abuso de direito; o dano propriamente dito (prejuízo material ou o sofrimento 
moral) e o nexo causal entre o ato praticado pelo empregador ou por seus pre-
postos e o dano sofrido pelo trabalhador. Sem a comprovação pelo Reclamante 
desses requisitos (art. 818 da CLT e art. 333, I, do CPC), bem como da doença 
profissional, não deve ser concedida qualquer indenização.

Processo: 0028600-37.2008.5.07.0032  Julg.: 09/08/2010
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano  Publ. DEJT: 26/08/2010
Turma 1

PERDA AUDITIVA. DANOS MORAIS. CULPA E NEXO 
CAUSAL.

Não é possível admitir que o descumprimento do dever legal de realização 
de exames médicos admissional e periódicos pela empresa favoreça a empregadora 
em detrimento do empregado, que, para todos os efeitos, nessas circunstâncias, 
deve ser beneficiado com a presunção de higidez no momento da admissão, sob 
pena de imperdoável inversão de valores. Logo, sem que reste qualquer divergência 
quanto ao tempo de labor do reclamante em prol da recorrida (13 anos, intercala-
dos por um curto período de quinze meses de afastamento), sempre no exercício 
da função de SOLDADOR e sujeito a ambiente ruidoso, torna-se inadmissível 
a exclusão do nexo causal entre a enfermidade seguramente enfrentada pelo 
demandante e sugestiva de Perda Auditiva Induzida por Ruído (PAIR) - porque 
neurosensorial, bilateral e moderada, e o trabalho desenvolvido junto à ré. Recurso 
parcialmente provido.

Processo: 0164100-75.2008.5.07.0032  Julg.: 23/08/2010
Rel. Juíza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel  Publ. DEJT: 02/09/2010
Turma 1
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TRABALHADOR. ÔNUS DA PROVA.

Conforme corretamente delineado na sentença vergastada, é do reclamante 
o ônus probatório do labor em período além daquele consignado em sua CTPS. 
No vertente caso, a prova oral produzida pela autora é inconsistente, não sendo 
capaz de atingir o desiderato por ela pretendido. Recurso improvido.

Processo: 0102800-02.2009.5.07.0025  Julg.: 1º/09/2010
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado  Publ. DEJT: 07/10/2010
Turma 2

PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. NOVA TABELA SALA-
RIAL. ALTERAÇÃO DA REFERÊNCIA DO CARGO OCU-
PADO PELO EMPREGADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO 
FINANCEIRO.

Verificado que, à luz da Teoria do Conglobamento, a nova regulamentação 
apresenta-se mais favorável ao empregado, notadamente por apresentar aumento 
salarial razoável, tem-se por improcedente o pedido autoral de enquadramento na 
referência antes ocupada. Recurso conhecido e improvido.

Processo: 0189800-43.2009.5.07.0024  Julg.: 09/08/2010
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro  Publ. DEJT: 25/08/2010
Turma 2

PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. PROGRESSÃO SALA-
RIAL SUJEITA À LUCRATIVIDADE E DELIBERAÇÃO DA 
DIRETORIA DA EMPRESA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA 
IMPESSOALIDADE E DA ALTERIDADE.

Não se admite possa regulamento de cargos e salários estabelecer promo-
ções concessíveis por critérios objetivos à deliberação da diretoria da empresa, 
segundo sua livre subjetividade, por ofender o princípio constitucional da impes-
soalidade, menos ainda, sujeitá-las à obtenção de lucro no exercício financeiro 
anterior, transferindo os riscos do empreendimento aos empregados.

Processo: 0105000-32.2006.5.07.0010  Julg.: 30/08/2010
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho  Publ. DEJT: 07/12/2010
Turma 2
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PRÉ-CONTRATO DE TRABALHO. PROMESSA NÃO CUM-
PRIDA. DANOS MORAIS DEVIDOS . REDUÇÃO.

Na fase pré-contratual, os interessados na celebração de um contrato 
devem se comportar de boa-fé, procedendo com lealdade recíproca (art. 422 
do Código Civil). Ao frustrar a esperança fundada do autor em ser admitido, a 
reclamada agiu culposamente, aplicando-se-lhe as regras que disciplinam a culpa 
extracontratual. Não há, porém, manter o valor imposto pela decisão impugnada 
a título de indenização por danos morais ( R$ 27.900,00), vez que a reclamada, 
embora com certa tardança, tentou remediar seu erro, propondo nova vaga para 
o recorrido que, já reconduzido ao mercado de trabalho, negou-se a aceitá-la. 
Desse modo, reduz-se a condenação para R$ 15.000,00, excluindo-se os danos 
materiais não comprovados.

Processo: 0078800-71.2009.5.07.0013  Julg.: 18/10/2010
Rel. Juíza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel  Publ. DEJT: 03/11/2010
Turma 1

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUS-
TIÇA DO TRABALHO. RECURSO ORDINÁRIO QUE NÃO 
ENFRENTA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO 
CONHECIMENTO.

Quanto a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho, aplica-se o 
entendimento contido na Súmula nº 422 do TST, uma vez que as razões do recurso 
ordinário do Município, se encontram divorciadas dos fundamentos da sentença 
recorrida. Assim, não conheço do recurso, no particular.
FGTS. PRESCRIÇÃO. TRINTENÁRIA.

Não se aplica ao Fundo de Garantia a prescrição prevista no artigo 7º, 
inciso XXIX, da CF/88, porque o direito em questão depende do tempo de 
serviço prestado e tem natureza diversa de verbas estritamente trabalhistas, 
aproximando-se da indenização por tempo de serviço. Desse modo, sendo 
o FGTS uma verba destinada à proteção do empregado e que visa permitir 
melhores condições de vida após sua aposentadoria, compreensível entender-se 
que a prescrição somente ocorra em trinta anos, conforme regra disposta no 
art. 23, § 5º, da Lei 8.036/90.

Processo: 0145700-76.2009.5.07.0032  Julg.: 23/08/2010
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano  Publ. DEJT: 31/08/2010
Turma 1
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PRESCRIÇÃO. ALTERAÇÃO DO PACTUADO. SÚMULA 294 
DO TST. ATO ÚNICO DO EMPREGADOR.

Tratando-se de ação que envolva pedido de prestações sucessivas decorrente 
de alteração do pactuado, a prescrição é total, exceto quando o direito à parcela 
esteja também assegurado por preceito de lei (Súmula 294 TST).

Processo: 0183600-93.2008.5.07.0011  Julg.: 04/10/2010
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar  Publ. DEJT: 26/10/2010
Turma 2

PRESCRIÇÃO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. REFLEXOS NO 
FGTS.

"In casu", aplica-se ao FGTS a prescrição trintenária, de acordo com 
a Súmula 362 do TST, não sendo hipótese de incidência da Súmula 206. Isso 
porque, a prescrição da pretensão relativa ao auxílio-alimentação apenas alcan-
çaria o respectivo recolhimento da contribuição para o FGTS se o valor prin-
cipal não houvesse sido pago, o que não é o caso, pois resta incontroverso que 
o auxílio-alimentação foi regularmente recebido quando das épocas próprias.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA SALARIAL. EMPRE-
GADOS ADMITIDOS ANTES DO PROGRAMA DE ALIMEN-
TAÇÃO DO TRABALHADOR - PAT - INSTITUÍDO EM 1991.

A natureza jurídica salarial do auxílio-alimentação recebido pelos empre-
gados da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL admitidos antes de sua adesão ao 
PAT não foi modificada, pois isto implicaria em alteração lesiva de seus contratos 
de trabalho, o que é vedado pelo art. 468 da CLT.

Processo: 0149500-55.2007.5.07.0009  Julg.: 1º/09/2010
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado  Publ. DEJT: 05/10/2010
Turma 2

PRESCRIÇÃO. NOMEAÇÃO. QUEBRA DE ORDEM DE CLAS-
SIFICAÇÃO.

Tendo havido a quebra da ordem de chamada para assumir o cargo, em 
razão de aprovação em concurso, em junho de 2004 e a prejudicada ajuizado ação 
contra esse fato somente em janeiro de 2010, a sentença que decretou a prescrição 
há ser mantida. Recurso conhecido, mas desprovido.
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Processo: 0000031-76.2010.5.07.0025  Julg.: 11/10/2010
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro  Publ. DEJT: 26/10/2010
Turma 2

PRESCRIÇÃO. TERMO FINAL. DOMINGO. PRAZO. PROR-
ROGAÇÃO.

A teor do parágrafo único do art. 775 da CLT, os prazos que se ven-
cerem em sábado, domingo ou dia feriado terminarão no primeiro dia útil 
seguinte. In casu, expirado o prazo em dia de domingo e ajuizada a ação 
na segunda-feira consecutiva, não se há falar em perecimento da pretensão 
autoral.

Processo: 0066000-78.2009.5.07.0023  Julg.: 04/08/2010
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado  Publ. DEJT: 24/08/2010
Turma 2

PRESCRIÇÃO BIENAL. CONTAGEM DE PRAZO. DIES 
AD QUEM.

Em se tratando de prazo prescricional, e recaindo seu termo final num 
domingo, aplica-se a regra insculpida no § 1º do art. 184 do CPC, segundo a qual: 
"Salvo disposição em contrário, computar-se-ão os prazos, excluindo o dia do 
começo e incluindo o do vencimento. § 1º Considera-se prorrogado o prazo até 
o primeiro dia útil se o vencimento cair em feriado ou em dia que: I - for deter-
minado o fechamento do fórum; II - o expediente forense for encerrado antes da 
hora normal." Recurso conhecido e provido.

Processo: 0066300-40.2009.5.07.0023  Julg.: 23/08/2010
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano  Publ. DEJT: 1º/09/2010
Turma 1

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. JUSTIÇA DO TRABALHO. 
APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

Não se aplica a prescrição intercorrente na Justiça do Trabalho, a teor do 
que preceitua a Súmula nº 114, do c. TST. Agravo conhecido, mas não provido.

Processo: 0085700-14.1997.5.07.0006  Julg.: 04/08/2010
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro  Publ. DEJT: 23/08/2010
Turma 2
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PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. JUSTIÇA DO TRABALHO. 
INAPLICABILIDADE .

Conforme jurisprudência pacífica no âmbito do c. Tribunal Superior do 
Trabalho, plasmada na Súmula 114, é inaplicável, na Justiça do Trabalho, a 
prescrição intercorrente.

Processo: 0037300-50.1999.5.07.0021  Julg.: 09/08/2010
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho  Publ. DEJT: 1º/09/2010
Turma 2

PRESCRIÇÃO TOTAL. PEDIDO DE DIFERENÇAS SALA-
RIAIS A TÍTULO DE VP-GIP-TEMPO DE SERVIÇO E VP-GIP/
SEM SALÁRIO + FUNÇÃO, A INCIDIR SOBRE O VALOR DA 
GRATIFICAÇÃO DO CARGO COMISSIONADO.

Nos termos da Súmula nº 294 do c. TST, tratando-se de ação que 
envolva pedido de prestações sucessivas decorrentes de alteração do pac-
tuado, a prescrição é total, exceto quando o direito à parcela esteja também 
assegurado por preceito de lei. No caso dos autos, um dos pedidos autorais 
fundamenta-se em alteração contratual, por ato único do empregador, ocorrida 
em 15/09/1998, quando a reclamada implantou um novo Plano de Cargos 
Comissionados, através do qual houve alteração no critério de pagamento 
das VPs (vantagens pessoais), rubricas 62 e 92. Assim, ajuizada a ação 
somente em 23/09/2009, é forçoso concluir, no que tange a tal pleito, pela 
ocorrência da prescrição total, nos termos do verbete sumular. - PLEITO DE 
PARCELAS SALARIAIS A TÍTULO DE VP-GIP-TEMPO DE SERVIÇO E 
VP-GIP/SEM SALÁRIO + FUNÇÃO, A INCIDIR SOBRE O VALOR DO 
SALÁRIO-PADRÃO. IMPLANTAÇÃO DA ESTRUTURA SALARIAL 
UNIFICADA EM JULHO/2008. PRESCRIÇÃO AFASTADA. Considerando 
que o ato contra o qual se insurgem os reclamantes, no que pertine ao pedido 
em comento, foi editado em julho de 2008, e que a vertente ação fora ajuizada 
em 23 de setembro de 2009, não se cogita da prescrição, na medida em que 
guardado o prazo estabelecido no inciso XXIX, do art. 7º, da Constituição 
Federal de 1988. Assim, merece ser afastada a prescrição quanto a tal pedido, 
determinando o retorno dos autos à Vara de Origem, para complementação da 
prestação jurisdicional. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Processo: 0159400-03.2009.5.07.0006  Julg.: 04/08/2010
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro  Publ. DEJT: 23/08/2010
Turma 2
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PROCESSO SUJEITO AO RITO SUMARÍSSIMO. SENTENÇA. 
CONFIRMAÇÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Tratando-se de processo sujeito ao rito sumaríssimo, conforme o disposto no 
art. 895, § 1º, inciso IV, da CLT, a certidão de julgamento, registrando que confirma 
a sentença por seus próprios fundamentos, servirá de acórdão, inexistindo qualquer 
outra exigência formal para a validade da decisão de segundo grau de jurisdição.

Processo: 0076100-08.2008.5.07.0030  Julg.: 23/08/2010
Rel. Desemb.: Maria José Girão  Publ. DEJT: 1º/09/2010
Turma 1

PROFESSOR. JORNADA ESPECIAL. GARANTIA DO MÍNIMO 
LEGAL. OJ 393 DA SBDI-1 DO C.TST.

O docente que trabalha no limite da jornada especial disposta no art. 318 
da CLT, labor de quatro horas-aula consecutivas ou seis intercaladas, faz jus à 
integralidade do salário mínimo. Inteligência da OJ 393 da SBDI-1.
CONTRATO NULO. SÚMULA Nº 363 DO TST.

Sendo nulo o contrato de trabalho firmado com violação ao artigo 37, inciso 
II, da Carta Magna, são devidos ao trabalhador, consoante redação da Súmula 363 
do C.TST, os valores referentes aos depósitos do FGTS. Recurso não provido.

Processo: 0191000-73.2009.5.07.0028  Julg.: 29/11/2010
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado  Publ. DEJT: 12/01/2011
Turma 2

PROGRESSÃO DE INCENTIVO ESCOLAR (PIE).

O PCCS/1995, em seu item 8.2.11.1, que regulamenta a Progressão de 
Incentivo Escolar, prevê como requisito para concessão de citado benefício a 
conclusão de nível escolar superior ao exigido pelo cargo em que estiver enqua-
drado o empregado, nível este que para o cargo ocupado pelo autor (Carteiro I) 
corresponde ao 1º grau completo. Assim, tendo o reclamante comprovado que 
concluiu nível superior, evidente que preencheu o mencionado requisito, fazendo 
jus à pretendida progressão de uma referência salarial, conforme deferido pela 
sentença recorrida.
HONORÁRIOS DE ADVOGADO.

A verba honorária é devida nos termos da Constituição Federal em vigor 
(art. 133) e legislação infraconstitucional, como art. 20 do CPC e art. 22 do Estatuto 
da OAB. Recurso conhecido e improvido.
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Processo: 0159900-69.2009.5.07.0006  Julg.: 06/09/2010
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro  Publ. DEJT: 06/10/2010
Turma 1

PROMOÇÃO POR MERECIMENTO. BENEFÍCIO QUE 
ADERIU AO CONTRATO DE TRABALHO. FATO IMPEDITIVO 
NÃO DEMONSTRADO PELO EMPREGADOR.

Uma vez previsto no regulamento da empresa ré, as progressões 
salariais periódicas passam a integrar o contrato de trabalho do obreiro, 
mormente em se considerando que a reclamada não provou o fato impe-
ditivo daquelas promoções, qual seja de que não realizou as avaliações 
de desempenho face à efetiva limitação orçamentária. Recurso Ordinário 
conhecido e improvido.

Processo: 0009000-11.2008.5.07.0006  Julg.: 02/08/2010
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado  Publ. DEJT: 20/08/2010
Turma 2

PROMOÇÃO POR MERECIMENTO. BENEFÍCIO QUE 
ADERIU AO CONTRATO DE TRABALHO. FATO IMPEDITIVO 
NÃO DEMONSTRADO PELO EMPREGADOR. PROCEDÊNCIA 
DO PEDIDO.

Uma vez que a pretensão do reclamante, de promoção por mereci-
mento, encontra amparo no Plano de Cargos e Salários da empresa, tendo 
aderido ao seu contrato de trabalho, e uma vez que a Companhia reclamada 
não provou o fato impeditivo daquelas promoções, qual seja de que não 
realizou as avaliações de desempenho face à efetiva limitação orçamentária, 
de se deferir o referido benefício.

Processo: 0170500-58.2009.5.07.0004  Julg.: 20/09/2010
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho  Publ. DEJT: 14/10/2010
Turma 2

PROMOÇÃO POR MERECIMENTO PREVISTA EM REGU-
LAMENTO DA EMPRESA. ADESÃO AO CONTRATO DE 
TRABALHO.

A promoção por merecimento,  prevista em regulamento da 
empresa, integra o contrato de trabalho do empregado, não havendo 
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como negar-lhe tal direito, mormente quando o empregador não comprova 
o fato impeditivo daquela pretensão, o de que não realizou as avaliações 
de desempenho face à limitação orçamentária. Recurso conhecido, mas 
não provido.

Processo: 0113900-02.2009.5.07.0009  Julg.: 27/10/2010
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar  Publ. DEJT: 07/12/2010
Turma 2

PROVA DOCUMENTAL. FORMA NÃO PRESCRITA EM LEI.

Inexiste forma pré-estabelecida para os documentos utilizados na 
produção probatória, principalmente nessa Especializada, que se funda na 
informalidade e simplicidade dos seus atos.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Cabíveis os honorários advocatícios, com arrimo nos artigos 5º, LXXLV, 
8º, I e 133 da Constituição Federal, afastando-se, na espécie, o entendimento 
sufragado nas Súmulas 219 e 329, do C TST.

Processo: 0121900-91.2009.5.07.0008  Julg.: 04/10/2010
Rel. Juíza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel  Publ. DEJT: 25/10/2010
Turma 1

PROVA DOCUMENTAL. INSTRUMENTO NORMATIVO. 
AUTENTICAÇÃO.

Documento comum às partes, cujo conteúdo não é impugnado, é válido, 
mesmo se for apresentado em fotocópia não autenticada. Não há que se falar em 
cerceamento de defesa.
VÍNCULO DE EMPREGO.  AUSÊNCIA DE PROVA 
ROBUSTA.

Ausente prova robusta que enseje o reconhecimento do vínculo empre-
gatício pleiteado, nos termos do art. art. 333, I, do CPC, não há como deferir 
a pretensão autoral. Recuso que se nega provimento.

Processo: 0109500-85.2009.5.07.0027  Julg.: 08/11/2010
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano  Publ. DEJT: 22/11/2010
Turma 1
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PROVENTOS DE APOSENTADORIA. VERBA IMPENHO-
RÁVEL. ART. 649, IV, DO CPC. EFEITO SUSPENSIVO A 
AGRAVO DE PETIÇÃO. AÇÃO CAUTELAR INCIDENTAL 
PROCEDENTE.

O art. 649, IV, do Código de Processo Civil brasileiro, de aplicação 
subsidiária ao processo do trabalho, nos termos do art. 769, da CLT, considera 
absolutamente impenhoráveis os proventos de aposentadoria. Desta forma, 
impõe ser julgada procedente a ação cautelar incidental, com o objetivo de 
conceder efeito suspensivo ao agravo de petição, interposto em face da decisão 
que determinou a penhora de 20% do total líquido dos proventos de aposenta-
doria, auferidos pela requerente através do IPM - Instituto de Previdência do 
Município de Fortaleza/CE.

Processo: 0006058-53.2010.5.07.0000  Julg.: 22/11/2010
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro  Publ. DEJT: 17/12/2010
Turma 2

QUITAÇÃO. SÚMULA Nº 330 DO TST.

A quitação, nos termos do Enunciado 330 do TST, é válida em relação às 
parcelas e valores constantes do instrumento de rescisão, não atingindo verbas 
inerentes ao contrato de trabalho e respectivos valores que não estejam expres-
samente consignados.
HORAS EXTRAS. CONFIGURAÇÃO.

O conjunto probatório forneceu vários elementos que militam em prol do 
reconhecimento das horas extras, especialmente quando as próprias testemunhas 
da reclamada evidenciaram a fiscalização e o controle da jornada de trabalho do 
reclamante, através do "palm top" fornecido pela empresa.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

A verba honorária é hodiernamente devida em decorrência da revo-
gação dos arts. 14 e 16 da Lei nº 5.584/70, que conferiam supedâneo legal 
às Súmulas 219 e 329, restando superada, neste particular, a jurisprudência 
sumulada do c. TST. Assim, hoje no campo justrabalhista é bastante para a 
concessão de honorários tão-somente a existência de sucumbência e ser o 
trabalhador beneficiário da Justiça.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.

Tendo o Juízo de primeiro grau, no tocante à correção monetária, determi-
nado que fosse obedecido ao disposto na Súmula nº 381/TST, nada há a acrescentar 
nesta fase recursal. Quanto aos juros de mora, observa-se que a decisão vergastada 
encontra-se em harmonia com os ditames legais (art. 39 da Lei nº 8.177/91).
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MULTA DO ARTIGO 475-J DO CPC. APLICABILIDADE NO 
PROCESSO DO TRABALHO.

A multa prevista no art. 475-J do CPC, com redação dada pela Lei 
nº 11.232/2005, tem plena aplicabilidade no campo processual trabalhista, 
tendo em vista que o art. 769, da CLT, autoriza a utilização subsidiária do 
CPC. Ademais, este entendimento está em consonância com os princípios 
constitucionais relativos à duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, 
da CF/88), e à efetividade da tutela jurisdicional. RECURSO ORDINÁRIO 
CONHECIDO E IMPROVIDO.

Processo: 0014100-66.2008.5.07.0031  Julg.: 22/11/2010
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva  Publ. DEJT: 07/12/2010
Turma 1

QUITAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. SÚMULA 330 
DO C. TST.

O Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho - TRCT, devidamente 
homologado, confere liberação ao empregador com relação aos valores ali 
consignados, não impedindo que o obreiro exerça o direito de ação referente a 
parcelas ou mesmo diferenças que julgar devidas. Entender de forma contrária 
implicaria no deslustre ao princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional 
do Estado ou princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário, em evidente 
afronta ao artigo 5º, inciso XXXV da Constituição da República.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.

Restou cabalmente demonstrado o desempenho de atividade laboral 
em condições extremas, consideradas prejudiciais à saúde do trabalhador, a 
saber, exposição a temperatura superior ao limite da tolerância humana, bem 
como a agentes químicos. Quanto a estes últimos, não obstante verificada a 
disponibilização de EPI (creme para as mãos), não se desincumbiu a recla-
mada da prova de que tal medida foi suficiente para eliminar ou reduzir a 
nocividade do agente.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Os honorários advocatícios alcançam fundamento para sua concessão nos 
artigos 5º, XVIII, LXXIV; 8º, inciso V e 133 todos da Constituição da República.

Processo: 0205400-85.2006.5.07.0032  Julg.: 08/11/2010
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado  Publ. DEJT: 1º/12/2010
Turma 2
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RJU NÃO OFICIALMENTE PUBLICADO. COMPETÊNCIA 
DA JUSTIÇA DO TRABALHO.

Regime Jurídico Único só tem vigência eficaz depois de publicado em 
órgão oficial, nos termos do art. 1º da LICC (Súmula nº 01 deste Tribunal). Não 
havendo RJU válido, o regime reconhecido há de ser o da CLT, sendo a Justiça 
do Trabalho competente para apreciar as parcelas postuladas.
CARGO COMISSIONADO. VÍNCULO EMPREGATÍCIO.

Perfeitamente possível a concomitância do vínculo de emprego com o 
exercício de "cargo em comissão". Recurso conhecido, mas não provido.

Processo: 0132600-60.2009.5.07.0030  Julg.: 29/11/2010
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro  Publ. DEJT: 12/01/2011
Turma 2

RPV. REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR. ATUALI-
ZAÇÃO.

Uma vez que, após a expedição do RPV - Requisitório de Pequeno Valor 
e antes de efetuado o sequestro respectivo, as partes entraram em composição 
amigável visando ao pagamento da dívida, acordo este que foi homologado 
pelo Juízo e devidamente honrado pelo Município executado, não há como 
dar guarida à pretensão dos exequentes de discutir, posteriormente, o quan-
tum pago, a pretexto de que caberia uma nova atualização do débito, eis que 
matéria acobertada pela preclusão.

Processo: 0063700-20.2007.5.07.0022  Julg.: 04/10/2010
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho  Publ. DEJT: 27/10/2010
Turma 2

REAJUSTE SALARIAL. INDEXAÇÃO AO SALÁRIO 
MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE.

A teor da Súmula Vinculante nº 4, do STF, salvo nos casos previstos na 
Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de 
cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído 
por decisão judicial.

Processo: 0099500-29.2009.5.07.0026  Julg.: 1º/12/2010
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado  Publ. DEJT: 12/01/2011
Turma 2
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REAJUSTE SALARIAL. INDEXAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. 
IMPOSSIBILIDADE.

A teor do artigo 7º, IV, da CF, bem como da Súmula Vinculante nº 4, 
do STF, salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não 
pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor 
público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. Recurso 
conhecido e improvido.

Processo: 0111300-54.2009.5.07.0026  Julg.: 04/10/2010
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar  Publ. DEJT: 26/10/2010
Turma 2

RECEBIMENTO DA CONTESTAÇÃO. MOMENTO INO-
PORTUNO. AQUIESCÊNCIA DA PARTE CONTRÁRIA. ATO 
PROCESSUAL VÁLIDO. INDEVIDA APLICAÇÃO DA CON-
FISSÃO FICTA.

Recebida a contestação, embora em momento processual inoportuno, já no 
decorrer da instrução probatória, e aquiescendo a parte contrária quanto a isso, 
sem opor qualquer protesto, válido resultou tal ato processual, não podendo o 
Julgador, ao prolatar a sentença, de ofício, rever o ato praticado e aplicar a pena 
de confissão à demandada, porquanto, no processo do trabalho, "as nulidades 
não serão declaradas senão mediante a provocação das partes, as quais deverão 
argui-las à primeira vez em que tiveram de falar em audiência ou nos autos" 
(CLT, art. 795). Assim, de se prover o recurso neste aspecto, a fim de afastar a 
pena de confissão aplicada à recorrente.

Processo: 0210300-12.2008.5.07.0010  Julg.: 27/09/2010
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar  Publ. DEJT: 15/10/2010
Turma 2

RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PRESTAÇÃO DE SER-
VIÇOS COMPROVADA. ADMISSÃO SEM CONCURSO. 
DIREITO DO TRABALHADOR ÀS VERBAS PRÓPRIAS 
DO CONTRATO DE TRABALHO. RESPONSABILIDADE 
DO GESTOR PÚBLICO PELA IRREGULARIDADE NOS 
TERMOS DO ARTIGO 37, § 2º DA CF/88.

O fato de o trabalhador prestar os serviços, ainda que o faça para 
entes públicos e sem que tenha sido admitido mediante prévio concurso, não 
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desnatura a relação de emprego, cabendo ao Judiciário, como forma de coibir 
os atos ilegais do administrador, reconhecer a relação de emprego em face 
do princípio da realidade do contrato de trabalho, sendo devidas as verbas 
correspondentes quando não provado o respectivo pagamento.

Processo: 0061500-57.2009.5.07.0026  Julg.: 08/11/2010
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano  Publ. DEJT: 22/11/2010
Turma 1

RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DO DEPÓ-
SITO RECURSAL. ENTIDADE FILANTRÓPICA. GRATUI-
DADE DE JUSTIÇA.

A gratuidade de justiça prevista na Lei 1.060/50 configura beneplácito 
concedido às partes hipossuficientes, sem qualquer distinção entre pessoas física 
e jurídica, desde que comprovem suas insuficiências econômicas. No caso dos 
autos, a reclamada, apesar de sustentar sua debilidade financeira, procedeu aos 
recolhimento das custas processuais e do depósito recursal, fazendo cair por terra 
toda a sua argumentação neste particular.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFERIMENTO.

Os honorários advocatícios são devidos com arrimo nos artigos 5º, LXXIV, 
8º, I e 133, da Constituição Federal de 1988 e 20 do CPC. Recurso conhecido, 
mas não provido.

Processo: 0138600-76.2008.5.07.0009  Julg.: 04/10/2010
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar  Publ. DEJT: 27/10/2010
Turma 2

RECURSO DA COOPEN COOPERATIVA. VÍNCULO DE 
EMPREGO. INAPLICÁVEL O DISPOSTO NO ART. 442 DA CLT.

Inaplicável o disposto no art. 442 da CLT, quando a realidade fática dos 
autos demonstram a intenção da reclamada de fraudar a legislação trabalhista. 
Evidenciada a relação de emprego nos moldes do art. 3º da CLT.
RECURSO DO ESTADO DO CEARÁ EMENTA: OBRIGAÇÕES 
TRABALHISTAS. INADIMPLEMENTO POR PARTE DO 
EMPREGADOR. RESPONSABILIDADE DO TOMADOR DOS 
SERVIÇOS. SÚMULA Nº 331, IV, DO TST.

O inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do emprega-
dor implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços, quanto 
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àquelas obrigações, estendendo-se essa responsabilidade, inclusive, às 
autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e empre-
sas públicas, consoante expressamente reconhecido pelo TST, através da 
Súmula 331, inciso IV.

Processo: 0181100-78.2008.5.07.0003  Julg.: 23/08/2010
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano  Publ. DEJT: 31/08/2010
Turma 1

RECURSO DA RECLAMADA. PERÍODO LABORAL ANTE-
RIOR AO REGISTRADO NA CTPS. PROVA.

Havendo prova robusta nos autos de que, antes mesmo do registro 
do contrato de trabalho em sua CTPS, a autora já laborava para a recla-
mada, através de empresa pertencente ao mesmo grupo econômico, que 
inclusive adotava o mesmo nome fantasia, embora antes da constituição 
formal daquela, correta a decisão que reconheceu como início da relação 
empregatícia havida entre os litigantes a data indicada na exordial. Recurso 
conhecido, mas improvido.
RECURSO DA RECLAMANTE. VENDEDOR DE VEÍCULOS. 
REMUNERAÇÃO COMPOSTA. SALÁRIO FIXO ACRESCIDO 
DE COMISSÕES. RECONHECIMENTO. EFEITOS.

Provado nos autos que a reclamante percebia ganho mensal com-
posto por uma parte fixa e outra variável, correspondente às comissões 
resultantes das vendas por ela efetuadas, forçoso reconhecer que os demais 
créditos trabalhistas, devidos à obreira, devem ser calculados com base 
no valor total da remuneração por ela auferida. Recurso conhecido e 
parcialmente provido.

Processo: 0203700-21.2007.5.07.0006  Julg.: 20/09/2010
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar  Publ. DEJT: 26/10/2010
Turma 2

RECURSO DA RECLAMANTE. GUARDA MUNICIPAL. HORAS 
EXTRAS. JORNADA DE 24 X 48 HORAS.

Cumprindo a autora jornada de trabalho noturna de 24 x 48 horas, com 
2,5 horas de intervalo, faz jus ao pagamento das horas extras que ultrapassarem 
às 44 horas semanais, nos termos do item III da Súmula nº 85 do TST, nos 
exatos termos da sentença recorrida.
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RECURSO DO RECLAMADO. HONORÁRIOS ADVOCA-
TÍCIOS.

Os honorários advocatícios, conforme tem reiteradamente decidido este 
Tribunal, são devidos com arrimo no artigo 133 da Constituição Federal de 1988, 
artigo 20 do CPC e, ainda, artigo 22, caput, da Lei nº 8.906/94, sempre que funcione 
advogado devidamente habilitado nos autos. Inaplicáveis, portanto, as Súmulas 
nºs 219 e 329 do TST.

Processo: 0109800-53.2009.5.07.0025  Julg.: 23/08/2010
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano  Publ. DEJT: 1º/09/2010
Turma 1

RECURSO DO RECLAMANTE. PAGAMENTO "POR FORA".

A não comprovação do fato controverso (recebimento de comissões 
"por fora") através de depósitos bancários não tem força para elidir a robusta 
prova testemunhal apresentada, com reforço da confissão do preposto. Recurso 
parcialmente provido.

Processo: 0163100-36.2008.5.07.0001  Julg.: 18/10/2010
Rel. Juíza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel  Publ. DEJT: 04/11/2010
Turma 1

RECURSO DO RECLAMANTE. PROMOÇÃO POR MERECI-
MENTO.

Constatando-se que a ausência de avaliação foi produto da equivocada 
opção da empresa em sonegar as promoções, tendo como base Resolução que 
constituiu alteração ilícita do contrato de trabalho, dá-se provimento ao recurso a 
fim de que seja julgada parcialmente procedente a presente ação (art. 468 da CLT).

Processo: 0027400-51.2009.5.07.0002  Julg.: 04/10/2010
Rel. Juíza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel  Publ. DEJT: 26/10/2010
Turma 1

RECURSO ORDINÁRIO.

1 APELO INTERPOSTO NÃO RENOVADO E NEM RATIFI-
CADO APÓS SENTENÇA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 
EXTEMPORANEIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

É extemporâneo recurso interposto não renovado e nem ratificado após 
sentença que julga embargos de declaração.
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2 QUITAÇÃO.
A quitação passada pelo empregado, com assistência de entidade sindical 

de sua categoria, ao empregador, com observância dos requisitos exigidos nos 
parágrafos do art. 477 da CLT, tem eficácia liberatória em relação às parcelas 
expressamente consignadas no recibo, salvo se oposta ressalva expressa e espe-
cificada ao valor dado à parcela ou parcelas impugnadas (Súmula TST 330).

Processo: 0172800-58.2007.5.07.0005  Julg.: 16/06/2010
Rel. Desemb.: Cláudio Soares Pires  Publ. DEJT: 06/07/2010
Turma 2

RECURSO ORDINÁRIO.

1 FGTS. PARCELAMENTO JUNTO À CEF. CONVERSÃO DO 
REGIME TRABALHISTA PARA O ESTATUTÁRIO.

O pedido de parcelamento junto à Caixa Econômica Federal para paga-
mento da dívida, bem como a conversão do regime trabalhista para o estatutário, 
não impedem o conhecimento judicial da matéria, objetivando a regularização 
dos depósitos do FGTS.
2 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

A necessidade de assistência sindical para percepção de honorários 
advocatícios, regulada na Lei nº 5.584/70, foi revogada pela Lei nº 10.288/01. 
O pensamento moderno informa que o advogado é indispensável à realização da 
justiça, conforme preceito constitucional (artigo 133 CF/88), estando o direito 
a percepção de honorários amparado por seu estatuto legal (Lei 8.906/94) e 
pela lei processual civil (artigo 20 CPC), em qualquer ação judicial, inclusive 
em causa própria.

Processo: 0216500-72.2008.5.07.0030  Julg.: 16/06/2010
Rel. Desemb.: Cláudio Soares Pires  Publ. DEJT: 1º/07/2010
Turma 2

RECURSO ORDINÁRIO.

1 HORAS EXTRAS.
A condenação em horas extras e reflexos deve ser mantida quando o con-

junto probatório contido nos autos revela a existência do labor em sobrejornada.
2 ESTABILIDADE. MEMBRO DE CIPA.

É a partir do início do mandato, e não da data da eleição, que o empregado 
eleito para a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes passar a estar protegido 
contra a despedida arbitrária.
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Processo: 0163700-90.2009.5.07.0011  Julg.: 16/06/2010
Rel. Desemb.: Cláudio Soares Pires  Publ. DEJT: 1º/07/2010
Turma 2

RECURSO ORDINÁRIO.

1 HORAS EXTRAS. CONTRATO NULO. EFEITOS. SÚMULA 
Nº 363 DO TST.

No contrato nulo por ausência de concurso público, em razão da irresti-
tuibilidade da força de trabalho do empregado e da vedação de enriquecimento 
ilícito do empregador, considera-se devida a contraprestação pelos serviços 
prestados, inclusive em sobrejornada, embora de forma simples, conforme a 
dicção da Súmula nº 363 do Tribunal Superior do Trabalho.
2 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

A necessidade de assistência sindical para percepção de honorários 
advocatícios, regulada na Lei nº 5.584/70, foi revogada pela Lei nº 10.288/01. 
O pensamento moderno informa que o advogado é indispensável à realização da 
justiça, conforme preceito constitucional (artigo 133 CF/88), estando o direito 
a percepção de honorários amparado por seu estatuto legal (Lei 8.906/94) e 
pela lei processual civil (artigo 20 CPC), em qualquer ação judicial, inclusive 
em causa própria.

Processo: 0029800-78.2009.5.07.0021  Julg.: 14/06/2010 
Rel. Desemb.: Cláudio Soares Pires  Publ. DEJT: 06/07/2010
Turma 2

RECURSO ORDINÁRIO.

1 INTERPOSIÇÃO ANTES DA PUBLICAÇÃO DA SEN-
TENÇA IMPUGNADA. EXTEMPORANEIDADE. NÃO 
CONHECIMENTO.

É extemporâneo recurso interposto antes de publicada a sentença 
impugnada.
2 CONTRATO NULO. EFEITOS.

A contratação de servidor público, após a CF/88, sem prévia aprovação 
em concurso público, encontra óbice no respectivo art.37, II e § 2º, somente 
lhe conferido direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao 
número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos 
valores referentes aos depósitos do FGTS, conforme dicção da Súmula nº 363 do 
Tribunal Superior do Trabalho.

Processo: 0033600-17.2009.5.07.0021  Julg.: 16/06/2010
Rel. Desemb.: Cláudio Soares Pires  Publ. DEJT: 06/07/2010
Turma 2
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RECURSO ORDINÁRIO.

1 ISONOMIA SALARIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
De ser indeferido o pleito de diferenças salariais alicerçado no princípio 

isonômico, quando o trabalhador terceirizado não prova que exerce a mesma 
função de empregado da empresa tomadora dos serviços.
2 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

A necessidade de assistência sindical para percepção de honorários 
advocatícios, regulada na Lei nº 5.584/70, foi revogada pela Lei nº 10.288/01. 
O pensamento moderno informa que o advogado é indispensável à realização da 
justiça, conforme preceito constitucional (artigo 133 CF/88), estando o direito 
a percepção de honorários amparado por seu estatuto legal (Lei 8.906/94) e 
pela lei processual civil (artigo 20 CPC), em qualquer ação judicial, inclusive 
em causa própria.

Processo: 0132100-76.2008.5.07.0014  Julg.: 14/06/2010
Rel. Desemb.: Cláudio Soares Pires  Publ. DEJT: 1º/07/2010
Turma 2

RECURSO ORDINÁRIO.

1 LEI MUNICIPAL. REGIME JURÍDICO ÚNICO. PUBLICA-
ÇÃO. VALIDADE. EFICÁCIA.

De conformidade com o entendimento contido na Súmula nº 01 do Egrégio 
Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, somente de admitir, como válida e 
eficaz, lei que instituir RJU, quando sua publicação houver sido feita em órgão 
oficial, nos termos do art. 1º da LICC.
2 FGTS.

O recolhimento do FGTS deve ser limitado até a data de publicação do RJU 
Estatutário, eis que, após essa data, refoge à competência da Justiça do Trabalho.
3 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

A necessidade de assistência sindical para percepção de honorários advo-
catícios, regulada na Lei nº 5.584/70, foi revogada pela Lei nº 10.288/01. O pen-
samento moderno informa que o advogado é indispensável à realização da justiça, 
conforme preceito constitucional (artigo 133 CF/88), estando o direito a percepção 
de honorários amparado por seu estatuto legal (Lei 8.906/94) e pela lei processual 
civil (artigo 20 CPC), em qualquer ação judicial, inclusive em causa própria.

Processo: 0120700-10.2009.5.07.0021  Julg.: 14/06/2010
Rel. Desemb.: Cláudio Soares Pires  Publ. DEJT: 06/07/2010
Turma 2
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RECURSO ORDINÁRIO.

1 NULIDADE. PRECLUSÃO.
As nulidades não serão declaradas senão mediante provocação das partes, 

as quais deverão argui-las à primeira vez em que tiverem de falar em audiência 
ou nos autos. Inteligência do art. 795 da CLT.
2 RAZÕES RECURSAIS. INVESTIDA GENÉRICA.

Pressupõe-se que o juízo de primeiro grau aprecia o feito em toda a 
sua inteireza; pelo que a porção do recurso ordinário que não aborda incon-
formismo específico, deixando de indicar os motivos de apelar ou em que 
pontos do processo restariam provados os pedidos, não apresenta persuasão 
o suficiente para seu provimento.

Processo: 0142800-97.2006.5.07.0009  Julg.: 14/06/2010
Rel. Desemb.: Cláudio Soares Pires  Publ. DEJT: 1º/07/2010
Turma 2

RECURSO ORDINÁRIO.

1 QUITAÇÃO. SÚMULA 330 TST.
O ato jurídico decorrente da homologação do Termo de Rescisão do 

Contrato de Trabalho, diz respeito ao que está sendo pago naquela solenidade 
sindical, não se podendo infligir ao empregado a quitação de rubrica expressa-
mente inexistente no recibo.
2 DESVIO DE FUNÇÃO.

Colhido no depoimento do preposto do reclamado informação coincidente 
com a afirmação autoral, é o quanto basta para deferir o pleito de diferença salarial 
por desvio de função.
3 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

A necessidade de assistência sindical para percepção de honorários 
advocatícios, regulada na Lei nº 5.584/70, foi revogada pela Lei nº 10.288/01. 
O pensamento moderno informa que o advogado é indispensável à realização da 
justiça, conforme preceito constitucional (artigo 133 CF/88), estando o direito 
a percepção de honorários amparado por seu estatuto legal (Lei 8.906/94) e 
pela lei processual civil (artigo 20 CPC), em qualquer ação judicial, inclusive 
em causa própria.

Processo: 0026100-48.2009.5.07.0004  Julg.: 16/06/2010
Rel. Desemb.: Cláudio Soares Pires  Publ. DEJT: 06/07/2010
Turma 2
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RECURSO ORDINÁRIO.

1 QUITAÇÃO VÁLIDA. SÚMULA 330 TST.
Nos termos do inciso I da Súmula 330 TST, a quitação rescisória para 

fim de desonerar o empregador, mesmo com assistência sindical, não abrange 
parcelas não consignadas no recibo de quitação e, conseqüentemente, seus 
reflexos em outras parcelas, ainda que estas constem desse recibo.
2 INTERVALO PARA REPOUSO E ALIMENTAÇÃO. NÃO 
CONCESSÃO OU CONCESSÃO PARCIAL.

Nos termos da OJ 307-SDI-1-TST, após a edição da Lei nº 8.923/94, a 
não-concessão total ou parcial do intervalo intrajornada mínimo, para repouso 
e alimentação, implica o pagamento total do período correspondente, com 
acréscimo de, no mínimo, 50% sobre o valor da remuneração da hora normal 
de trabalho (art. 71 da CLT).

Processo: 0408700-37.2007.5.07.0032  Julg.: 14/06/2010
Rel. Desemb.: Cláudio Soares Pires  Publ. DEJT: 06/07/2010
Turma 2

RECURSO ORDINÁRIO.

1 RELAÇÃO DE EMPREGO. COOPERATIVISMO.
Quando o trabalhador não tem noção do valor econômico do que faz, 

como resultado do somatório do esforço de todos no exercício de uma atividade 
produtiva, opera-se mera terceirização de mão-de-obra, desvirtuamento do 
cooperativismo previsto na Lei nº 5.764/71 e, conseqüentemente, a evidência 
de relação de trabalho comum, regida pela CLT.
2 RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.

O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte de empregador, 
implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços, quanto àquelas 
obrigações, inclusive quanto aos órgãos da administração direta, das autarquias, 
das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia 
mista, desde que hajam participado da relação processual e constem também 
do título executivo judicial (Súmula nº 331 TST).

Processo: 0211500-91.2008.5.07.0030  Julg.: 16/06/2010
Rel. Desemb.: Cláudio Soares Pires  Publ. DEJT: 1º/07/2010
Turma 2

RECURSO ORDINÁRIO.

1 RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.
O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, 

implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços, quanto àquelas 
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obrigações, inclusive quanto aos órgãos da administração direta, das autarquias, 
das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia 
mista, desde que hajam participado da relação processual e constem também do 
título executivo judicial (Súmula nº 331 TST).
2 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

A necessidade de assistência sindical para percepção de honorários advo-
catícios, regulada na Lei nº 5.584/70, foi revogada pela Lei nº 10.288/01. O pen-
samento moderno informa que o advogado é indispensável à realização da justiça, 
conforme preceito constitucional (artigo 133 CF/88), estando o direito a percepção 
de honorários amparado por seu estatuto legal (Lei 8.906/94) e pela lei processual 
civil (artigo 20 CPC), em qualquer ação judicial, inclusive em causa própria.

Processo: 0189100-80.2008.5.07.0031  Julg.: 16/06/2010
Rel. Desemb.: Cláudio Soares Pires  Publ. DEJT: 1º/07/2010
Turma 2

RECURSO ORDINÁRIO.

1 RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.
O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, 

implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços, quanto àquelas 
obrigações, inclusive quanto aos órgãos da administração direta, das autarquias, 
das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia 
mista, desde que hajam participado da relação processual e constem também do 
título executivo judicial (Súmula nº 331 TST).
2 ISONOMIA DE DIREITOS.

A contratação irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, não 
gera vínculo de emprego com ente da Administração Pública, não afastando, 
contudo, pelo princípio da isonomia, o direito dos empregados terceirizados às 
mesmas verbas trabalhistas legais e normativas asseguradas àqueles contratados 
pelo tomador dos serviços, desde que presente a igualdade de funções. Aplicação 
analógica do art. 12, "a", da Lei nº 6.019, de 03.01.1974 (OJSD1-TST-383).

Processo: 0093800-32.2009.5.07.0007  Julg.: 16/06/2010
Rel. Desemb.: Cláudio Soares Pires  Publ. DEJT: 06/07/2010
Turma 2

RECURSO ORDINÁRIO.

1 RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. EMPREITADA.
Não explorando o ente público, litisconsorte passivo, atividade de constru-

ção civil, bem como não estando relacionadas à sua atividade-fim ou atividade-meio 
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as tarefas exercidas pelos operários contratados, isento está da responsabilidade 
subsidiária de que trata a Súmula TST 331, eis que dono da obra, sobre o qual não 
paira responsabilidade solidária ou subsidiária nas obrigações trabalhistas con-
traídas pelo empreiteiro, a teor da Orientação Jurisprudencial TST SDI-1 nº 191.
2 HORAS EXTRAS.

Inatendível é a reclamação de horas extras, quando o depoimento do empre-
gado entra em contradição com as suas próprias alegações, contidas na inicial, 
quanto ao horário de trabalho.

3 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
A necessidade de assistência sindical para percepção de honorários advo-

catícios, regulada na Lei nº 5.584/70, foi revogada pela Lei nº 10.288/01. O pen-
samento moderno informa que o advogado é indispensável à realização da justiça, 
conforme preceito constitucional (artigo 133 CF/88), estando o direito a percepção 
de honorários amparado por seu estatuto legal (Lei 8.906/94) e pela lei processual 
civil (artigo 20 CPC), em qualquer ação judicial, inclusive em causa própria.

Processo: 0000500-71.2009.5.07.0021  Julg.: 14/06/2010
Rel. Desemb.: Cláudio Soares Pires  Publ. DEJT: 06/07/2010
Turma 2

RECURSO ORDINÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO.

Ao autor compete o ônus da prova a teor dos artigos 818 da CLT e 333, 
inciso I, do CPC. Inexistindo prova documental, a prova testemunhal deve ser 
inconteste quanto às circunstâncias do imprevisto, de sorte a ser caracterizado como 
acidente de trabalho; sob pena de não ser reconhecida a estabilidade provisória 
acidentária prevista no art. 118 da Lei nº 8.213/91.

Processo: 0150600-05.2008.5.07.0011  Julg.: 16/06/2010
Rel. Desemb.: Cláudio Soares Pires  Publ. DEJT: 1º/07/2010
Turma 2

RECURSO ORDINÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. 
PARCIAL PROVIMENTO.

De se conceder parcial provimento a recurso ordinário interposto pela 
reclamada, para limitar o adicional de insalubridade ao interstício indicado pelo 
Perito no Laudo Pericial em que embasada a sentença de 1º Grau.
RECURSO ADESIVO. MATÉRIA OMITIDA NA SENTENÇA 
PROLATADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE 
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INTERPOSIÇÃO DOS COMPETENTES EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO. PRECLUSÃO.

De se considerar preclusa matéria omitida na sentença de 1º grau, e objeto 
de recurso adesivo, de vez que não interposto o recurso apropriado a espancar o 
vício de que padece a decisão, no caso os embargos de declaração.

Processo: 0070200-09.2006.5.07.0032  Julg.: 23/08/2010
Rel. Juíza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel Publ. DEJT: 02/09/2010
Turma 1

RECURSO ORDINÁRIO. APOSENTADORIA E SUA COMPLE-
MENTAÇÃO.

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 (Súmula 51, II, TST).

Processo: 0140400-20.2009.5.07.0005  Julg.: 14/06/2010
Rel. Desemb.: Cláudio Soares Pires  Publ. DEJT: 1º/07/2010
Turma 2

RECURSO ORDINÁRIO. CONTRATO NULO. EFEITOS.

A contratação de servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprovação 
em concurso público, encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2º, somente lhe 
conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao 
número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos 
valores referentes aos depósitos do FGTS, conforme dicção da Súmula nº 363 
do Tribunal Superior do Trabalho e do artigo 19-A, da Lei 8.036/90, introduzido 
pela Medida Provisória 2164-41/2001.

Processo: 0152700-54.2009.5.07.0024  Julg.: 16/06/2010
Rel. Desemb.: Cláudio Soares Pires  Publ. DEJT: 06/07/2010
Turma 2

RECURSO ORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCI-
ÁRIA. ACORDO. DESCANSO SEMANAL REMUNERADO. 
NATUREZA SALARIAL.

O descanso semanal previsto no art. 67 da CLT tem natureza remuneratória, 
razão pela qual, para fins de obrigação decorrente de conciliação trabalhista, dá-se 
incidência de encargo financeiro previdenciário.
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Processo: 0008700-68.2008.5.07.0032  Julg.: 14/06/2010
Rel. Desemb.: Cláudio Soares Pires  Publ. DEJT: 06/07/2010
Turma 2

RECURSO ORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁ-
RIA. ACORDO. INTERVALO INTRAJORNADA.

A parcela prevista no § 4° do art. 71 da CLT tem natureza remuneratória, 
razão pela qual, para fins de obrigação decorrente de conciliação trabalhista, dá-se 
incidência de encargo financeiro previdenciário.

Processo: 0634700-27.2006.5.07.0032  Julg.: 14/06/2010
Rel. Desemb.: Cláudio Soares Pires  Publ. DEJT: 06/07/2010
Turma 2

RECURSO ORDINÁRIO. DESVIO DE FUNÇÃO. DIFERENÇAS 
SALARIAIS.

Inexistindo no PCS do empregador o cargo para o qual o reclamante 
pretende ver deferidas diferenças salariais, impossível o reconhecimento do 
desvio de função.

Processo: 0143900-53.2007.5.07.0009  Julg.: 16/06/2010
Rel. Desemb.: Cláudio Soares Pires  Publ. DEJT: 1º/07/2010
Turma 2

RECURSO ORDINÁRIO. DIFERENÇA SALARIAL. SALÁRIO 
MÍNIMO. JORNADA REDUZIDA. PAGAMENTO PROPOR-
CIONAL.

O Salário mínimo previsto na Constituição Federal é a contrapres-
tação devida por dia normal de serviço (artigo 76 CLT), assim definido o 
expediente que não exceder de 8 (oito) horas diárias de trabalho, conforme 
dicção contida no artigo 58 CLT. Sua paga, portanto, deve ser proporcional 
à jornada efetivamente trabalhada, sob pena de dar-se tratamento jurídico 
igual a situações desiguais.

Processo: 0147200-92.2009.5.07.0028  Julg.: 16/06/2010
Rel. Desemb.: Cláudio Soares Pires  Publ. DEJT: 06/07/2010
Turma 2
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RECURSO ORDINÁRIO. DIFERENÇAS SALARIAIS.

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 (Súmula 51, II, TST).

Processo: 0149200-19.2009.5.07.0011  Julg.: 16/06/2010
Rel. Desemb.: Cláudio Soares Pires  Publ. DEJT: 06/07/2010
Turma 2

RECURSO ORDINÁRIO. DISPOSITIVO REGULAMENTAR 
QUE CONDICIONA O INÍCIO DA SUPLEMENTAÇÃO DE 
APOSENTADORIA À RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 
COM O PATROCINADOR. LEGALIDADE.

Indiferentemente aos efeitos possa ou não ter a jubilação sobre a higidez 
do contrato de trabalho com empresa mantenedora de entidade previdenci-
ária privada, é curial a inconstitucionalidade da acumulação de proventos 
com remuneração na Administração Pública, inclusive a Indireta, já o tendo 
declarado o E. STF, daí revestida de evidente licitude a imposição normativa 
no sentido de rescindir-se o pacto laboral como condição de deferimento da 
suplementação do valor percebido, pelo aposentado, da Previdência Pública. 
Recurso Ordinário desprovido.

Processo: 0018600-22.2009.5.07.0006  Julg.: 30/08/2010
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho  Publ. DEJT: 21/10/2010
Turma 1

RECURSO ORDINÁRIO. EMPREGO TERCEIRIZADO. 
RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO.

O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do emprega-
dor, implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços, quanto 
àquelas obrigações, inclusive quanto aos órgãos da administração direta, das 
autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de 
economia mista, desde que hajam participado da relação processual e constem 
também do título executivo judicial (Súmula nº 331 TST).

Processo: 0190100-08.2008.5.07.0002  Julg.: 16/06/2010
Rel. Desemb.: Cláudio Soares Pires  Publ. DEJT: 1º/07/2010
Turma 2
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RECURSO ORDINÁRIO. ENQUADRAMENTO. NOVA TABELA 
SALÁRIOS.

Se a empresa quis promover o reajuste da tabela salarial, com crescimento 
vencimental em algumas referências, beneficiando seus colaboradores, não pode-
ria, como contrapartida, impor decréscimo nas referências salariais alcançadas 
individualmente, na conformidade do PCE vigente.

Processo: 0191800-16.2009.5.07.0024  Julg.: 04/10/2010
Rel. Juíza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel  Publ. DEJT: 25/10/2010
Turma 1

RECURSO ORDINÁRIO. FIGURA DO SÓCIO. DESVIRTUAÇÃO. 
VÍNCULO RECONHECIDO.

Emergindo dos autos que o sócio, na verdade, era empregado da empresa, 
impõe-se o reconhecimento do vínculo de emprego.

Processo: 0059700-06.2008.5.07.0001  Julg.: 18/10/2010
Rel. Juíza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel Publ. DEJT: 09/11/2010
Turma 1

RECURSO ORDINÁRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS 
MORAIS E ESTÉTICOS. PRESCRIÇÃO.

O juiz pronunciará de ofício a prescrição (artigo 219, § 5º, CPC, com a 
redação da Lei 11.280/2006). Quando em juízo estão litigando as partes de um 
contrato de trabalho, respectivamente empregado e empregador, e tendo por objeto 
uma indenização decorrente de alegado ato ilícito patronal é forçoso reconhecer 
que a pretensão de direito material deduzida na reclamação possui natureza de 
crédito trabalhista, que se sujeita, portanto, à regra inserta no art. 7º, inciso XXIX, 
da Constituição Federal para os efeitos da contagem do prazo de prescrição.

Processo: 0086200-16.2007.5.07.0011  Julg.: 16/06/2010
Rel. Desemb.: Cláudio Soares Pires  Publ. DEJT: 06/07/2010
Turma 2

RECURSO ORDINÁRIO. LABOR HABITUAL DE 4 DIAS 
POR SEMANA (MÉDIA). VÍNCULO DE EMPREGO. CONFI-
GURAÇÃO.

Ainda que se trate de labor habitual desempenhado quatro vezes por 
semana, o vínculo empregatício ressai configurado, já que não se pode falar 
em eventualidade para trabalhos que integram a dinâmica da empresa e são 
desenvolvidos com tal freqüência.
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Processo: 0000061-56.2010.5.07.0011  Julg.: 25/10/2010
Rel. Juíza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel  Publ. DEJT: 09/11/2010
Turma 1

RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. 
REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE PROFESSOR. ALTERAÇÃO 
CONTRATUAL ILÍCITA. REDUTIBILIDADE SALARIAL. 
RECURSO NÃO PROVIDO. SEGURANÇA CONFIRMADA.

O ato municipal que reduz a carga horária de professor, sem prova da 
alegada justificativa - redução do número de alunos - viola os Princípios da 
Inalterabilidade Contratual Lesiva (art. 468, da CLT) e Irredutibilidade Salarial 
(art. 7º, inciso VI, da CF/88), razão por que nega-se provimento ao recurso, 
mantendo-se a segurança concedida.

Processo: 0057600-57.2009.5.07.0029  Julg.: 10/11/2010
Rel. Desemb.: Maria José Girão  Publ. DEJT: 29/11/2010
Turma 1

RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. DESER-
ÇÃO. DEPÓSITO RECURSAL. GUIA EM CÓPIA NÃO 
AUTENTICADA.

Conforme o remansoso entendimento jurisprudencial, o documento cola-
cionado em Juízo como prova tem a validade vinculada à sua juntada no original 
ou em cópia autenticada. Destarte, comprovante do depósito recursal em fotocópia 
sem autenticação macula a inteligência do art. 830 da CLT, acarretando a deserção 
do apelo. Recurso Ordinário de que não se conhece.

Processo: 0104700-02.2009.5.07.0031  Julg.: 13/09/2010
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado  Publ. DEJT: 08/10/2010
Turma 2

RECURSO ORDINÁRIO. OBJETO ILÍCITO. RELAÇÃO DE 
EMPREGO.

Não pode ser reconhecido vínculo de emprego em razão dos serviços 
prestados em atividade que não é permitida por lei. A exploração de jogo de 
azar à margem de qualquer autorização ou permissivo legal, em situação de 
total irregularidade, constitui contravenção penal de que trata o Decreto-Lei 
nº 3.688/41. Dessa sorte, ilícito o objeto empresarial, dele não decorre direito 
ou obrigações trabalhistas.
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Processo: 0068200-09.2009.5.07.0007  Julg.: 16/06/2010
Rel. Desemb.: Cláudio Soares Pires  Publ. DEJT: 06/07/2010
Turma 2

RECURSO ORDINÁRIO. RECLAMANTE OCUPANTE DE 
CARGO EM COMISSÃO.

De se manter decisão de primeiro grau que afasta os pleitos alusivos ao 
pagamento de verbas trabalhistas, deferindo, contudo, ao reclamante ocupante 
de cargo em comissão o pagamento dos salários atrasados, posto que ausente 
prova de quitação por parte do Município recorrente.

Processo: 0094500-60.2009.5.07.0022  Julg.: 22/11/2010
Rel. Juíza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel Publ. DEJT: 14/12/2010
Turma 1

RECURSO ORDINÁRIO. REGIME JURÍDICO ÚNICO. REGU-
LAMENTAÇÃO.

A parte que ingressa em juízo sabendo-se integrante do quadro de servidores 
estatutários do município recorrido, quando nada alega com relação à validade e 
regulamentação do referido regime de Direito Administrativo, não pode em razões 
recursais inovar a lide nesse tocante.

Processo: 0219400-49.2008.5.07.0023  Julg.: 16/06/2010
Rel. Desemb.: Cláudio Soares Pires  Publ. DEJT: 06/07/2010
Turma 2

RECURSO ORDINÁRIO. RELAÇÃO DE EMPREGO. 
DENTISTA.

O labor desenvolvido sem subordinação jurídica não guarda sintonia com 
a relação de trabalho amparada pela CLT, eis que assim ausente requisito indis-
pensável à formação do vínculo empregatício.

Processo: 0155000-63.2006.5.07.0001  Julg.: 16/06/2010
Rel. Desemb.: Cláudio Soares Pires  Publ. DEJT: 06/07/2010
Turma 2

RECURSO ORDINÁRIO. RELAÇÃO DE EMPREGO. MOTO-
RISTA "FRETEIRO".

É autônomo o motorista que, além de assumir os custos de manutenção 
e reparo do veículo próprio, utilizado para distribuir as mercadorias, goza 
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de condições de trabalho incompatíveis com a subordinação jurídica, como 
a possibilidade de recusar a prestação do serviço sem que de tanto ocorra 
qualquer punição disciplinar.

Processo: 0179200-73.2008.5.07.0031  Julg.: 16/06/2010
Rel. Desemb.: Cláudio Soares Pires  Publ. DEJT: 1º/07/2010
Turma 2

RECURSO ORDINÁRIO. RELAÇÃO DE EMPREGO. ÔNUS 
DA PROVA.

É do Reclamado o ônus da prova, quanto à existência de fato impeditivo, 
modificativo ou extintivo do direito do Reclamante, conforme dicção do artigo 
333, inciso II, CPC. Negada a relação de emprego, mas admitida a prestação 
de serviços de natureza civil, compete ao patrão provar a alegação modifica-
tiva sob pena de se ter por reconhecido os direitos celetistas do empregado.

Processo: 0263500-10.2003.5.07.0009  Julg.: 16/06/2010
Rel. Desemb.: Cláudio Soares Pires  Publ. DEJT: 06/07/2010
Turma 2

RECURSO ORDINÁRIO. RELAÇÃO DE EMPREGO. TRABA-
LHO EVENTUAL.

Configura-se como eventual a relação de trabalho em que uma das partes 
somente é chamada a prestar serviços quando da necessidade da outra.

Processo: 0000026-54.2010.5.07.0025  Julg.: 16/06/2010
Rel. Desemb.: Cláudio Soares Pires  Publ. DEJT: 06/07/2010
Turma 2

RECURSO ORDINÁRIO. SUPRESSÃO DE HORA EXTRA. 
INDENIZAÇÃO.

Com vista à indenização prevista na Súmula 291 TST, não há que se falar 
em supressão de horas extras quando o empregado, que dilargava sua jornada de 
trabalho mediante a percepção de horas extras, é promovido a cargo de confiança, 
passando a receber gratificação de função.

Processo: 0015600-96.2009.5.07.0011  Julg.: 10/03/2010
Rel. Desemb.: Cláudio Soares Pires  Publ. DEJT: 06/07/2010
Turma 2
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RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMADO. REGIME ESTA-
TUTÁRIO. IMPLANTAÇÃO. NÃO COMPROVADA. COMPE-
TÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.

A mera publicação da Lei instituidora do RJU não configura medida 
suficiente para afastar a competência desta Justiça Especializada, uma vez que 
a efetiva implantação do mencionado Regime exige a adoção de procedimentos 
complementares para a modificação da situação funcional do seu quadro de pessoal, 
tais como a instituição de Plano de Cargos e Salários, mediante Lei regularmente 
publicada, visando a transformação dos antigos empregos em cargos públicos, e 
a conseqüente baixa nas Carteiras de Trabalho dos antigos empregados.
RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMANTE. HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS. JUSTIÇA DO TRABALHO.

A verba honorária é hodiernamente devida em decorrência da revogação dos 
arts. 14 e 16 da Lei nº 5.584/70, que conferiam supedâneo legal às Súmulas 219 
e 329, restando superada, neste particular, a jurisprudência sumulada do c. TST. 
RECURSOS ORDINÁRIOS CONHECIDOS, IMPROVIDO O DO MUNICÍPIO 
E PARCIALMENTE PROVIDO O DO RECLAMANTE.

Processo: 0068000-57.2009.5.07.0021  Julg.: 20/09/2010
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva  Publ. DEJT: 06/10/2010
Turma 1

REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. ALTERAÇÃO 
UNILATERAL DO CONTRATO LABORAL.

A redução unilateral da jornada de trabalho da autora efetivada pelo Muni-
cípio, que, por conseqüência, ocasionou a redução do salário da obreira, é prática 
defesa nesta justiça Especializada, diante da afronta direta ao art. 7º, inciso VI, 
da Constituição Federal e ao o art. 468 da CLT.

Processo: 0135300-15.2009.5.07.0028  Julg.: 18/10/2010
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho  Publ. DEJT: 08/11/2010
Turma 2

REDUÇÃO SALARIAL. ILICITUDE.

Considerando que a reclamante já auferiu remuneração a maior, a 
redução de sua remuneração constitui ofensa aos princípios da irredutibi-
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lidade salarial e da inalterabilidade contratual lesiva, consubstanciados, 
respectivamente, no art. 7º, VI, da Carta Magna e art. 468, da CLT.

Processo: 0071700-20.2009.5.07.0028  Julg.: 20/09/2010
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva  Publ. DEJT: 07/10/2010
Turma 1

REGIME ESTATUTÁRIO. INVALIDADE. COMPETÊNCIA DA 
JUSTIÇA DO TRABALHO.

Diante da ausência de comprovação da vigência da Lei Municipal n° 29/98, 
que instituía o regime jurídico único, bem como de ato oficial estabelecendo que 
a relação do Município de Senador Sá com a reclamante seria regida por regras 
de direito público, deve ser reconhecido que a relação havida entre os litigantes 
tinha natureza celetista, sendo, portanto, esta Justiça especializada a competente 
para dirimir os conflitos dela decorrentes.
EMPREGADO PÚBLICO CELETISTA CONCURSADO.

Demonstrada a aprovação da reclamante em concurso público, 
mantém-se incólume a sentença primária, que reconheceu a validade do 
pacto laboral. RECURSO ORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Processo: 0123400-47.2009.5.07.0024  Julg.: 20/09/2010
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva  Publ. DEJT: 07/10/2010
Turma 1

REGIME JURÍDICO ÚNICO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA 
IMPLANTAÇÃO. REGIME CELETISTA EM VIGOR. DIREITO 
AO FGTS.

A Lei Municipal nº 682/92 que instituiu o RJU não saiu do mundo abstrato 
(lei) para o mundo real, inexistindo prova da implantação do Plano de Cargos e 
Salários, baixa nos contratos celetistas, não há como considerá-lo válido, conti-
nuando os servidores municipais a serem regidos pela CLT.
JUS POSTULANDI. FACULDADE E NÃO OBRIGAÇÃO 
LEGAL DE POSTULAR EM JUÍZO SEM A ASSISTÊNCIA DE 
ADVOGADO.

O direito de acesso à justiça, enquanto princípio fundamental inserto 
na CF/88 é extensivo a todos e, portanto, não pode ser tolhido pelo Judiciário 
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Trabalhista sob o manto da existência do jus postulandi, que é faculdade atri-
buída ao jurisdicionado e não obrigação de postular em juízo sem a assistência 
de advogado. Estando, pois, a reclamante assistida por advogado e havendo 
sucumbência do reclamado, impõe-se a condenação deste ao pagamento dos 
honorários advocatícios.

Processo: 0000052-64.2010.5.07.0021  Julg.: 27/09/2010
Rel. Desemb.: Maria José Girão  Publ. DEJT: 14/10/2010
Turma 1

REGIME JURÍDICO ÚNICO. LEI NÃO OFICIALMENTE 
PUBLICADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.

De conformidade com o entendimento inserto na Súmula nº 01 desta 
Corte, somente de admitir, como válida e eficaz, lei que instituir RJU, quando 
sua publicação houver sido integralmente feita em órgão oficial, nos termos do 
art. 1º da LICC. Não comprovada à efetiva publicação em órgão oficial de sua lei 
instituidora, tem-se por inexistente o RJU municipal, sendo, competente, pois, a 
Justiça do Trabalho.
FGTS E DIFERENÇAS SALARIAIS.

Considerado não valido o RJU, permanece a reclamante sob a égide da CLT, 
fazendo jus, portanto, às diferenças salariais do período imprescrito e FGTS, de 
todo o período do contrato de trabalho, porquanto aplica-se à espécie a prescrição 
trintenária, consoante norma que irradia das disposições da Súmula 362 do TST.

Processo: 0099600-93.2009.5.07.0022  Julg.: 20/09/2010
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar  Publ. DEJT: 13/10/2010
Turma 2

REGIME JURÍDICO ÚNICO. PUBLICAÇÃO REGULAR. 
PRESCRIÇÃO BIENAL.

Constatada, neste feito, a regular instituição e efetiva regulamentação 
do Regime Jurídico Único no âmbito do Município de Aracoiaba na data de 
30.05.2006, e tendo sido proposta a presente reclamação somente em 02.03.2010, 
tem-se por transcorrido o biênio prescricional, em conformidade com o preceito 
insculpido no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal. Recurso ordinário conhecido 
e improvido.

Processo: 0000266-55.2010.5.07.0021  Julg.: 20/09/2010
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva  Publ. DEJT: 07/10/2010
Turma 1
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REGIME JURÍDICO ÚNICO NÃO VÁLIDO. AUSÊNCIA DE 
CONTEÚDO NORMATIVO.

Embora publicada no Diário Oficial, a lei que simplesmente institui o 
Regime Jurídico Único, sem, no entanto, trazer em seu bojo qualquer disposição 
regulamentar, não se presta a regular a relação jurídica mantida entre a Adminis-
tração e os seus empregados, permanecendo inalterada a sua natureza trabalhista. 
Assim, não há que se falar em extinção contratual por transmutação de regimes 
jurídicos (celetista para estatutário), merecendo, portanto, afastada prescrição 
bienal. Recurso conhecido e provido.

Processo: 0094900-59.2009.5.07.0027  Julg.: 27/10/2010
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar  Publ. DEJT: 02/12/2010
Turma 2

REGIME JURÍDICO ÚNICO PUBLICADO. EFICÁCIA. 
DIREITO AO FGTS.

Deve considerar-se de natureza trabalhista a relação de servidor público 
municipal, uma vez que o Município não comprovou a efetiva publicação em 
órgão oficial, a teor da Súmula nº 01 deste Regional, restando garantido, portanto, 
o direito aos depósitos do FGTS.
PROPORCIONALIDADE SALARIAL.

O inciso IV do artigo 7º da Constituição Federal que instituiu o salário 
mínimo como a menor remuneração, deve ser interpretado em harmonia com o 
inciso XIII do mesmo artigo que estabelece em 8 horas diárias ou 44 horas sema-
nais a jornada máxima de trabalho que o empregado deve cumprir, admitindo-se 
a remuneração mínima proporcional.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Cabíveis os honorários, com arrimo nos arts. 5º, LXXLV, 8º, I e 133 da 
CF/88, afastando-se, na espécie, o entendimento sufragado nas Súmulas 219 e 
329 do C.TST.

Processo: 0118300-11.2009.5.07.0025  Julg.: 18/10/2010
Rel. Juíza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel  Publ. DEJT: 09/11/2010
Turma 1

REGIME JURÍDICO ÚNICO VÁLIDO E EFICAZ. LEI 
OFICIALMENTE PUBLICADA. ELENCO DE DIREITOS E 



TRT 7ª Região - BoleTim de JuRispRudência - Jul./dez. - 2010              167

DEVERES DOS SERVIDORES. DESNECESSIDADE, "IN 
CASU", DE DECRETO REGULAMENTADOR.

Publicado o Regime Jurídico Único no Boletim Oficial do Município, e 
contendo a Lei instituidora do RJU do Município/Reclamado inúmeros artigos 
fixando, detalhadamente: a forma de provimento, vacância, remoção; os direitos 
e vantagens dos servidores; o regime disciplinar (deveres, direitos, proibições, 
etc.); o processo administrativo disciplinar; a seguridade social do servidor, etc., 
conclui-se que, "in casu", a retro citada Lei independe de decreto regulamentador, 
sendo juridicamente válida e plenamente eficaz.

Processo: 0099300-31.2009.5.07.0023  Julg.: 08/11/2010
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado  Publ. DEJT: 02/12/2010
Turma 2

REGULAMENTO DO PLANO PETROS DO SISTEMA PETRO-
BRÁS. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PEN-
SÕES. LIDE DECORRENTE DA RELAÇÃO DE EMPREGO. 
REGULAMENTO DO PLANO PETROS DO SISTEMA PETRO-
BRÁS. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PEN-
SÕES. LIDE DECORRENTE DA RELAÇÃO DE EMPREGO. 
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. OBRIGAÇÃO 
SOLIDÁRIA DA PETROBRÁS E DA FUNDAÇÃO PETROS 
PELA CORREÇÃO DO CÁLCULO DOS BENEFÍCIOS.

O pedido de complementação de aposentadorias ou de pensões, por ter 
sua gênese nos contratos de trabalho mantidos com a PETROBRÁS, sujeita-se 
à apreciação da Justiça do Trabalho, incidindo, na hipótese, o disposto no 
art. 114, I, da vigente Constituição Federal.

Sendo a PETROBRÁS a principal instituidora e mantenedora da PETROS, 
obriga-se, juntamente com esta, a pagar CORRETAMENTE os benefícios devi-
dos a seus empregados e aos respectivos pensionistas, não prosperando as teses 
defensivas da autonomia e de absoluta distinção entre a Empresa e sua Fundação 
de Previdência Privada.

Processo: 0116700-94.2009.5.07.0011  Julg.: 23/08/2010
Rel. Desemb.: Maria José Girão  Publ. DEJT: 02/09/2010
Turma 1

RELAÇÃO DE EMPREGO.

Inconteste a prestação de serviços, não logrando o reclamado 
demonstrar natureza outra que não à trabalhista para o vínculo existente 
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entre ele e o recla mante e emergindo da prova dos autos os elementos ins-
culpidos no art. 3º, da CLT, escorreita a decisão que reconheceu a relação 
de emprego entre as partes.
MULTA DO ART. 477, § 8º, DA CLT.

A aplicabilidade da multa prevista no art. 477, § 8º, da CLT, ao recursante 
se impõe em razão do inadimplemento das verbas indenizativas devidas ao obreiro.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Os honorários advocatícios são devidos com fulcro nos artigos 5º, XVIII, 
LXXIV; 8º, inciso V e 133 todos da Constituição da República, não resistindo, a 
legislação infraconstitucional e pretérita - leia-se Lei nº 5.584/70, a uma análise mais 
minudente, já não podendo ser utilizada para disciplinar o deferimento da verba 
honorária na Justiça do Trabalho. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Processo: 0052100-85.2009.5.07.0004  Julg.: 08/09/2010
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado  Publ. DEJT: 08/10/2010
Turma 2

RELAÇÃO DE EMPREGO. AUTÔNOMO.

Confirma-se decisum que deu pela improcedência dos pleitos da recla-
matória. Ao reconhecer a prestação de serviços pelo autor, atribuindo-lhe feição 
eventual e autônoma - serviços de frete - a promovida atraiu para si o ônus da 
prova, já que prevalece, na hipótese, a presunção legal de trabalho subordinado. No 
entanto, dele se desvencilhou a contento, demonstrando, por meio de testemunhas, 
a autonomia da atuação do reclamante.

Processo: 0044100-21.2009.5.07.0029  Julg.: 04/10/2010
Rel. Juíza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel  Publ. DEJT: 25/10/2010
Turma 1

RELAÇÃO DE EMPREGO. DONO DA OBRA.

O contrato de empreitada entre o dono da obra e o empreiteiro não enseja 
responsabilidade solidária ou subsidiária nas obrigações trabalhistas contraídas 
pelo empreiteiro, salvo sendo o dono da obra uma empresa construtora ou incor-
poradora, o que não é o caso dos autos.

Processo: 0154100-03.2008.5.07.0004  Julg.: 18/10/2010
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho  Publ. DEJT: 08/11/2010
Turma 2

RELAÇÃO DE EMPREGO. INEXISTÊNCIA. TRABALHADOR 
AUTÔNOMO.

Os requisitos necessários ao reconhecimento de vínculo empregatício estão 
inscritos no caput do art. 3º da CLT. Emergindo dos autos a não-caracterização do 
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vínculo empregatício entre as partes litigantes, ante a ausência dos elementos tipi-
ficadores previstos no texto celetista, não se há reconhecer a natureza empregatícia 
da relação havida entre as partes, havendo de prevalecer o trabalho autônomo.

Processo: 0049200-63.2009.5.07.0026  Julg.: 20/09/2010
Rel. Desemb.: Maria José Girão  Publ. DEJT: 14/10/2010
Turma 1

RELAÇÃO DE EMPREGO. NÃO-CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA 
DE SUBORDINAÇÃO. MOTORISTA DE CAMINHÃO AGRE-
GADO A EMPRESA DE TRANSPORTE DE CARGAS. VEÍCULO 
ARRENDADO PELO TRABALHADOR A TERCEIRO E MAN-
TIDO ÀS SUAS EXPENSAS. REMUNERAÇÃO POR FRETE.

Não se há reconhecer vínculo de emprego quando ausente qualquer dos 
requisitos essenciais exsurgentes dos artigos 2º e 3º da CLT. "In casu", sem prova 
de que o Autor se subordinava juridicamente ao suposto empregador, nada se tendo 
nos autos que ateste fosse ele orientado, fiscalizado ou dirigido na realização do 
trabalho, menos ainda sofresse punições por eventuais faltas, e ainda considerando 
a remuneração por frete realizado e a utilização de caminhão arrendado a terceiro 
pelo próprio trabalhador, mantido inteiramente às suas expensas, inviável a pre-
tensão de reconhecimento do liame empregatício.

Processo: 0193400-54.2008.5.07.0009  Julg.: 18/10/2010
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho  Publ. DEJT: 11/11/2010
Turma 1

RELAÇÃO DE EMPREGO. REFORMA SENTENCIAL.

Não havendo a parte promovida se desencarregado do ônus de compro-
var fato modificativo do direito do autor, de se reconhecer a existência do liame 
empregatício entre os litigantes, determinando-se o retorno dos autos à Vara de 
origem, a fim de complementar a prestação jurisdicional.

Processo: 0104500-67.2009.5.07.0007  Julg.: 25/08/2010
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado  Publ. DEJT: 07/10/2010
Turma 2

RELAÇÃO DE EMPREGO. RESCISÃO POR JUSTA CAUSA. 
NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA.

Sendo regra a continuidade do contrato de trabalho, quando pactuado por 
prazo indeterminado, não é admissível a dispensa do empregado por justa causa, 
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senão em virtude provas robustas que devem ser produzidas em juízo, não sendo 
razoável que a rescisão tenha por base meras suspeitas ou denúncias anônimas.
DANOS MORAIS. IMPUTAÇÃO NÃO PROVADA DA PRÁTICA 
DE ATO DE IMPROBIDADE.

Ao imputar o empregador ao respectivo empregado a prática de ato de 
improbidade, impõe-se-lhe o ônus de provar as alegações. Não provada a falta 
imputada, assegura-se ao empregado o direito à indenização por danos morais, 
sem prejuízo da conversão da demissão por justa causa em dispensa imotivada, 
assegurado o direito às verbas rescisórias previstas em lei.

Processo: 0028600-43.2008.5.07.0030  Julg.: 22/11/2010
Rel. Desemb.: Maria José Girão  Publ. DEJT: 03/12/2010
Turma 1

REMUNERAÇÃO. SALÁRIO POR FORA. SALÁRIO MÍMINO 
LEGAL.

O pagamento de salário por fora, quando alegado pelo empregado, seu 
é ônus da prova a luz do art. 818 da CLT c/c o art. 333 inciso I do CPC, dada a 
natureza constitutiva do direito postulado. Não comprovado de forma robusta o 
salário alegado na exordial, deve prevalecer o salário mínimo legal recebido pelo 
obreiro no curso da relação de emprego.
JUS POSTULANDI. FACULDADE E NÃO OBRIGAÇÃO 
LEGAL DE POSTULAR EM JUÍZO SEM A ASSISTÊNCIA DE 
ADVOGADO.

O direito de acesso à justiça, enquanto princípio fundamental inserto 
na CF/88, é extensivo a todos e, portanto, não pode ser tolhido pelo Judiciário 
Trabalhista sob o manto da existência do jus postulandi, que é faculdade atri-
buída ao jurisdicionado e não obrigação de postular em juízo sem a assistência 
de advogado. Estando, pois, o reclamante assistido por advogado e havendo 
sucumbência do reclamado, impõe-se a condenação deste ao pagamento dos 
honorários sucumbenciais nos termos do art. 20, do CPC, e do art. 22, da Lei 
8.906/94 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil.).

Processo: 0096700-13.2009.5.07.0031  Julg.: 23/08/2010
Rel. Desemb.: Maria José Girão  Publ. DEJT: 02/09/2010
Turma 1

REPOUSO SEMANAL REMUNERADO. INDEVIDO. FALTAS 
AO TRABALHO.

Para que o empregado faça jus à remuneração do Repouso Semanal 
Remunerado (RSR), é necessário que o seu horário de trabalho seja integral-
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mente cumprido, sem faltas, atrasos ou saídas injustificadas durante o expediente 
semanal, conforme disciplina o art. 6º da Lei nº 605/49, enquadrando-se nesta 
hipótese a situação do recorrido.Diante disso, correto o procedimento da recor-
rente que, a par de efetuar o pagamento dos dias trabalhados, no TRCT, deduziu 
em campo próprio a remuneração não só dos dias de ausência, mais igualmente 
do RSR, como autoriza a lei.

Processo: 0000012-21.2010.5.07.0009  Julg.: 09/08/2010
Rel. Juíza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel  Publ. DEJT: 25/08/2010
Turma 1

REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISI-
TOS PREVISTOS NA LEI Nº 4.886/65. PRINCÍPIO DA PRIMA-
ZIA DA REALIDADE. VÍNCULO RECONHECIDO.

A representação comercial alegada sucumbe ante a ausência dos requisitos 
previstos nos artigos 2º e 27, da Lei nº 4.886/65, aliada ao conjunto probatório 
que demonstra a prestação de serviços pelo obreiro, nos moldes do art. 3º da CLT.
DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS. FORMA DE INCIDÊNCIA.

Devem ser deduzidas sobre os créditos decorrentes de condenação judi-
cial, as contribuições previdenciárias devidas pelo empregado ao INSS, a teor do 
disposto nos itens II e II, da Súmula nº 368 do c. TST. RECURSO ORDINÁRIO 
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Processo: 0162400-17.2009.5.07.0004  Julg.: 29/11/2010
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva  Publ. DEJT: 07/12/2010 
Turma 1

REPRESENTAÇÃO SINDICAL. IRREGULARIDADE.

Restando evidente a irregularidade na representação sindical dos trabalha-
dores, não há que se falar em aplicação de acordo coletivo de trabalho firmado 
com o SINDPD/SP e o sindicato obreiro, devendo subsistir a natureza salarial da 
parcela denominada "cota utilidade".

Processo: 0158500-96.2009.5.07.0013  Julg.: 20/09/2010
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho  Publ. DEJT: 15/10/2010
Turma 2

REPRESENTANTE COMERCIAL. VÍNCULO EMPREGA-
TÍCIO. NÃO-RECONHECIMENTO.

Emergindo do contexto fático-probatório existente nos autos que a ati-
vidade desenvolvida pelo reclamante o era de forma autônoma, na condição 
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de representante comercial, não há se falar em vínculo empregatício entre as 
partes, porquanto ausentes os pressupostos insertos no artigo 3º da CLT.

Processo: 0099600-32.2009.5.07.0010  Julg.: 22/11/2010
Rel. Desemb.: Maria José Girão  Publ. DEJT: 03/12/2010
Turma 1

RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. ABANDONO DE 
EMPREGO NÃO COMPROVADO. PEDIDO DE DEMISSÃO 
PELA VIA INDIRETA. DESCABIMENTO.

Tratando-se de empregado com mais de um ano de serviço, o pedido de 
demissão só será válido se obedecida a regra contida no parágrafo 1º do artigo 
477 da CLT. A exigência da assistência pelo órgão de classe ou pelos demais 
órgãos de que tratam os parágrafos 1º e 3º do mencionado artigo 477 do diploma 
consolidado é uma garantia do empregado que pede demissão do emprego, após 
haver prestado serviço à mesma empresa ou empregador por tempo superior a um 
(01) ano. Por tratar-se de norma de ordem pública, o pedido de demissão deve ser 
feito de forma expressa e direta, de modo a comprovar a vontade consciente do 
empregado em se desligar do emprego a pedido. Por tais razões, de se reconhecer 
a demissão imotivada da reclamante.

Processo: 0000761-38.2010.5.07.0009  Julg.: 27/09/2010
Rel. Desemb.: Maria José Girão  Publ. DEJT: 08/10/2010
Turma 1

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO.

Nos termos do § 2º do art. 2º da CLT, considera-se solidariamente respon-
sáveis para os efeitos da relação de emprego as empresas que, embora cada uma 
delas com personalidade jurídica própria, constituam grupo econômico, como o 
caso dos autos.

Processo: 0068500-62.2009.5.07.0009  Julg.: 09/08/2010
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho  Publ. DEJT: 30/09/2010
Turma 2

RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.

Beneficiado o Ente Público com a força de trabalho despendida pelo traba-
lhador, deve responder de forma subsidiária, ainda que a contratação da cooperativa 
tenha sido precedida de processo licitatório. Inteligência da Súmula nº 331 do TST. 
RECURSO ORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO.
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Processo: 0212600-81.2008.5.07.0030  Julg.: 10/11/2010
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva  Publ. DEJT: 26/11/2010
Turma 1

RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. CONTRATO DE TER-
CEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA FIRMADO ENTRE A PRI-
MEIRA RECLAMADA E EMPRESA PÚBLICA. APLICAÇÃO 
DO ENUNCIADO 331 DO TST.

Tendo em vista que o Pleno deste Regional considerou inconstitu-
cional o art. 71 da Lei nº 8.666/93 em argüição de inconstitucionalidade 
(Proc. Nº 0131600-71.2007.5.07.0005), acompanho o entendimento majoritário 
desta Casa para, afastando o teor de dito dispositivo legal, manter a condenação 
subsidiária nos termos do enunciado nº 331 do Eg. TST.
TERCEIRIZAÇÃO. ISONOMIA SALARIAL. EMPREGADO DA 
EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM RELAÇÃO AO 
BANCÁRIO. CEF. IMPOSSIBILIDADE.

Prestando a reclamante serviço terceirizado de digitação em instituição 
financeira, nada mais natural que mantivesse contato com toda sorte de documentos 
bancários, tais como cheques, malotes, extratos, boletos, fichas de autógrafos etc. 
A simples manipulação dos referidos documentos não faz da autora uma bancária. 
Desta feita, não há nos autos elementos capazes de comprovar o alegado desvio 
de função e, por conseguinte, a ilicitude da terceirização de serviço, de modo a 
se deferir a isonomia salarial com os empregados da Caixa Econômica Federal.
MULTA PREVISTA NO ART. 477, § 8º DA CLT. NÃO ALCANCE 
PELA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.

A responsabilidade subsidiária não alcança as multas, em sentido estrito, 
e obrigações exclusivas do empregador, como é o caso da penalidade prevista no 
art. 477, § 8º da CLT, considerando que o atraso no pagamento das verbas resci-
sórias a que faz jus a reclamante decorre, diretamente, de omissão protagonizada 
pela primeira reclamada, efetiva empregadora da recorrida. Recurso conhecido 
e parcialmente provido.

Processo: 0060600-46.2009.5.07.0003  Julg.: 23/08/2010
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro  Publ. DEJT: 21/09/2010
Turma 2

RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. DONO DA OBRA. 
DINÂMICA EMPRESARIAL.

A segunda reclamada beneficiou-se, ainda que indiretamente, dos servi-
ços do autor, em atividade inerente à implementação de sua finalidade social, 
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porquanto o objeto contratado voltou-se à incrementação e aprimoramento 
do empreendimento. Logo, ainda que a situação não tenha sido diretamente 
tratada pela S. 331/TST, já que a recorrente, na espécie, assume à condição de 
dona da obra, os princípios constitucionais que evocam a proteção ao trabalho 
e a dignidade do trabalhador impõem a mesma solução ali versada, qual seja a 
responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços por eventuais créditos dos 
obreiros contratados pela empreiteira ou subempreiteira.

Processo: 0137200-24.2009.5.07.0031  Julg.: 04/10/2010
Rel. Juíza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel  Publ. DEJT: 19/10/2010
Turma 1

RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO.

O tomador dos serviços é responsável pelo cumprimento das obrigações 
trabalhistas inadimplidas pela prestadora de serviços, ainda que integrante da 
Administração Pública. Entendimento da Súmula 331, IV, do c. TST. RECURSO 
ORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Processo: 0236200-34.2008.5.07.0030  Julg.: 22/11/2010
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva  Publ. DEJT: 07/12/2010
Turma 1

RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. EXISTÊNCIA.

O Município participou na condição de tomador dos serviços prestados 
pelo demandante, da relação processual, sendo que, nesta circunstância, o e. TST 
já pacificou o entendimento de que o reclamado, ainda que integrante da adminis-
tração direta, como in casu, responde, a despeito do disposto no art. 71, § 1º da Lei 
8.666/93, de forma subsidiária, pelo inadimplemento, por parte do empregador, 
das obrigações trabalhistas para com o empregado locado (Súmula nº 331, inciso 
IV do Tribunal Superior do Trabalho).

Processo: 0183800-09.2009.5.07.0030  Julg.: 04/10/2010
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho  Publ. DEJT: 27/10/2010
Turma 2

RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. INEXISTÊNCIA. 
CONTRATO DE NATUREZA MERCANTIL.

Não há falar, na espécie, em responsabilidade subsidiária e/ou solidária do 
segundo reclamado, pelo descumprimento de obrigações trabalhistas do primeiro, 
verdadeiro empregador do Reclamante, ante a total falta de amparo legal, pois não 
houve nenhuma interação ou participação do primeiro no contrato de trabalho de 
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que se cuida, já que o segundo reclamado apenas vendia produtos que, por sua vez, 
seriam comercializados, com cláusula de exclusividade, pelo primeiro reclamado. 
Portanto, o que de fato existia entre as reclamadas era um simples contrato de 
natureza civil de compra e venda de mercadorias, não ensejando, em relação ao 
trato laboral da primeira com seus empregados, a incidência do art. 942 do CC, 
nem da inteligência extraída da Súmula nº 331, do C. TST.
TRABALHO EXTERNO NÃO CONFIGURADO.

Com a obrigação de horário de entrada e saída na empresa, além de ser 
exigida a permanência do autor após o expediente normal para fazer o descar-
regamento do veículo, é fácil concluir pela efetiva existência de controle de 
jornada, embora não pelos meios tradicionais de marcação de ponto, e sim pela 
cobrança da execução das tarefas diárias repassadas em volume que exigia a 
execução de labor extra, notadamente porque executadas fora do perímetro 
urbano de Fortaleza. Além disso, é pouco crível que, trabalhando necessariamente 
em equipe, o autor pudesse dispor de seu tempo como melhor lhe aprouvesse, 
estando, na verdade e peremptoriamente, sujeito à contínua prestação laboral.

Processo: 0122300-36.2009.5.07.0031  Julg.: 09/08/2010
Rel. Juíza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel  Publ. DEJT: 25/08/2010
Turma 1

SALÁRIO INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. PAGAMENTO DAS 
DIFERENÇAS SALARIAIS.

A Constituição Federal de 1988, no seu artigo 7º, inciso IV, garante ao 
trabalhador, como menor contraprestação, o salário mínimo, ainda que a jornada 
de trabalho seja inferior a oito horas diárias. Destarte, deve o reclamado pagar à 
reclamante as diferenças salariais concernentes ao período declinado na petição 
inicial. Recurso ordinário conhecido e provido.

Processo: 0075100-45.2009.5.07.0027  Julg.: 27/09/2010
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva  Publ. DEJT: 13/10/2010
Turma 1

SALÁRIO MÍNIMO. JORNADA REDUZIDA.

Não existe impedimento legal para o pagamento do salário mínimo de 
forma proporcional às horas trabalhadas pelo empregado desde que exista um 
ajuste contratual expresso nesse sentido. Recurso parcialmente provido.

Processo: 0140100-86.2009.5.07.0028  Julg.: 1º/09/2010
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar  Publ. DEJT: 30/09/2010
Turma 2
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SALÁRIO MÍNIMO INTEGRAL. DIREITO DE TODO TRA-
BALHADOR.CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 7º, 
INCISO IV.

O salário mínimo previsto no art. 7º, IV, da Constituição Federal é fixado 
com base na jornada de trabalho de oito horas diárias ou quarenta e quatro semanais 
(art. 7º, XIII, da Constituição Federal). Assim, restando-se comprovado nos fólios 
que o trabalhador laborava em consonância com a predita jornada constitucional, 
é imperioso assegurá-lo o direito à integralidade do salário mínimo.
CONTRATO NULO. SÚMULA Nº 363 DO TST.

Sendo nulo o contrato de trabalho firmado com violação ao artigo 37, 
inciso II, da Carta Magna, são devidos ao trabalhador, consoante redação 
da Súmula 363 do C.TST, os valores referentes aos depósitos do FGTS. 
Recurso improvido.

Processo: 0190400-52.2009.5.07.0028  Julg.: 29/11/2010
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado  Publ. DEJT: 12/01/2011
Turma 2

SALÁRIO MÍNIMO PROPORCIONAL . JORNADA REDUZIDA. 
PRÉVIO AJUSTE.

Em jornada de trabalho inferior àquela constitucionalmente fixada, 
havendo prévio ajuste, é lícito o pagamento de remuneração proporcional ao 
número de horas trabalhadas, inteligência da OJ-SDI1-358, do C.TST.
DIFERENÇAS DE FGTS. ÔNUS DA PROVA.

É ônus do empregador provar a integralidade e regularidade do 
recolhimento do FGTS, durante o contrato de trabalho. Recurso parcial-
mente provido.

Processo: 0124900-45.2009.5.07.0026  Julg.: 29/11/2010
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado  Publ. DEJT: 12/01/2011
Turma 2

SALÁRIO MÍNIMO. PROPORCIONALIDADE.

A tese de que a reclamante percebia salário proporcional às horas sema-
nais laboradas esbarra no art. 7º, inciso IV, da Carta Magna, que garante a todo 
empregado o direito de perceber salário mínimo fixado em lei, para atender suas 
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necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, 
saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social. Assim, de se deferir 
as diferenças salariais postuladas.

Processo: 0000061-14.2010.5.07.0025  Julg.: 27/09/2010
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho  Publ. DEJT: 25/10/2010
Turma 2

SALÁRIO MÍNIMO. SÚMULA VINCULANTE Nº 4 DO STF.

Nos termos da Súmula Vinculante nº 4 do STF, o salário mínimo não pode 
ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou 
de empregado, nem ser substituído por decisão judicial, salvo nos casos previstos 
na Constituição. Recurso ordinário conhecido e não provido.

Processo: 0139700-17.2009.5.07.0014  Julg.: 04/08/2010
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado  Publ. DEJT: 04/10/2010
Turma 2

SALÁRIO VINCULADO AO MÍNIMO LEGAL. INCONSTITU-
CIONALIDADE.

A teor da Súmula Vinculante nº 04 do excelso Supremo Tribunal Federal, 
salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado 
como base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado.

Processo: 0127200-86.2008.5.07.0002  Julg.: 20/09/2010
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho  Publ. DEJT: 13/10/2010
Turma 2

SALÁRIOS RETIDOS.

Cabia ao empregador demonstrar a efetivação do pagamento dos salários, 
mediante a apresentação dos recibos salariais relativos aos meses postulados, ônus 
do qual não se desincumbiu satisfatoriamente, tendo em vista que detém a docu-
mentação relativa ao empregado e tratar-se de fato extintivo do direito vindicado.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUSTIÇA DO TRABALHO.

A verba honorária é hodiernamente devida em decorrência da revo-
gação dos arts. 14 e 16 da Lei nº 5.584/70, que conferiam supedâneo legal 
às Súmulas 219 e 329, restando superada, neste particular, a jurisprudência 
sumulada do c. TST. RECURSO ORDINÁRIO CONHECIDO E PARCIAL-
MENTE PROVIDO.
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Processo: 0177300-36.2009.5.07.0026  Julg.: 10/11/2010
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva  Publ. DEJT: 29/11/2010
Turma 1

SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INDENIZAÇÃO. NÃO-RECE-
BIMENTO. CULPA DA RECLAMADA. DANO MATERIAL. 
REPARAÇÃO SUBSTITUTIVA.

Incorre em culpa a empresa que deixa de entregar, oportunamente, docu-
mento destinado a instruir pedido de pagamento de seguro, impedindo, assim, 
que o trabalhador receba da seguradora o valor contratado. Nesse contexto, 
imponível a obrigação de pagar indenização substitutiva, a título reparatório 
de danos materiais.

Processo: 0082700-59.2009.5.07.0014  Julg.: 26/07/2010
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho  Publ. DEJT: 03/09/2010
Turma 2

SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. TRIBUNAL 
ARBITRAL .

Visto que inexistiu litígio entre as partes a ser analisado, bem como 
conciliação referente ao mesmo, a sentença arbitral homologatória de acordo 
encontra-se viciada, sendo o intuito da homologação impedir o reclamante de 
ingressar com ação trabalhista pleiteando seus direitos.

Processo: 0103100-97.2009.5.07.0013  Julg.: 27/09/2010
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho  Publ. DEJT: 25/10/2010
Turma 2

SENTENÇA PROFERIDA POR JUÍZO INCOMPETENTE. 
ANULAÇÃO.

Tendo a sentença sido proferida em data posterior a edição da Emenda 
Constitucional nº 45, de 08 de dezembro de 2004, que modificou a redação do 
inciso VII, do art. 114 da CF/88, é de se acolher o pedido de nulidade da sen-
tença, por ter sido prolatada por Juízo incompetente para apreciar a questão.

Processo: 0144600-81.2006.5.07.0003  Julg.: 13/09/2010
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho  Publ. DEJT: 15/10/2010
Turma 2
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SERVIDOR CONCURSADO . ILEGALIDADE DA CONTRA-
TAÇÃO. DIREITO DE DEFESA.

O Ente Público incide em conduta arbitrária e ilegal ao anular ato admi-
nistrativo sem o devido processo (inciso LIV do art. 5º da CF), deixando de 
oportunizar à parte contrária o exercício da ampla defesa.

Processo: 0018700-23.2009.5.07.0023  Julg.: 04/10/2010
Rel. Juíza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel  Publ. DEJT: 19/10/2010
Turma 1

SERVIDOR PÚBLICO CELETISTA. INCOMPETÊNCIA ABSO-
LUTA DA JUSTIÇA COMUM. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 
DO TRABALHO.

A competência para processar e julgar demandas envolvendo servidores 
celetistas e a Administração Pública é da Justiça do Trabalho, uma vez que o 
contrato pactuado entre as partes é de natureza trabalhista, sendo regido pela CLT.

Processo: 0025200-96.2009.5.07.0026  Julg.: 10/11/2010
Rel. Desemb.: Maria José Girão  Publ. DEJT: 03/12/2010
Turma 1

SERVIDOR PÚBLICO CELETISTA CONCURSADO DA 
ADMINISTRAÇÃO DIRETA. DEMISSÃO SEM PRÉVIO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DO ATO.

O servidor público celetista concursado da administração direta, autárquica 
ou fundacional goza da estabilidade prevista no artigo 41, da Constituição Federal 
de 1988, conforme Súmulas nº 390 do c. TST e 21 do e. STF. Assim, a adminis-
tração pública só poderá dispensar o servidor mediante processo administrativo, 
em que lhe seja permitido o exercício da ampla defesa, sob pena de nulidade do 
ato e conseqüente reintegração na função.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUSTIÇA DO TRABALHO.

A verba honorária é hodiernamente devida em decorrência da revogação 
dos arts. 14 e 16 da Lei nº 5.584/70, que conferiam supedâneo legal às Súmulas 
219 e 329, restando superada, neste particular, a jurisprudência sumulada do 
c. TST. RECURSO ORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.

Processo: 0017000-03.2009.5.07.0026  Julg.: 10/11/2010
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva  Publ. DEJT: 26/11/2010
Turma 1
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SERVIDOR PÚBLICO CONCURSADO. DISPENSA IMOTI-
VADA. DIREITO À REINTEGRAÇÃO.

Constitui requisito de validade do ato administrativo de dispensa de empre-
gado admitido através de concurso público a existência de motivação suficiente 
e adequada, para que seja possível a verificação de sua legalidade. Na hipótese 
dos autos, porque não observada tal exigência, merece ser albergado o pedido de 
reintegração formulado pelo reclamante.

Processo: 0017900-83.2009.5.07.0026  Julg.: 22/11/2010
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado  Publ. DEJT: 13/12/2010
Turma 2

SISTEMA DE PRÁTICAS TELEBRÁS. ESTABILIDADE. INE-
XISTÊNCIA.

Do atento exame das normas que consubstanciam o "Sistema de Práticas 
TELEBRÁS, série Recursos Humanos (720-100-106-CE)", extrai-se inexistir 
disposição instituidora de estabilidade no emprego, por isso de indeferir-se a 
reintegração de trabalhador dispensado sem justa causa.

Processo: 0168100-65.2009.5.07.0006  Julg.: 11/10/2010
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho  Publ. DEJT: 27/10/2010
Turma 2

SÚMULA 304. CORREÇÃO MONETÁRIA. EMPRESAS EM 
LIQUIDAÇÃO. ART. 46 DO ADCT/CF. REVISÃO DO ENUN-
CIADO Nº 284.

Os débitos trabalhistas das entidades submetidas aos regimes de intervenção 
ou liquidação extrajudicial estão sujeitos à correção monetária desde o respectivo 
vencimento até seu efetivo pagamento, sem interrupção ou suspensão, não inci-
dindo, entretanto, sobre tais débitos, juros de mora.

Processo: 0232800-70.2006.5.07.0001  Julg.: 27/09/2010
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho  Publ. DEJT: 19/10/2010
Turma 2

SÚMULA Nº 330 DO TST. ALCANCE.

O Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, cuja cópia repousa à fl. 
13 não contempla a parcela postulada na vertente reclamatória (horas extras), de 
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sorte que não se pode pretender aplicar ao caso o disposto na Súmula 330 do c. 
Tribunal Superior do Trabalho, não exercendo a homologação sindical, neste caso, 
a eficácia liberatória pretendida pela reclamada.

Processo: 0178200-72.2007.5.07.0031  Julg.: 02/08/2010
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho  Publ. DEJT: 25/08/2010
Turma 2

SUPRESSÃO DO INTERVALO INTRAJORNADA. NATUREZA 
SALARIAL. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN-
CIÁRIA.

A expressão "remunerar" contida no § 4º, do art. 71, da CLT, conduz à con-
clusão que o pagamento correspondente à supressão do intervalo de intrajornada 
não acarreta simples indenização pela violação do direito de descanso, mas, sim, 
pagamento como hora de sobrejornada, posto que neste período houve efetiva 
prestação de serviços. Recurso ordinário conhecido e provido.

Processo: 0600100-77.2006.5.07.0032  Julg.: 22/11/2010
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva  Publ. DEJT: 07/12/2010
Turma 1

SUSPEIÇÃO DE TESTEMUNHA. ALEGAÇÃO DE AMIZADE 
ÍNTIMA. AUSÊNCIA DE PROVA. VALIDADE DO DEPOI-
MENTO E VALORAÇÃO PELO JUIZ.

A mera alegação de suspeição de testemunha, em virtude de suposta e não 
provada amizade íntima, não afasta a validade do respectivo depoimento, cabendo 
ao julgador fazer a devida valoração e decidir como entender de direito e com 
base no conjunto probatório.
RELAÇÃO DE EMPREGO. FATOS CONSTITUTIVOS E IMPE-
DITIVOS. ÔNUS DA PROVA.

Consoante o disposto no arts. 333, I, do CPC, cumpre ao autor o ônus de 
provar os fatos constitutivos do seu direito, cabendo ao réu, nos termos do inciso II, 
do mesmo dispositivo legal, provar os fatos impeditivos. Igual disposição, embora 
de forma genérica, se encontra no art. 818, da CLT. Assim, alegado o fato impedi-
tivo, cabe ao reclamado prová-lo, o que não ocorre quando, em presença do juiz, 
a parte declara não ter provas a produzir. Aplica-se a mesma diretriz para excluir 
da condenação as horas extras deferidas com base em prova frágil e contraditória.
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Processo: 0204700-61.2009.5.07.0014  Julg.: 04/10/2010
Rel. Desemb.: Maria José Girão  Publ. DEJT: 11/11/2010
Turma 1

SUSPENSÃO DO CONTATO. DEMISSÃO POR JUSTA CAUSA. 
POSSIBILIDADE.

O fato de o autor se encontrar em licença por motivo de saúde e, por con-
seqüência, estar com seu contrato de trabalho em suspenso, não causa nenhum 
óbice ao empregador em despedi-lo se restar comprovado qualquer das causas 
ensejadoras da demissão por justo motivo, como no caso dos autos.

Processo: 0015100-10.2008.5.07.0029  Julg.: 09/08/2010
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho  Publ. DEJT: 1º/09/2010
Turma 2

TÉCNICO EM RADIOLOGIA. SALÁRIO PROFISSIONAL. 
VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. LEI 7.394/85. FENÔ-
MENO DA RECEPÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 
INVIABILIDADE.

O constituinte originário, além de estabelecer que o salário mínimo deve 
ser suficiente e capaz de atender às necessidades vitais básicas do trabalhador 
e de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, 
higiene, transporte e previdência social, impediu sua vinculação a qualquer título. 
Dessa forma, o art. 16 da Lei nº 7394/85 não foi recepcionado pela vigente Carta 
Política, pois, ao vincular a prestação periódica salarial ao citado referencial, 
cria um índice de correção monetária automática que afronta o art. 7º, IV, da 
Constitucional Federal.

Processo: 0136600-54.2009.5.07.0014  Julg.: 09/08/2010
Rel. Juíza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel  Publ. DEJT: 25/08/2010
Turma 1

TERCEIRIZAÇÃO. ENTE INTEGRANTE DA ADMINIS-
TRAÇÃO PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. 
IMPOSSIBILIDADE.

Os entes integrantes da Administração Pública não respondem de forma 
subsidiária por obrigação contraída por empresa prestadora de serviço mediante 
locação ou terceirização, nos termos do que dispõe o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93. 
Recurso conhecido e provido.
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Processo: 0128400-92.2008.5.07.0014  Julg.: 26/07/2010
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro  Publ. DEJT: 16/08/2010
Turma 2

TERCEIRIZAÇÃO. ILICITUDE. ISONOMIA SALARIAL 
ENTRE EMPREGADO TERCEIRIZADO E EMPREGADOS 
DA TOMADORA DOS SERVIÇOS.

Emergindo do acervo fático-probatório existente nos autos que o 
Reclamante desempenhava atividades típicas de bancário, devidas as dife-
renças salariais.
TOMADOR DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SUB-
SIDIÁRIA.

Pacífico na jurisprudência pátria, consubstanciada na Súmula 331, inciso 
IV, do Tribunal Superior do Trabalho, o entendimento no sentido de que o 
inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do empregador implica a 
responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços no tocante a tais obrigações, 
desde que hajam participado da relação processual e constem também do título 
executivo judicial (Inteligência do artigo 71 da Lei 8.666/93).

Processo: 0112100-51.2009.5.07.0004  Julg.: 27/09/2010
Rel. Desemb.: Maria José Girão  Publ. DEJT: 14/10/2010
Turma 1

TERCEIRIZAÇÃO. ISONOMIA SALARIAL COM OS EMPRE-
GADOS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA TOMADORA DOS 
SERVIÇOS. IMPOSSIBILIDADE.

Ressente-se de amparo legal, consoante disposição constitucional 
(art. 5º, inc. II, da CF/88), o deferimento aos empregados terceirizados da 
empresa prestadora dos serviços direitos que são inerentes aos empregados 
da Caixa Econômica Federal, ora tomadora dos serviços da autora, porquanto 
tais direitos são devidos à categoria profissional dos bancários, ou seja, aque-
les que mantenham vínculo empregatício com instituição bancária. Recurso 
conhecido, mas não provido.

Processo: 0035800-57.2009.5.07.0001  Julg.: 15/12/2010
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar  Publ. DEJT: 08/02/2011
Turma 2
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TERCEIRIZAÇÃO. ISONOMIA SALARIAL COM OS EMPRE-
GADOS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA TOMADORA DOS 
SERVIÇOS. IMPOSSIBILIDADE.

À míngua de supedâneo legal, descabe falar em isonomia salarial entre 
trabalhador de empresa prestadora de serviços e empregado da instituição 
bancária deles tomadora. Somente aos bancários, isto é, aos que se vinculam 
por laços empregatícios a uma instituição bancária, se assegura a incidência de 
vantagens normativas próprias desse segmento profissional.
TOMADOR DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SUBSI-
DIÁRIA PELO ADIMPLEMENTO DOS DIREITOS TRABA-
LHISTAS DOS EMPREGADOS DA PRESTADORA.

Pacífica é a jurisprudência pátria, no sentido de que o tomador dos 
serviços tem responsabilidade subsidiária quanto às obrigações trabalhistas 
inadimplidas pela empresa prestadora, desde que tenha participado da relação 
processual e conste do título executivo judicial, nos termos da Súmula 331, 
item IV, do Colendo TST.

Processo: 0132100-06.2008.5.07.0005  Julg.: 13/10/2010
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho  Publ. DEJT: 1º/11/2010
Turma 2

TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. ISONOMIA SALARIAL ENTRE 
EMPREGADO DE EMPRESA TERCERIZADA E OS INTE-
GRANTES DA CATEGORIA PROFISSIONAL DA TOMADORA 
DOS SERVIÇOS.

Provado que a Reclamante realizava tarefas típicas de bancário, defere-se 
as diferenças salariais. Recurso ordinário conhecido e parcialmente provido.
TOMADOR. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.

Conforme entendimento jurisprudencial já sedimentado no âmbito do 
c. TST, o inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do empre-
gador implica a responsabilidade subsidiária do tomador quanto àquelas, 
desde que haja participado da relação processual e conste também do título 
executivo judicial (art. 71 da Lei 8.666/93) (Súmula 331, inciso IV, do Tribunal 
Superior do Trabalho).

Processo: 0072700-95.2008.5.07.0026  Julg.: 04/10/2010
Rel. Juíza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel  Publ. DEJT: 19/10/2010
Turma 1
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TÍTULO EXECUTIVO. EXIGIBILIDADE.

O parágrafo 5º do art. 884 da CLT, que considera inexigível o título 
judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo 
STF ou em aplicação ou interpretação tidas por incompatíveis com a Cons-
tituição Federal, casuisticamente inserido na CLT, é, ele próprio, material e 
formalmente inconstitucional, eis que contraria o inciso XXXVI do art. 5º 
da CF/88, que assegura a intangibilidade da coisa julgada, além de ter sido 
introduzido através de medida provisória sem que presentes os requisitos da 
relevância e urgência, ofendendo, assim, também, o art. 62 da Carta Maior. 
Destarte, deve ser mantida a decisão que julgou improcedentes os embargos 
à execução. Agravo de Petição conhecido e improvido.

Processo: 0183700-83.1996.5.07.0006  Julg.: 13/09/2010
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho  Publ. DEJT: 06/10/2010
Turma 2

TOMADORA DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SUBSI-
DIÁRIA. TST, ENUNCIADO Nº 331, ITEM IV.

A sentença hamoniza-se com o entendimento cristalizado pela 
Súmula n° 331, do TST, que em seu inciso IV reconhece a incidência da 
responsabilidade subsidiária, nos casos em que a administração pública 
figure como tomadora de serviços, desde que tenha participado da rela-
ção processual e constem também do título executivo judicial. Recurso 
conhecido e desprovido.

Processo: 0178000-18.2009.5.07.0024  Julg.: 08/11/2010
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado  Publ. DEJT: 02/12/2010
Turma 2

TRABALHADORES REABILITADOS OU PORTADORES 
DE DEFICIÊNCIA. PERCENTUAL PARA CONTRATAÇÃO. 
ART. 93 DA LEI 8.213/91. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

Visando incentivar a inserção no mercado de trabalho de pessoas 
reabilitadas ou portadores de deficiência, além de assegurar o direito à 
isonomia (art. 5º, 'caput', CF/88) e aos princípios fundamentais da digni-
dade da pessoa humana e dos valores sociais do trabalho, o art. 93 da Lei 
8.213/91 possui caráter cogente, motivo pelo qual não se há manter Deci-
são que, mitigando a obrigatoriedade prevista na indigitada norma, declara 
que o percentual de vagas a ser preenchido por portadores de deficiência 
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deve ser aplicado sobre aquelas compatíveis com tal condição e não sobre 
o total de cargos existentes nas empresas com 100 ou mais empregados.

Processo: 0002100-78.2009.5.07.0005  Julg.: 1º/12/2010
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado  Publ. DEJT: 11/01/2011
Turma 2

TRABALHO DOMÉSTICO. ACORDO CELEBRADO SEM 
RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. 
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA.

A avença firmada entre as partes litigantes, sem reconhecimento de 
vínculo empregatício, consoante a Lei nº 8.212/91, com a nova redação dada 
pela Lei nº 9.876/99, de 26.11.99, faz incidir sobre o quantum homologado, a 
alíquota de 20% em favor do erário.

Processo: 0145700-68.2006.5.07.0004  Julg.: 18/10/2010
Rel. Juíza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel  Publ. DEJT: 09/11/2010
Turma 1

UNIÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ACORDO 
HOMOLOGADO EM JUÍZO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 
RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS DEVIDOS.

Os honorários advocatícios integram a base de cálculos das contribuições 
previdenciárias (art. 71, § 13, II, da Instrução Normativa 03/2005, do Ministério 
da Previdência Social e da Secretaria de Receita Previdenciária).

Processo: 0037600-88.2008.5.07.0023  Julg.: 23/08/2010
Rel. Juíza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel  Publ. DEJT: 09/09/2010
Turma 1

VALE-TRANSPORTE. COMPROVAÇÃO DE SOLICITAÇÃO 
DO BENEFÍCIO. ÔNUS DO EMPREGADO.

Compete ao empregado demonstrar que solicitou expressamente 
o benefício do vale-transporte à empresa, conforme art. 7° do Decreto nº 
95.247/1997. Neste sentido é a Orientação Jurisprudencial n° 215 da SDI-1 
do TST. Recurso improvido.

Processo: 0159000-32.2008.5.07.0003  Julg.: 1º/09/2010
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado  Publ. DEJT: 11/10/2010
Turma 2
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VALE-TRANSPORTE. COMPROVAÇÃO DE SOLICITAÇÃO 
DO BENEFÍCIO. ÔNUS DO EMPREGADO.

Compete ao empregado demonstrar que solicitou expressamente o benefício 
do vale-transporte à empresa, conforme art. 7° do Decreto nº 95.247/1997. Neste 
sentido é a Orientação Jurisprudencial n° 215 da SDI-1 do TST. Recurso improvido.

Processo: 0054900-86.2009.5.07.0004  Julg.: 13/09/2010
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar  Publ. DEJT: 06/10/2010
Turma 2

VENDEDOR EXTERNO. CARACTERIZAÇÃO DE VÍNCULO.

Da análise dos autos restou configurado que a relação havida entre as partes 
é a de vínculo empregatício, não tendo como se sustentar a tese da recorrente de 
querer enquadrar o autor como vendedor autônomo.

Processo: 0067800-04.2009.5.07.0004  Julg.: 20/09/2010
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho  Publ. DEJT: 14/10/2010
Turma 2

VÍNCULO DE EMPREGO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS. ADVOGADO. ÔNUS DA PROVA. EMPREGADOR.

Comprovando a reclamada que o reclamante lhe prestou serviços na qua-
lidade de advogado autônomo e não de empregado, não há que falar em vínculo 
de emprego nos moldes do art. 3º da CLT. No Direito do Trabalho, prevalece o 
princípio da primazia da realidade sobre a forma, mesmo quando a exteriorização 
apresentada sugira um pacto laboral (assinatura de CTPS). Se isso não traduzir 
a realidade, como aqui restou evidente, sucumbe a presunção de veracidade do 
conteúdo espargido na carteira profissional. Não há, portanto, o que reparar na 
decisão atacada.

Processo: 0041700-65.2008.5.07.0030  Julg.: 08/11/2010
Rel. Juíza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel  Publ. DEJT: 29/11/2010
Turma 1

VÍNCULO DE EMPREGO. NEGADO, PORÉM ADMITIDO O 
TRABALHO EVENTUAL. ÔNUS DA PROVA.

Negada a existência de vínculo de emprego, mas admitindo a prestação 
de serviços pelo trabalhador de forma eventual, a reclamada atrai, para si, o ônus 
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de comprovar as suas alegações, por força do disposto no art. 818 da CLT, c/c 
o art. 333, inc. II, do CPC, encargo do qual não se desvencilhou.
JUS POSTULANDI. FACULDADE E NÃO OBRIGAÇÃO 
LEGAL DE POSTULAR EM JUÍZO SEM A ASSISTÊNCIA DE 
ADVOGADO.

O direito de acesso à justiça, enquanto princípio fundamental inserto 
na CF/88 é extensivo a todos e, portanto, não pode ser tolhido pelo Judiciário 
Trabalhista sob o manto da existência do jus postulandi, que é faculdade atri-
buída ao jurisdicionado e não obrigação de postular em juízo sem a assistência 
de advogado. Estando, pois, o reclamante assistido por advogado e havendo 
sucumbência do reclamado, impõe-se a condenação deste ao pagamento dos 
honorários advocatícios.

Processo: 0191400-18.2008.5.07.0030  Julg.: 23/08/2010
Rel. Desemb.: Maria José Girão  Publ. DEJT: 02/09/2010
Turma 1

VÍNCULO DE EMPREGO. ÔNUS DA PROVA.

Ao admitir a prestação de serviço, a ré atrai para si o ônus da prova da 
existência de fato impeditivo do direito do autor, qual seja, do alegado caráter 
eventual do trabalho prestado pelo obreiro. Exegese do artigo 818 da CLT, com-
binado com o artigo 333, inciso II, do CPC. Recurso improvido.

Processo: 0058900-63.2009.5.07.0026  Julg.: 25/08/2010
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar  Publ. DEJT: 30/09/2010
Turma 2

VÍNCULO DE EMPREGO. ÔNUS DA PROVA. EMPREGADOR. 
ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
EVENTUAL E AUTÔNOMO.

Ao afirmar que o trabalho desenvolvido pelo reclamante era autônomo 
e eventual, a postulada atraiu, para si, a responsabilidade de demonstrar o fato 
impeditivo, ônus do qual, todavia, não se desincumbiu, o que leva à conclusão de 
que houve, realmente, relação de emprego entre as partes.

Processo: 0109600-52.2009.5.07.0023  Julg.: 13/09/2010
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho  Publ. DEJT: 15/10/2010
Turma 2
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VÍNCULO EMPREGATÍCIO. COOPERATIVA DE PROFIS-
SIONAIS EDUCADORES. ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE 
PROJETO EDUCACIONAL.

Da prova produzida nos autos restou evidenciado que, enquanto se ocu-
pava da elaboração de projeto educacional para obtenção de recursos federais, 
a reclamante mantivera relação de parceria com a reclamada, sem subordinação 
nem onerosidade. Todavia, depois de iniciada a execução do referido projeto, 
a autora passou a exercer a função de Coordenadora Geral, evidenciando, na 
espécie, verdadeira relação de natureza trabalhista. Sentença mantida por seus 
próprios fundamentos.

Processo: 0035600-26.2009.5.07.0009  Julg.: 13/10/2010
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar  Publ. DEJT: 05/11/2010
Turma 2

VÍNCULO EMPREGATÍCIO. EXECUÇÃO DAS CONTRIBUI-
ÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RELATIVAS A TODO PERÍODO 
CONTRATUAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.

A competência conferida à Justiça do Trabalho pelo inciso VIII, do art. 
114, da Carta Magna, acrescentado pela EC nº 45/04, inclui a de executar as 
contribuições previdenciárias devidas em face das sentenças declaratórias que 
proferir, ex vi do art. 276, § 7º, do Decreto nº 3.048/99 (Regulamento da Previdência 
Social) e art. 876, parágrafo único, da CLT. Agravo de petição conhecido e provido.

Processo: 0042800-65.2001.5.07.0009  Julg.: 10/11/2010
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva  Publ. DEJT: 29/11/2010
Turma 1

VÍNCULO EMPREGATÍCIO. EXISTÊNCIA.

Comprovada, pelo reclamante, a prestação de serviços de forma subor-
dinada, habitual, onerosa e pessoal, não há como fugir ao reconhecimento do 
vínculo empregatício havido entre as partes, em consonância com art. 3° da CLT.
VALOR DO SALÁRIO DO RECLAMANTE.

Havendo a reclamada impugnado o valor do salário do reclamante, 
cabia-lhe fixar o quantum que entendia devido, bem como comprová-lo. Con-
siderando que a recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a 
teor do art. 818 da CLT c/c o art. 333, II do CPC, deve ser mantido o valor do 
salário fixado pelo Juízo de primeiro grau.
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MULTA DO ART. 477, § 8º, DA CLT. CONTROVÉRSIA QUANTO 
À EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO EMPREGATÍCIA.

O fato de a relação empregatícia ter sido declarada somente em Juízo, 
não elide a obrigação do empregador de pagar a multa do § 8º do art. 477 da 
CLT, seja por que a lei não estabeleceu nenhuma condicionante para a sua 
cominação que não o descumprimento dos prazos alusivos ao pagamento dos 
haveres rescisórios, seja pelos efeitos ex-tunc da declaração de sua existência 
contida na sentença, seja, por último, pelo fato de que não aplicar a multicitada 
sanção seria premiar a inércia do empregador em não regularizar a situação 
dos trabalhadores que lhes prestam serviços.
DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.

O trabalhador faz jus aos benefícios da Justiça Gratuita, mediante simples 
declaração de que não se encontra em condições de arcar com qualquer despesa 
processual, sem prejuízo próprio e de sua família. Havendo o reclamante con-
signado na exordial tal declaração, não prospera a impugnação empresarial com 
relação à concessão de tais benefícios ao mesmo.
SEGURO-DESEMPREGO. MULTA COMPENSATÓRIA 
DEVIDA.

Ante o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, é devida 
a multa compensatória do seguro-desemprego ao obreiro, caso seja comprovado 
que a reclamada não lhe disponibilizou as respectivas guias. Inteligência da 
Súmula nº 389/TST.
DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. CUMPRIMENTO 
NO PRAZO DE OITO DIAS. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE 
RECORRER. NÃO CONFIGURAÇÃO.

O comando judicial para que a reclamada, no prazo de oito dias, cumpra a 
sentença, não impede a interposição de quaisquer recursos pela parte sucumbente. 
Assim, não se verifica a configuração de violação ao direito de recorrer da recla-
mada. RECURSO ORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Processo: 0049300-18.2009.5.07.0026  Julg.: 29/11/2010
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva  Publ. DEJT: 07/12/2010
Turma 1

VÍNCULO EMPREGATÍCIO. INEXISTÊNCIA.

A reclamante não logrou êxito em comprovar o vínculo empregatício pre-
tendido na inicial, ao contrário, restou constatado que a mesma era agricultora, 
sócia do sindicato chegando, inclusive, a ser suplente de membro da diretoria do 
sindicato reclamado.

Processo: 0038000-81.2008.5.07.0030  Julg.: 04/10/2010
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho  Publ. DEJT: 27/10/2010
Turma 2


