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O Pleno do Tribunal Superior do Trabalho aprovou, na sua última sessão, na segunda-feira (19), novas
alterações em súmulas e orientações jurisprudenciais em decorrência do novo Código de Processo Civil (Lei

13.105/2015), que entrou em vigor em março deste ano. Houve ainda um cancelamento de orientação
jurisprudencial. Confira abaixo.

Alterações:

SÚMULA 192

AÇÃO RESCISÓRIA. COMPETÊNCIA. (Atualizada em decorrência do CPC de 2015)

I - Se não houver o conhecimento de recurso de revista ou de embargos, a competência para julgar ação que vise a
rescindir a decisão de mérito é do Tribunal Regional do Trabalho, ressalvado o disposto no item II.

II - Acórdão rescindendo do Tribunal Superior do Trabalho que não conhece de recurso de embargos ou de revista,
analisando arguição de violação de dispositivo de lei material ou decidindo em consonância com súmula de direito
material ou com iterativa, notória e atual jurisprudência de direito material da Seção de Dissídios Individuais
(Súmula nº 333), examina o mérito da causa, cabendo ação rescisória da competência do Tribunal Superior do
Trabalho.

III – Sob a égide do art. 512 do CPC de 1973, é juridicamente impossível o pedido explícito de desconstituição de
sentença  quando  substituída  por  acórdão  do  Tribunal  Regional  ou  superveniente  sentença  homologatória  de
acordo que puser fim ao litígio.

IV – Na vigência do CPC de 1973, é manifesta a impossibilidade jurídica do pedido de rescisão de julgado
proferido  em  agravo  de  instrumento  que,  limitando-se  a  aferir  o  eventual  desacerto  do  juízo  negativo  de
admissibilidade do recurso de revista, não substitui o acórdão regional, na forma do art. 512 do CPC.

V- A decisão proferida pela SBDI, em agravo regimental, calcada na Súmula nº 333, substitui acórdão de Turma
do TST, porque emite juízo de mérito, comportando, em tese, o corte rescisório.

SÚMULA 417

MANDADO DE SEGURANÇA. PENHORA EM DINHEIRO.  (Alterado  o  item I,  atualizado o  item II  e
cancelado o item III, modulando-se os efeitos da presente redação de forma a atingir unicamente as penhoras em
dinheiro em execução provisória efetivadas a partir de 18/3/2016, data de vigência do CPC de 2015).

I - Não fere direito líquido e certo do impetrante o ato judicial que determina penhora em dinheiro do executado
para garantir crédito exequendo, pois é prioritária e obedece à gradação prevista no art. 835 do CPC de 2015 (art.
655 do CPC de 1973).

 II - Havendo discordância do credor, em execução definitiva, não tem o executado direito líquido e certo a que os
valores penhorados em dinheiro fiquem depositados no próprio banco, ainda que atenda aos requisitos do art. 840,
I, do CPC de 2015 (art. 666, I, do CPC de 1973).

SÚMULA 419

COMPETÊNCIA.  EMBARGOS  DE  TERCEIRO.  EXECUÇÃO  POR  CARTA PRECATÓRIA.  JUÍZO
DEPRECADO. (Alterada em decorrência do CPC de 2015)

Na execução por carta precatória, os embargos de terceiro serão oferecidos no juízo deprecado, salvo se indicado
pelo juízo deprecante o bem constrito ou se já devolvida a carta (art. 676, parágrafo único, do CPC de 2015).

OJ 120 SBDI-I

RECURSO. ASSINATURA DA PETIÇÃO OU DAS RAZÕES RECURSAIS.  ART. 932,  PARÁGRAFO
ÚNICO, DO CPC DE 2015. (Alterada em decorrência do CPC de 2015)

I - Verificada a total ausência de assinatura no recurso, o juiz ou o relator concederá prazo de 5 (cinco) dias para
que seja sanado o vício. Descumprida a determinação, o recurso será reputado inadmissível (art. 932, parágrafo
único, do CPC de 2015).
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II - É válido o recurso assinado, ao menos, na petição de apresentação ou nas razões recursais.

OJ 25 SBDI-II

AÇÃO RESCISÓRIA. REGÊNCIA PELO CPC DE 1973. EXPRESSÃO "LEI" DO ART. 485, V, DO CPC
DE 1973. NÃO INCLUSÃO DO ACT, CCT, PORTARIA, REGULAMENTO, SÚMULA E ORIENTAÇÃO
JURISPRUDENCIAL DE TRIBUNAL. (Atualizada em decorrência do CPC de 2015)

Não procede pedido de rescisão fundado no art. 485, V, do CPC de 1973 quando se aponta contrariedade à norma
de convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo de trabalho, portaria do Poder Executivo, regulamento de
empresa e súmula ou orientação jurisprudencial de tribunal.

OJ 66 SBDI-II

MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ADJUDICAÇÃO. INCABÍVEL.
(Atualizado o item I e incluído o item II em decorrência do CPC de 2015)

I  –  Sob  a  égide  do  CPC  de  1973  é  incabível  o  mandado  de  segurança  contra  sentença  homologatória  de
adjudicação,  uma  vez  que  existe  meio  próprio  para  impugnar  o  ato  judicial,  consistente  nos  embargos  à
adjudicação (CPC de 1973, art. 746).

II  –  Na  vigência  do  CPC de  2015  também não  cabe  mandado  de  segurança,  pois  o  ato  judicial  pode  ser
impugnado por simples petição, na forma do artigo 877, caput, do CPC de 2015.

OJ 150 SBDI-II

AÇÃO RESCISÓRIA. REGÊNCIA PELO CPC DE 1973. DECISÃO RESCINDENDA QUE EXTINGUE
O  PROCESSO  SEM  RESOLUÇÃO  DE  MÉRITO  POR  ACOLHIMENTO  DE  COISA  JULGADA.
CONTEÚDO MERAMENTE PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO (Atualizada
em decorrência do CPC de 2015 )

Reputa-se juridicamente impossível o pedido de corte rescisório de decisão que, reconhecendo a existência de
coisa julgada, nos termos do art. 267, V, do CPC de 1973, extingue o processo sem resolução de mérito, o que,
ante o seu conteúdo meramente processual, a torna insuscetível de produzir a coisa julgada material.

Cancelamento:

OJ 110 SBDI-I (cancelada em decorrência do CPC de 2015)

(Com informações da Secretaria Judiciária)

TST  declara  revelia  de  empresa  porque  preposto  atrasou  37  minutos  para
audiência
A Subseção I Especializada em Dissídios Individuais (SDI-1) do Tribunal Superior do Trabalho declarou a revelia
e a confissão da ANV – Serviço e Gestão de Negócios, em ação ajuizada por eletricista, porque o preposto da
empresa chegou com 37 minutos de atraso à audiência do processo. A maioria dos ministros não aplicou ao caso o
entendimento  de  que  a  demora  por  tempo  ínfimo,  combinada  com a  falta  de  prejuízo  para  a  realização  da
audiência, afasta a revelia e seus efeitos.

O  trabalhador  apresentou  reclamação  contra  a  ANV,  prestadora  de  serviço  à  Eletropaulo  Metropolitana
Eletricidade de São Paulo S.A.,  para  pedir  o pagamento de verbas rescisórias,  horas extras e de sobreaviso,
equiparação salarial e outros direitos. Iniciada a instrução, o juízo da 46ª Vara do Trabalho de São Paulo (SP)
constatou a ausência do representante da empregadora e a declarou revel e confessa quanto à matéria de fato, nos
termos do artigo 844 da CLT.

A advogada compareceu 15 minutos depois, e a juíza decidiu afastar a punição, uma vez que o processo ainda
estava na fase conciliatória. Após a entrega da defesa e o relato do eletricista, o preposto da empresa veio de outra
audiência  para prestar  depoimento.  Encerrada a  instrução,  a  sentença julgou improcedentes os pedidos sobre
equiparação, horas extras e sobreaviso. A decisão foi mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região
(SP), para quem não há revelia quando o representante chega a tempo de depor.

TST

No recurso de revista, o ex-empregado alegou contrariedade à Orientação Jurisprudencial (OJ) 245 da SDI-1, que
afirma inexistir previsão legal tolerando atraso no horário de comparecimento da parte na audiência. A Quarta

http://www3.tst.jus.br/jurisprudencia/OJ_SDI_1/n_s1_241.htm#TEMA245
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del5452.htm


Turma manteve a conclusão do TRT, por entender que, quando a demora de poucos minutos não prejudica a
instrução processual, não se justifica a aplicação de revelia e confissão. Nesse sentido, mostrou precedente da
SDI-1 sobre audiência iniciada com advogado, sem a presença de preposto, que se atrasou sete minutos, mas
conseguiu participar da fase de conciliação. O comparecimento dos dois era necessário, conforme o artigo 843 da
CLT, entretanto, naquele caso, a Subseção interpretou a OJ 245 em conjunto com os princípios da informalidade e
da simplicidade do processo do trabalho.

Distinguishing

O relator  do recurso de embargos do eletricista  à  SDI-1,  ministro José Roberto Freire  Pimenta,  destacou ser
imprescindível a presença, simultânea e combinada, de dois elementos fáticos para deixar de se aplicar a OJ em
questão – a demora mínima que não prejudica a audiência e a chegada do preposto antes da prática de qualquer
ato processual. De acordo com ele, a exceção ocorre por meio da técnica da distinção (distinguishing), por que não
há coincidência entre os fatos fundamentais discutidos e aqueles que serviram de base à tese jurídica.

O ministro, no entanto, decidiu aplicar a OJ 245 ao processo da ANV. "O atraso de 37 minutos e a presença do
representante da empresa somente depois do depoimento do autor destoam das premissas fáticas que ensejaram o
referido precedente desta Subseção, que excepcionou a regra prevista na OJ 245 por considerar ínfimo o atraso de
sete minutos", afirmou.

A decisão foi por maioria,  vencido o ministro Márcio Eurico Vitral Amaro. Os autos vão retornar à Vara do
Trabalho para novo julgamento, considerando a revelia e a confissão.

(Guilherme Santos/CF)

Processo: E-ED-RR-265500-36.2005.5.02.0046

Atraso em voo não justifica ausência em audiência e gera confissão ficta

Faltar à audiência por descuido na programação da viagem para chegar ao tribunal faz com que seja
aplicada pena de confissão ficta — ou seja, a versão apresentada pela outra parte é considerada
verdadeira. O entendimento é da 8ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, que condenou o ex-
empregado de uma empresa de telefonia por ele ter faltado à audiência após seu voo atrasar por
problemas meteorológicos. O voo tinha chegada prevista para o aeroporto de Confins às 8h36, e a
audiência ocorreria na 32ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte às 10h20.

Para a ministra Maria  Cristina Peduzzi,  relatora do processo no TST,  o trabalhador "deixou de
observar  a  cautela  necessária  não  apenas  quanto  aos  possíveis  atrasos  nos  voos  domésticos,
decorrentes  de  problemas  operacionais  ou  meteorológicos,  mas  também  diante  das  situações
capazes de postergar seu trânsito interno na cidade de Belo Horizonte".

Segundo  a  ministra,  é  "de  conhecimento  público  e  notório  que  o  aeroporto  fica  distante  da
localidade em que o ato processual seria realizado". Ela destacou que, nos termos do item I da
Súmula 74 do TST, a ausência na audiência de instrução e julgamento, sem motivo justificado,
resulta na aplicação da confissão ficta.

Por unanimidade, a 8ª Turma acolheu o recurso da empresa e determinou retorno dos autos para a
32ª Vara de Belo Horizonte, para o reexame dos pedidos, com a aplicação dos efeitos da confissão
ficta ao trabalhador.

Inicialmente, o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região havia confirmado a decisão de primeiro
grau que condenou a empresa ao pagamento de parte das verbas pedidas pelo trabalhador. Para a
corte, a antecedência planejada por ele era suficiente para que chegasse a tempo, e a ausência se
justificaria "por fatores que constituem força maior e foram devidamente comprovados nos autos".
Com informações da Assessoria de Imprensa do TST.

Processo ARR-2297-12.2012.5.03.0111
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TST - RECURSO DE REVISTA RR 25307020105020090 (TST) 

Data de publicação: 22/03/2016 

Ementa:  RECURSO  DE  REVISTA.  AUSÊNCIA DE  PREPOSTO NA  AUDIÊNCIA
INAUGURAL.  REVELIA.  JUNTADA  DE  CONTESTAÇÃO  E  DOCUMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE. Recurso calcado em violação legal, contrariedade a entendimento sumulado
desta  Corte  e  divergência  jurisprudencial.  De  acordo  com  o  artigo  844  da  CLT  ,  o  não
comparecimento da empresa à audiência implica o reconhecimento da revelia,  além da pena de
confissão quanto à matéria fática. Nessa esteira, esta Corte consolidou entendimento no sentido da
imprescindibilidade  da  presença  da  parte  ré  à  audiência  inaugural,  independentemente  do
comparecimento do advogado constituído, sob pena de confissão da matéria de fato, bem como de
revelia, cuja consequência é o indeferimento da juntada da defesa. Nesse sentido dispõe a primeira
parte da Súmula nº 122 desta Corte. Recurso de revista conhecido por contrariedade à Súmula nº
122 desta Corte e provido. CONCLUSÃO: Recurso de revista conhecido e provido

Encerramento  de  obra  não  dispensa  construtora  de  indenizar  pedreiro  por  estabilidade
acidentária.

O artigo 118 da Lei nº 8.213/91 assegura ao empregado que sofreu acidente de trabalho estabilidade
no emprego, por doze meses, após o término do auxílio doença. Com base nesse dispositivo, um
pedreiro procurou a Justiça do Trabalho pedindo o reconhecimento da estabilidade, uma vez que foi
dispensado cerca de um mês depois que retornou ao trabalho, ao fim do auxílio-doença acidentário.
Ao se defender, a construtora reclamada sustentou que encerrou a obra na cidade de Governador
Valadares, onde o autor trabalhava, tendo ele recusado a oferta de continuar trabalhando em Juiz de
Fora ou em Paracatu, cidades onde possuía obras em andamento à época. A tese apresentada foi a de
que o empregado renunciou à estabilidade.

O caso foi examinado pelo juiz Lenício Lemos Pimentel, na 2ª Vara do Trabalho de Governador
Valadares. E ele deu razão ao trabalhador. Na sentença, o magistrado lembrou que o artigo 469 da
CLT veda a transferência do empregado para outra localidade sem a prévia concordância dele. O
magistrado  considerou  que  a  continuidade  do  trabalho  tanto  em Juiz  de  Fora  quanto  Paracatu
implicaria alteração de domicílio, entendendo que o reclamante não estava obrigado a aceitar  a
oferta  da  empregadora.  Nesse  caso,  segundo  apontou,  haveria  alteração  lesiva  do  contrato  de
trabalho.

De acordo com o magistrado, a ré não provou que o contrato de trabalho previa a possibilidade de
mudança de local de prestação de serviço. Ele chamou a atenção para o fato de não se tratar o caso
de extinção de empresa, sendo o elemento ensejador da garantia provisória de emprego condição
personalíssima, decorrente de acidente de trabalho.

“Não há ensejo à aplicação do entendimento consolidado através da Súmula nº 339, inciso II, do
Colendo  Tribunal  Superior  do  Trabalho,  pois  a  estabilidade  nela  prevista  diz  respeito  ao
desempenho de atividade funcional inerente ao empregador, no caso, a CIPA, assim como, no caso
do dirigente sindical, a situação é relacionada à categoria profissional, que perde seu fato gerador
com a extinção do elemento/empresa relacionado à categoria econômica”, registrou, explicando que
a estabilidade provisória concedida ao acidentado é diferente da prevista para o cipeiro e para o
dirigente sindical.

A recusa  do  reclamante  em relação  à  transferência  ofertada  foi  reconhecida  como negativa  de
alteração  de  local  da  prestação  de  serviço.  “Em  caso  contrário,  estaria  (o  reclamante)  sendo
duplamente  penalizado:  em  um  primeiro  momento  por  ser  vítima  de  acidente  do  trabalho  e,
posteriormente, em ser compelido, em contrariedade ao contrato de trabalho que firmou por ocasião
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de sua admissão, a alterar seu local de residência e de prestação de trabalho, com consequente
mudança de natureza social e psicológica”, ponderou o juiz na sentença.

Por tudo isso, ele reconheceu a estabilidade pretendida pelo trabalhador, de 12 meses, a partir de
18/09/2012 (data do término do auxílio acidentário), até 18/09/2013. A construtora foi condenada a
indenizar o reclamante quanto ao período faltante para a integralização da estabilidade, ou seja, a
pagar  a indenização substitutiva dos salários mensais,  devidos entre  21/10/2012 (dia seguinte à
rescisão contratual) a 18/09/2013. A decisão foi confirmada pelo TRT de Minas.

( 0000087-53.2014.5.03.0099 RO )

Fonte: Tribunal Regional do Trabalho 3ª Região Minas Gerais, 18.07.2016

TST  -  EMBARGOS  DECLARATORIOS  RECURSO  DE  REVISTA  ED-RR
2277820145030102 (TST)  Data de publicação: 11/03/2016 

Ementa:  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  ACIDENTE DE  TRÂNSITO  COM
MOTOCICLETA.  VENDEDOR.  ATIVIDADE  DE  RISCO.  RESPONSABILIDADE  DO
EMPREGADOR.  SEQUELAS  PERMANENTES.  CAPACIDADE  PARA  O  TRABALHO
REDUZIDA. PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. ESCLARECIMENTOS. Embargos de declaração
acolhidos para esclarecer que o restabelecimento da r. sentença quanto ao pagamento de  pensão
mensal decorreu do fato de o eg. TRT ter consignado que o empregado "foi submetido a cirurgias
corretivas  necessárias,  mas  ficou  com  sequelas  permanentes  no  tornozelo  direito,  conforme
minudenciado no laudo pericial e teve a capacidade reduzida em 15%". 

TST afasta pagamento cumulativo de adicionais de periculosidade e insalubridade 

Por sete votos a seis, a Subseção 1 Especializada em Dissídios Individuais (SDI-1) do Tribunal
Superior do Trabalho absolveu a Amsted-Maxion Fundição e Equipamentos Ferroviários S. A. de
condenação ao pagamento dos adicionais de periculosidade e insalubridade cumulativamente a um
moldador. O entendimento majoritário foi o de que o parágrafo 2º do artigo 193 da CLT veda a
acumulação, ainda que os adicionais tenham fatos geradores distintos.

A decisão afasta entendimento anterior da Sétima Turma do TST de que a regra da CLT, que faculta
ao empregado sujeito a condições de trabalho perigosas optar pelo adicional de insalubridade, se
este for mais vantajoso, não teria sido recepcionada pela Constituição Federal de 1988.

Na reclamação trabalhista, o moldador afirmou que trabalhava em condições de insalubridade, pela
exposição a ruído e pó em valores superiores aos limites legais, e de periculosidade, devido ao
contato com produtos inflamáveis, como graxa e óleo diesel. Por isso, sustentou que fazia jus aos
dois adicionais.

O pedido foi julgado procedente pelo juízo da 4ª  Vara do Trabalho de Osasco e pelo Tribunal
Regional do Trabalho da 2ª Região (SP). Segundo a sentença, a Constituição de 1988 prevê, no
artigo 7º, inciso XXIII, os dois adicionais para situações diversas, "já que um remunera o risco da
atividade  e  o  outro  a  deterioração  da  saúde  decorrente  da  atividade",  sem ressalvas  quanto  à
necessidade de escolha pelo trabalhador por um dos adicionais. A Sétima Turma do TST desproveu
recurso da Amsted-Maxion com os mesmos fundamentos.

Nos embargos à SDI-1, a indústria sustentou que os adicionais não são cumuláveis, e que o próprio
inciso XXIII do artigo 7º da Constituição assegura os adicionais "na forma da lei".

Impossibilidade

A corrente majoritária da SDI-1 entendeu que os adicionais não são acumuláveis,  por força do
parágrafo 2º do artigo 193 da CLT. Para a maioria dos ministros, a opção prevista nesse dispositivo
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implica a impossibilidade de cumulação, independentemente das causas de pedir.

O  voto  vencedor  foi  o  do  relator,  ministro  Renato  de  Lacerda  Paiva,  seguido  pelos  ministros
Emmanoel  Pereira,  Brito  Pereira,  Aloysio  Corrêa  da  Veiga,  Guilherme  Caputo  Bastos,  Márcio
Eurico Vitral Amaro e Walmir Oliveira da Costa.

Divergência

Seis  ministros  ficaram vencidos:  Augusto  César  Leite  de  Carvalho,  João Oreste  Dalazen,  José
Roberto Freire Pimenta, Hugo Carlos Scheuermann, Alexandre Agra Belmonte e Cláudio Brandão.
Eles mantiveram o entendimento de que, diante da existência de duas causas de pedir, baseadas em
agentes nocivos distintos, a cumulação é devida.

Precedente

Em junho deste  ano,  a  SDI-1 afastou  a  não recepção da  norma da  CLT pela  Constituição,  no
julgamento  do  E-ARR-1081-60.2012.5.03.0064.  O  relator  daquele  caso,  ministro  João  Oreste
Dalazen, explicou que os dois preceitos disciplinam aspectos distintos do trabalho prestado em
condições mais gravosas: enquanto a CLT regula o adicional de salário devido ao empregado em
decorrência  de  exposição  a  agente  nocivo,  a  Constituição  prevê  o  direito  a  adicional  "de
remuneração" para as atividades penosas, insalubres e perigosas e atribui ao legislador ordinário a
competência para fixar os requisitos que geram esse direito.

Naquele julgamento, porém, a SDI-1, também por maioria, concluiu que é possível a cumulação
desde que haja fatos geradores diferentes. A opção pelo adicional mais vantajoso seria facultada ao
trabalhador exposto a um mesmo agente que seja concomitantemente classificado como perigoso e
insalubre, mas aquele exposto a dois agentes distintos e autônomos faria jus aos dois adicionais. No
caso concreto, como não havia a comprovação dessa condição, a cumulação foi negada.

(Carmem Feijó)

Processo: E-RR-1072-72.2011.5.02.0384

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) começou a flexibilizar uma jurisprudência de anos sobre o
pagamento  cumulativo  dos  adicionais  de periculosidade  e  insalubridade.  Por  unanimidade,  a  7ª
Turma da Corte admitiu que as empresas paguem aos empregados os dois adicionais, desde que os
fatos geradores das verbas sejam distintos.

A decisão  decorre  de  uma  interpretação  formada  em  abril  pela  Subseção  I  Especializada  em
Dissídios  Individuais  (SDI-1),  e  significa  uma revolução  dos  processos  trabalhistas.  Empresas,
certamente, sofrerão uma avalanche de processos sobre a possibilidade da cumulação de adicionais
que nunca foi admitida do ponto de vista da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Até  então,  o  entendimento  do  TST era  de  que  o  empregado  deveria  optar  pelo  adicional  de
periculosidade – que é de 30% sobre o salário base – ou o de insalubridade – que varia entre 10%,
20% ou 40% sobre o salário mínimo regional.

A interpretação da instância máxima do Judiciário trabalhista tinha por base o artigo 193 da CLT.
Pelo dispositivo, são considerados como atividades ou operações perigosas aquelas que, por sua
natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente
do trabalhador a inflamáveis, explosivos, energia elétrica, roubas ou outras espécies de violência
física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial.

A vedação ao pagamento cumulativo dos adicionais era justificada pelo § 2º do artigo 193, segundo
o qual “o empregado poderá optar pelo adicional de insalubridade que porventura lhe seja devido”.

Histórico

A reviravolta na jurisprudência do TST sobre o tema começou na 7ª Turma, quando o colegiado
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admitiu o recebimento cumulativo, a partir do julgamento realizado em abril  de 2015 (RR-773-
47.2012.5.04.0015).

Com  ocasião, o  colegiado,  em  voto  de  relatoria  do  ministro  Cláudio  Mascarenhas  Brandão,
entendeu  que  a  norma  do  artigo  193,  §  2º  da  CLT,  não  teria  sido  recepcionada  pela  atual
Constitucional Federal de 1988.

Isso  porque  o  artigo  7º,  XXIII,  da  CF/88,  teria  garantido  o  recebimento  dos  adicionais  de
insalubridade e periculosidade sem nenhuma ressalva no que tange à cumulação. E tal conclusão se
deu pelo fato de que, no caso de insalubridade, o bem tutelado é a saúde do trabalhador, que está
submetido a labor em condições nocivas; ao passo que na periculosidade a situação é distinta, uma
vez que nessa hipótese há iminente risco de morte.

Desta forma, a legislação infraconstitucional (CLT, artigo 193, § 2º) deveria ser interpretada à luz da
Carta da República, até para que houvesse o efetivo alcance e finalidade da norma constitucional.

Ademais  disso,  com  a  ratificação  pelo  Brasil,  as  Convenções  148  e  155  da  Organização
Internacional  do  Trabalho  (OIT)  passaram  a  integrar  o  ordenamento  jurídico  pátrio.  Logo,
consoante decisão do STF, no RE 466.346-1/SP, as normas internacionais – no caso, convenções da
OIT, que são verdadeiros tratados especiais de direitos humanos – estão hierarquicamente acima da
legislação consolidada, haja vista o “status” de supralegalidade.

Sucede, porém, que ao analisar o assunto em abril, a SDI-1 reverteu a decisão para não admitir o
pagamento simultâneo dos adicionais. Mas os ministros deixaram uma brecha ao afirmar que a
vedação ao pagamento cumulativo não é absoluta.

“Uma interpretação teleológica e afinada ao texto constitucional da norma inscrita no artigo 193, §
2º, da CLT conduz à conclusão de que a opção franqueada ao empregado, em relação à percepção
de um ou de outro adicional, somente faz sentido se se partir do pressuposto de que o direito, em
tese, ao pagamento dos adicionais de insalubridade e de periculosidade deriva de uma única causa
de pedir”, afirmou o ministro João Oreste Dalazen, relator do ARR-1081-60.2012.5.03.0064 [os
grifos são do relator].

Para o leitor leigo, parece difícil identificar quando os pedidos ocorreriam da mesma causa de pedir
e quando dizem respeito a fatos geradores distintos. O próprio ministro Dalazen deu exemplos, no
acórdão, para ajudar a entender a nova interpretação da Corte.

Diz  ele  que  o  pedido  teria  como  base  o  mesmo  fato  gerador  no  caso,  por  exemplo,  de  um
empregado de mineradora que tem contato com a detonação de explosivos. Por estar exposto a
ruído intenso, o empregado recebe o adicional de insalubridade. Se o pedido para recebimento do
adicional de insalubridade for em decorrência do manuseio de explosivos, haveria a mesma causa
de pedir, ou seja, o trabalho relacionado à detonação de explosivos. Nessae caso, para o TST, o
trabalhador não teria direito ao pagamento cumulativo dos adicionais.

Situação diferente ocorre, para os ministros, no caso em que um técnico de enfermagem postula
adicional  de  insalubridade  em  decorrência  do  contato  com  pacientes  portadores  de  doenças
infectocontagiosas  e,  também,  adicional  de  periculosidade  em  virtude  do  manuseio  de
equipamentos de raio-X, porque sujeito a radiações ionizantes. Nesse caso, segundo o TST, haveria
causas de pedir distintas.

Depois da decisão da SDI-1, novamente a 7ª Turma do TST voltou a analisar o assunto neste mês, a
partir do Recurso de Revista 7092-95.2011.5.12.0030. Por unanimidade, os ministros condenaram a
Whirlpool a pagar a um ex-operador de fábrica:

• o adicional de insalubridade, pelo contato e manipulação de produtos químicos e ruídos; e 
• o adicional de periculosidade, pela exposição à radiação não ionizante. 

“Restam expressamente delineadas premissas fáticas a demonstrar que cada um dos adicionais em
questão teve, comprovadamente, como fato gerador, situações distintas”, afirmou o relator do caso,



ministro Douglas Alencar Rodrigues.

Ao  assim  decidir,  o  TST passa  a  conferir  máxima  efetividade  ao  texto  constitucional,  afinal,
enquanto o artigo 6º da CF/88 prevê a saúde como um direito fundamental social, os artigos 170,
200 e  225,  todos  da Carta  Magna,  garantem,  por  sua  vez,  a  proteção do meio  ambiente,  nele
compreendido o meio ambiente do trabalho.

E tudo isso guarda sintonia com a previsão do artigo 196 da Lei Maior, ao estabelecer que o direito
à saúde deve ser garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de
doenças e outros agravos.

OIT

Um dos fundamentos que havia sido acatado inicialmente pela 7ª Turma, e afastado pela SDI-1, foi
a de a regra da CLT violaria dispositivos das Convenções 148 e 155, da Organização Internacional
do Trabalho (OIT).

Para o ministro Dalazen, as convenções não contêm norma explícita que garantam o pagamento
cumulativao dos adicionais de periculosidade e de insalubridade em decorrência da exposição do
empregado a uma pluralidade de agentes de risco distintos. “As Convenções 148 e 155, assim como
é característico das normas internacionais emanadas da OIT, ostentam conteúdo aberto, de cunho
genérico.  Funcionam basicamente como um código de conduta para os  Estados-membros.  Não
criam, assim, no caso, direta e propriamente obrigações para os empregadores representados pelo
Estado signatário”, afirmou o julgador.

No  entanto,  a  decisão  da  SDI-1  não  afasta  o  entendimento  no  sentido  de  que  legislação
internacional possui “status” supralegal, podendo ser aplicada às situações ainda não reguladas por
lei.

Bem  por  isso, se  o  pedido  de  cumulação  decorre  de  uma  única  causa  de  pedir,  a  percepção
cumulada não será admitida. Em sentido oposto, se a pretensão de cumulação dos adicionais se
fundar  em distintos  fatos  geradores,  pautados  em causas  de  pedir  diversas,  a  cumulação  será
deferida.

Essa parece, portanto, a melhor interpretação que se extrai da decisão do TST, afinal, o empregado
submetido a dois ou mais agentes nocivos, díspares e autônomos, cada qual pautado em uma causa
de pedir e suficiente a gerar um adicional, tem inegável direito à cumulação por força do princípio
da igualdade.

A identificação dos fatos geradores deverá ser feita,  regra geral,  mediante perícia,  na forma do
“caput” do artigo 195 da CLT, e os advogados dos trabalhadores deverão identificar já na petição
inicial quais as atribuições do empregado que o levaram a estar sujeito a um ambiente insalubre
e/ou de periculosidade.

Bárbara Pombo - Brasília 

Ricardo Calcini - Assessor de Desembargador no TRT/SP da 2ª Região. Bacharel em Direito pela
Universidade  Presbiteriana  Mackenzie.  Pós-Graduado  em Direito  Processual  Civil  pela  Escola
Paulista da Magistratura do Tribunal de Justiça de São Paulo. Professor de Fabre Cursos Jurídicos,
Escola Nacional de Direito e Curso Êxito. 

Frigorífico deve incluir adicionais recebidos à época de acidente de trabalho no cálculo de
pensão vitalícia 

A Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho proveu recurso de um compressorista da Agropecuária Bolson
Ltda. (Frigorífico Bolson),  de Toledo (PR),  contra  decisão que excluiu da base de cálculo de pensão mensal
vitalícia os valores recebidos a título de adicional de insalubridade, periculosidade e noturno, após acidente de
trabalho que causou a perda definitiva da visão do olho direito.



O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região havia determinado que a indenização por danos materiais, em
forma  de  pensão  mensal  vitalícia,  fosse  calculada  apenas  com  base  no  salário  do  trabalhador,  mas,  no
entendimento do relator, ministro Aloysio Corrêa da Veiga, não é razoável excluir dos cálculos indenizatórios as
vantagens recebidas à época em que o empregado sofreu o acidente. Além da reparação por danos materiais, o
trabalhador receberá R$ 30 mil a título de danos morais e R$ 20 mil por danos estéticos.

Entenda o caso

De acordo a reclamação trabalhista, o compressorista foi admitido para trabalhar no controle das câmaras frias do
frigorífico, mas também desempenhava a função de vigilante e era o responsável por desligar uma bomba d'água
instalada a quase 1 km do estabelecimento. O acidente aconteceu quando ele, ao retornar, por um atalho, do local
da bomba, pisou num pedaço de arame farpado solto ao tentar passar por debaixo de uma cerca. A ponta do arame
atingiu o rosto e o globo ocular, ocasionando a perda total da visão do olho direito e cicatriz na face.

Em sua defesa, o frigorífico afirmou que o incidente foi de culpa exclusiva da vítima, que o empregado deixou de
usar uma estrada existente na propriedade para ir até a bomba por trajeto indevido (pasto) para cortar caminho.

O juízo da 1ª Vara do Trabalho de Toledo afastou a responsabilidade da Bolson no acidente e indeferiu a pretensão
do trabalhador.  O TRT-PR,  no entanto,  reformou a sentença por  entender que,  mesmo com o laudo pericial
confirmando que o fato ocorreu por um evento imprevisível, a empregadora não conseguiu demonstrar que adotou
práticas  de  orientação  e  fiscalização  das  normas  de  segurança  no  trabalho.  "Sem a  adequada  orientação  da
empresa, era razoável que o trabalhador optasse pelo trajeto mais curto, já que, para desligar as bombas, era
necessário deixar de cuidar dos compressores". O Regional condenou a empresa ao pagamento de pensão mensal
vitalícia, calculada somente sobre a remuneração do trabalhador.

Princípio da reparação integral

No recurso ao TST, o compressorista defendeu que a pensão deveria abranger todas as parcelas salariais, incluindo
as vantagens recebidas a título de adicional de insalubridade, periculosidade e noturno.

No voto, o ministro Aloysio destacou o princípio da reparação integral, embasado pelos artigos 944 e 950 do
Código  Civil,  para  ressaltar  a  necessidade  de  reparação  total  dos  prejuízos  sofridos,  sem  que  resulte  no
enriquecimento sem causa. "Se o empregado, não fosse o evento danoso, estaria percebendo vantagens inerentes à
função executada, não há razão para deixar de incluí-las para a determinação do valor indenizatório", concluiu.

A decisão foi unânime.

(Alessandro Jacó/CF)

Processo: ARR-231-89.2013.5.09.0068

Falta de pagamento do INSS por empresa não exime empregado do desconto de sua cota-
parte 

A Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho não conheceu do recurso de um empregado da Antenas
Comunitárias  de  Cambé  S/C  Ltda.,  do  Paraná,  que  pretendia  que  a  empresa  fosse  responsabilizada  pelo
pagamento integral dos encargos previdenciários decorrentes do contrato de trabalho por não tê-lo registrado e,
portanto, recolhido as contribuições no prazo legal.  A decisão segue a jurisprudência do TST no sentido de que,
embora o empregador seja responsável pelos descontos e recolhimentos das parcelas previdenciárias e fiscais, o
empregado deve arcar com a sua cota-parte.

Com insucesso  nas  instâncias  do primeiro  e  segundo graus,  o  empregado,  auxiliar  técnico,  recorreu ao TST
alegando que é do empregador a responsabilidade pelos encargos trabalhistas e fiscais quando deixa de registrar o
empregado. O recurso fundamentou-se nos artigos 33, parágrafo 5º, da Lei 8.212/91, 8º da CLT e 186 do Código
Civil.

Mas o relator do recurso, ministro José Roberto Freire Pimenta, explicou que, embasado no exame do artigo 43 da
Lei  8.212/91,  o  TST  editou  a  Orientação  Jurisprudencial  363 da  Subseção  1  Especializada  em  Dissídios
Individuais  (SDI-1),  segundo a  qual,  "embora  seja  do  empregador  a  responsabilidade  pelo  recolhimento  dos
valores fiscais e previdenciários, é do empregado a responsabilidade pelo débito correspondente, cabendo-lhe
suportar os descontos devidos".

Assim,  considerou  correta  a  decisão  do  Tribunal  Regional  do  Trabalho  da  9ª  Região  (PR),  por  estar  em
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consonância com a jurisprudência do TST. A decisão regional manteve a sentença da Vara do Trabalho de Cambé
(PR)  que  não  reconheceu  a  responsabilidade  exclusiva  da  empresa  pelo  pagamento  das  contribuições
previdenciárias.

A decisão foi por unanimidade.

(Mário Correia/CF)

Processo: RR-15-96.2010.5.09.0242   

Doméstica que teve contrato extinto pela morte da empregadora não receberá aviso prévio

A Sétima  Turma do  Tribunal  Superior  do  Trabalho  absolveu  o  sucessor  de  uma  empregadora  doméstica  do
pagamento do aviso-prévio indenizado a uma empregada doméstica que teve seu contrato de trabalho extinto após
a sua morte. Segundo a decisão, diante da impossibilidade de continuidade do vínculo empregatício com a morte
do empregador pessoa física, houve a extinção do contrato de trabalho doméstico sem vinculação com a vontade
das partes e com a cessação da prestação de serviços, sendo indevido o aviso-prévio.

Na reclamação trabalhista, a doméstica pedia o reconhecimento da relação de emprego como auxiliar de serviços
gerais, afirmando que, durante 23 anos, trabalhou como cozinheira e ainda cuidava da patroa idosa, administrava
aluguéis  e imóveis e fazia limpeza e manutenção da residência,  mas sem registro na carteira de trabalho.  O
sucessor,  sobrinho  da  empregadora,  admitiu  a  relação  de  emprego como empregada  doméstica  em parte  do
período, mas negou que ela administrasse aluguéis, dizendo que apenas assinava recibos quando a tia não mais
podia fazê-lo.

O  juízo  da  Vara  do  Trabalho  de  Esteio  (RS)  reconheceu  o  contrato  de  trabalho  extinto  com  a  morte  da
empregadora e determinou o registro na carteira de trabalho, além do pagamento das verbas de direito – entre elas
o aviso-prévio indenizado. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (RS) manteve a decisão.

TST 

No recurso ao TST o sucessor questionou a condenação quanto ao aviso-prévio, sustentando que as disposições do
artigo 487, parágrafo 1º da CLT não se aplica aos empregados domésticos.

O relator, ministro Cláudio Brandão, votou inicialmente pela manutenção da condenação, por entender que o
aviso-prévio é garantido aos empregados aos domésticos pelo artigo 7º, parágrafo único, da Constituição Federal.
Durante os debates, porém, acolheu os argumentos do ministro Douglas Alencar Rodrigues e os adotou como
razões de decidir.

Para Douglas Alencar, a relação empregatícia doméstica possui elementos que a singularizam, como a prestação
de serviços a pessoa ou família, na residência do tomador de serviços. "É certo ainda que, nessa relação, a figura
do empregador reveste-se de certa pessoalidade, diferenciando-se, também por esse aspecto, das demais", afirmou.
Nesse contexto, a morte do empregador impede a continuação do vínculo por motivo alheio à vontade das partes,
não cabendo assim o pagamento do aviso-prévio.   

(Lourdes Côrtes/CF)

Processo: RR-63500-35.2003.5.04.0281

Zelador que morava em escola pública consegue vínculo de emprego com o Estado do Paraná 

A Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho restabeleceu sentença que condenou o Estado do Paraná a
pagar saldo de salário e FGTS a um zelador que, após a rescisão do contrato de emprego, continuou a prestar
serviços na escola onde residia devido a uma permissão para uso de imóvel público. Apesar de o documento ter
previsto essa contrapartida, os ministros constataram a presença dos requisitos da relação de emprego e a sua
continuidade depois da dispensa formal do trabalhador.

O zelador trabalhou na Escola Estadual República do Uruguai,  em Curitiba (PR), durante seis meses, com a
carteira  assinada,  até  ser  comunicado  pela  Secretaria  de  Educação  de  que  seria  despedido  por  questões
administrativas,  mas  não  precisaria  sair  do  imóvel  e,  em contrapartida,  continuaria  a  fazer  a  manutenção,  a
limpeza e a segurança do local. A situação perdurou por mais 19 anos, nos quais afirmou não ter recebido salário.
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Por isso, propôs ação para requerer o pagamento da remuneração mensal e de outras parcelas, como gratificação
natalina (13º), férias, adicional noturno, FGTS e aviso-prévio.

Em sua defesa, a Procuradoria-Geral do Paraná alegou que o vínculo de emprego não poderia ser mantido, porque
o trabalhador não foi contratado mediante aprovação em concurso público, em contrariedade à exigência prevista
no  artigo  37,  inciso  II,  da  Constituição  Federal.  Segundo  o  Estado,  as  obrigações  posteriores  do  zelador
decorreram das cláusulas do termo de uso da casa localizada no terreno da escola. Os procuradores ainda alegaram
a destinação indevida do imóvel, pois o permissionário também o usava como sede de sua empresa de lareiras e
churrasqueiras.

O juízo de primeiro grau deferiu parcialmente os pedidos do zelador, mas o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª
Região (PR) os julgou improcedentes. Ao analisar o termo de uso, o TRT concluiu ser desnecessário o pagamento
dos  salários,  porque  os  serviços  de  manutenção,  jardinagem  e  segurança  constavam  como  contrapartida  à
permissão concedida pelo governo estadual.

TST

Relatora do recurso do trabalhador ao TST, a ministra Maria Cristina Peduzzi votou no sentido de restabelecer a
sentença, ao explicar que a permissão de uso não impede o reconhecimento do vínculo de emprego, ainda que as
atividades realizadas estivessem descritas no documento firmado com o Estado.

A ministra  identificou  no  caso  os  requisitos  da  relação  de  emprego  (artigo  3º  da  CLT):  a  pessoalidade  e  a
habitualidade na prestação dos serviços, a subordinação jurídica e a onerosidade, caracterizada pela necessidade
do pagamento de salário, até porque as atividades não serviam apenas à manutenção da casa. "É irrelevante a
atividade econômica desenvolvida paralelamente pelo zelador, porque a exclusividade não é elemento do vínculo
empregatício",  disse.  Com base  no  princípio  da  continuidade  do  contrato,  ela  mencionou  que  o  Estado  não
comprovou a veracidade da dispensa registrada na CTPS.

Apesar de reconhecer o vínculo, Peduzzi deferiu somente o pagamento dos salários e os depósitos de FGTS, nos
termos da  Súmula 363 do TST, que trata dos direitos do servidor contratado pela Administração Pública sem
prévia aprovação em concurso público.

A decisão foi unânime.

(Guilherme Santos/CF)

Processo: RR-1549-38.2010.5.09.0028

Mantido  entendimento de  que  atividades  desenvolvidas  por segurança  contribuíram para
quadro de esquizofrenia 

A Quarta Turma do Tribunal Superior do Trabalho negou provimento a agravo da TS Serviços de Segurança Ltda.,
do Rio Grande do Sul, contra condenação ao pagamento de indenização de R$ 20 mil a um empregado que atuava
como segurança pessoal e foi diagnosticado com esquizofrenia paranoide. Com isso, ficou mantido entendimento
do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (RS) no sentido de que as atividades do segurança mostraram-se
como "eventos estressores psicossociais" e agiram como concausa da doença.

Contratado  em  2006,  o  segurança  relatou  que  as  primeiras  crises  ocorreram  em  2008,  quando  começou  a
apresentar  sintomas de angústia.  Após a  primeira  consulta  com psicóloga da empresa,  ele  iniciou tratamento
psiquiátrico e medicamentoso e foi afastado do trabalho. No seu entendimento, a culpa da empresa se devia ao
fato de não ter tomado medidas no sentido de proteger sua integridade física.  

O  TRT-RS  impôs  a  condenação  com  base  em  laudo  pericial  técnico,  que  averiguou  que  as  atividades  do
trabalhador eram insalubres e periculosas. Explicou que estudos relatam que, embora não se possa definir com
clareza  as  causas  da  doença,  diversos  fatores  podem  influenciar  o  desencadeamento  ou  o  agravamento  da
patologia, "aí se incluindo as vicissitudes do trabalho, mormente em se tratando de atividades que envolve risco e
perigo para a pessoa".   

No agravo pelo qual buscava trazer a discussão ao TST, a empresa argumentou que o empregado não fazia jus à
indenização por dano moral, pois não haveria nexo de causalidade entre as atividades desenvolvidas por ele e a
doença que o acometeu.

Contrariamente ao entendimento do empregador,  a ministra  Maria  de Assis Calsing, relatora, destacou que o
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Tribunal Regional concluiu enfaticamente que as atividades do segurança "agiram como concausa para a doença
psiquiátrica que o acometeu". Dessa forma, a revisão pretendida pela empresa exigiria a reapreciação de matéria
fática, o que é obstado nesta fase recursal extraordinária pela Súmula 126 do TST.

Por unanimidade, a Turma seguiu o voto da relatora negando provimento ao agravo de instrumento.

(Mário Correia/CF)

Processo: AIRR-711-84.2010.5.04.0303

Transportadora é condenada por impor jornada de trabalho exaustiva a motorista 

A Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho restabeleceu sentença que deferiu R$ 25 mil de indenização
por dano moral a um empregado da empresa paulista Tegma Cargas Especiais Ltda., que realizava jornada de 6h
às  20h  e  ainda  tinha  o  intervalo  intrajornada  reduzido  parcialmente.  Ele  exercia  na  empresa  as  funções  de
motorista de rodotrem, ransportando ácido sulfônico, em escala 4x2.

A verba indenizatória, fixada inicialmente pela Vara do Trabalho de Indaiatuba (SP), havia sido excluída pelo
Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (SP). No entendimento regional, a empresa somente tem obrigação
de reparar dano moral quando o empregado demonstrar os prejuízos decorrentes de ato ilícito do empregador.

Em recurso de revista para o TST, o motorista sustentou que o trabalho extenuante "é prejudicial ao trabalhador,
em função da fadiga e cansaço, podendo ser causa para acidente de trabalho ou acarretar doença profissional".
Ainda segundo ele, a situação "afeta o convívio familiar e produz danos diretos a seu lazer, saúde e segurança".

Segundo  o  relator  que  examinou  o  recurso,  ministro  Alberto  Bresciani,  "a  sociedade  brasileira  assumiu
solenemente perante a comunidade internacional o compromisso de adotar uma legislação trabalhista capaz de
limitar a duração diária e semanal do trabalho". Em sua avaliação, as regras de limitação da duração da jornada
semanal  "têm importância  fundamental  na  manutenção  do  conteúdo  moral  e  dignificante  da  relação  laboral,
preservando o direito ao lazer, previsto constitucionalmente".

Para o magistrado, é fácil perceber que o descumprimento das normas que limitam a duração do trabalho pelo
empregador "não prejudica apenas os seus empregados, mas tensiona para pior as condições de vida de todos os
trabalhadores que atuam naquele ramo da economia".  

Reconhecendo a ocorrência do dano moral, o relator restabeleceu a sentença que condenou a empresa indenizar o
trabalhador com R$ 25 mil pelo dano causado. A decisão foi por unanimidade.

(Mário Correia)

Processo: RR-3030-13.2013.5.15.0077

Turma determina prosseguimento de ação movida por viúva de trabalhador que já havia sido
indenizado em vida

A Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho reconheceu o direito da viúva de um trabalhador vítima de
pneumoconiose  de  ajuizar  ação  com pedido  de  indenização  por  dano  moral  em nome  próprio  ainda  que  o
trabalhador, em vida, já tivesse sido indenizado pelos danos morais e materiais decorrentes da doença profissional.
Com isso, o caso retornará ao juízo de primeiro grau para julgamento. Como a viúva também faleceu ao longo do
processo, a Justiça do Trabalho reconheceu o direito do seu espólio de assumir a ação e receber a indenização, se
for o caso.

O empregado trabalhou para a Carbonífera Metropolitana S. A. como servente e furador de teto no subsolo das
minas de extração de carvão mineral em Santa Catarina e, em outubro de 2002, firmou acordo com a empresa na
Justiça Comum no qual recebeu R$ 43 mil a título de reparação pelos danos decorrentes da doença pulmonar,
causada por inalação de poeiras tóxicas. Após a sua morte, em 2006, a viúva ajuizou nova ação, na Justiça do
Trabalho, para pedir indenização por danos morais e pensão mensal pela perda do marido.

A empresa, ao se defender no processo, alegou que não poderia ser condenada pelos mesmos fatos já analisados
na ação movida pelo próprio trabalhador, pois isso resultaria "num autêntico  bis in idem ou dupla condenação,
institutos vedados pelo ordenamento jurídico".

A 1ª Vara do Trabalho de Criciúma (SC) deu razão à empresa, e julgou improcedentes os pedidos. Em recurso ao
TRT, a viúva sustentou que a ação promovida pelo ex-empregado tinha por objeto o acometimento de doença
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profissional, enquanto que o dano experimentado por ela decorreu do falecimento do esposo em decorrência da
pneumoconiose.

O Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região (SC), porém, manteve a sentença, destacando que o empregado já
fora indenizado em vida pelos danos sofridos, dando quitação de todas as pretensões. Segundo o Regional, a
conduta reprovável do empregador, de não ter oferecido as condições adequadas de trabalho para o empregado, foi
a mesma nos dois casos.

Com a morte da viúva, em 2009, seu espólio assumiu o polo ativo da ação e recorreu ao TST.

Ofensas distintas

O relator do recurso, ministro Alexandre Agra Belmonte, explicou que a controvérsia do processo está em se o
acordo firmado pelo falecido prejudicaria o direito de a viúva receber os valores decorrentes de duas ofensas "que
possuem não apenas naturezas distintas, mas, também, consequências sucessórias diversas: uma patrimonial e
transmissível; a outra extrapatrimonial e intransferível".

Quanto  ao  pedido  de  pensão  mensal,  o  ministro  observou  que  o  valor  transacionado  pelo  trabalhador  se
incorporou ao seu patrimônio e foi transferido aos seus herdeiros, inclusive à viúva. Neste caso, o deferimento da
pretensão resultaria em nova condenação da empresa pelo mesmo ilícito, como concluiu o TRT.

No entanto, em relação ao dano moral, Agra Belmonte considerou que não há condenação em duplicidade. "É que
a viúva perseguia direito alheio ao objeto da transação efetuada por seu marido", explicou. Belmonte ressaltou que
ela pleiteava, em nome próprio, indenização decorrente de dano suportado por ela, "de forma pessoal e exclusiva",
caracterizado pela dor pela perda do cônjuge, o que não se confunde com a reparação pelo dano moral sofrido
pelo marido em virtude da doença ocupacional.

Espólio

Embora o tema não tenha sido objeto do recurso ao TST, interposto pelos herdeiros da viúva do trabalhador, a
Carbonífera alegou sem sucesso, nas instâncias inferiores, a perda do objeto da pretensão com a morte da viúva no
curso do processo ou de ilegitimidade do espólio para o prosseguimento da demanda. "Embora o dano moral seja,
de fato, intransmissível, a ação reparatória tem natureza patrimonial e, como tal, transmite-se aos herdeiros, nos
termos dos artigos 110 do novo CPC e 943 do Código Civil", afirmou o ministro Agra Belmonte.

(Lourdes Tavares/CF)

Processo: RR-271200-12.2006.5.12.0003

Turma restabelece confissão ficta por desconhecimento dos fatos pelo preposto 

A Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho deferiu R$ 30 mil de indenização por danos morais a uma
empregada  do  Grupo  Editorial  Sinos  S.A.,  do  Rio  Grande  do  Sul,  que  sofreu  assédio  moral  pelo  diretor
operacional da empresa. Para a Turma, o desconhecimento do preposto da empresa em relação ao assédio equivale
ao não comparecimento  em juízo,  resultando na  aplicação  da  pena  de confissão  ficta  (quando se  presumem
verdadeiros os fatos alegados pela parte contrária).

A empregada contou na reclamação que trabalhava como gerente de circulação, e que seu superior, diretor de
negócios,  a tratava aos berros e sem urbanidade, culminando na sua desestabilização psicológica, que muitas
vezes a levava aos "prantos no local de trabalho ou em casa".

Na audiência de instrução, o preposto da editora declarou, em seu depoimento pessoal, que não sabia dizer se o
diretor  de  negócios  da  a  tratava  dessa  forma,  nem se  a  gerente  chorava  no  local  de  trabalho  por  conta  do
comportamento  do  diretor.  O  juízo  da  3ª  Vara  do  Trabalho  de  Novo  Hamburgo  (RS),  então,  tomou  como
verdadeira a versão dos fatos relativos apresentada pela trabalhadora, e condenou a empresa ao pagamento de R$
30 mil de indenização pelos danos morais.

No entanto, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (RS) entendeu que não houve comprovação do alegado
assédio moral. Para o Regional, a declaração do preposto de que não sabia do assédio não acarreta a confissão.
Tendo a empresa negado os fatos, caberia à empregada demonstrar a sua ocorrência, afirmou.

Segundo o relator do recurso da gerente ao TST, ministro José Roberto Freire Pimenta, observou que, de acordo
com o artigo 843, parágrafo 1º, da CLT, "é facultado ao empregador fazer-se substituir pelo gerente, ou qualquer
outro preposto que tenha conhecimento do fato, e cujas declarações obrigarão o proponente". Assim, ressaltou, "o
desconhecimento  dos  fatos  pelo  preposto,  imprescindíveis  para  o  deslinde  da  questão  julgamento,  implica  a
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confissão ficta da empresa, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados pela autora na inicial, sobre os quais
não haja prova em contrário já produzida nos autos".

O relator explicou que, ainda que o preposto não esteja obrigado a ter presenciado os fatos, deve ter conhecimento
sobre  eles,  e  suas  declarações  têm  força  vinculativa  para  o  proponente.  "Se  o  preposto  indicado  não  tem
conhecimento do fato, tal circunstância equivale a não comparecer a juízo para depor ou a recusar-se a depor, o
que autoriza a aplicação da sanção processual de confissão, conforme previsto no artigo 345 do CPC de 1973,
vigente na data em que o preposto prestou seu depoimento pessoal, e no artigo 386 do CPC de2015", concluiu.

Por unanimidade, a Turma proveu o recurso e restabeleceu a sentença.

(Mário Correia)

Processo: RR-384-37.2013.5.04.0303

Bombril pagará R$ 100 mil a promotora de vendas que sofreu assédio sexual 

Uma promotora de vendas da Bombril S. A. receberá R$ 100 mil de indenização por ter sido vítima de assédio
sexual por parte de seu superior hierárquico. A Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho não conheceu do
recurso da empresa, mantendo a condenação inclusive quanto ao valor, entendendo que não excedeu os limites da
razoabilidade.

A promotora  se  referiu  aos  assédios  como  "pesadelo",  devido  às  perseguições  e  castigos  por  não  ceder  às
investidas. Casada e com um filho com necessidades especiais (hidrocefalia), disse que não poderia abrir mão do
emprego. "Assustador", disse ela, um chefe assediar sexualmente, de forma escondida, ameaçando o emprego, a
honra, reputando "falsos" seus atestados. Com o clima tenso, cansada de denunciar e nada ser feito, registrou
boletim de ocorrência e ajuizou ação pedindo rescisão indireta do contrato de trabalho, com as parcelas de direito,
e indenização por dano moral.

A Bombril afirmou que a promotora jamais teve sua honra e dignidade ofendida por qualquer preposto, dentro ou
fora do ambiente de trabalho, não havendo nenhum fundamento para a caracterização do assédio, a indenização e
o reconhecimento da rescisão indireta.

O juízo da 6ª Vara do Trabalho de Aracaju (SE) constatou, no BO, declaração da promotora a respeito do assédio,
com convites  do superior  para  jantar  e  após  ficarem num lugar  "sossegado".  Segundo o registro,  o  fato  foi
comunicado ao supervisor. Com base nos depoimentos do preposto e de testemunhas, concluiu que o assédio ficou
caracterizado. "Muitas vezes, em situações como essas, a vítima não encontra forças para a defesa, na verdade
sente até receio de denunciar para não ser mal interpretada, afinal tem marido e filho", afirmou o juiz, que deferiu
a indenização no valor de R$ 100 mil e reconheceu a rescisão indireta.

Mantida a sentença pelo Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região (SE), inclusive quanto ao valor, a Bombril
recorreu ao TST alegando que a promotora não comprovou suficientemente suas alegações. Sustentou ainda que
não se tratava de assédio sexual  porque o suposto assediador não era superior hierárquico,  e que o valor da
condenação era desproporcional à gravidade dos fatos.

No entanto, o recurso não foi conhecido. O relator, ministro Márcio Eurico Vitral Amaro, destacou que, como a
causa estava sujeita ao procedimento sumaríssimo, o recurso de revista restringe-se às hipóteses de contrariedade
a súmula do Tribunal,  a  Bombril  apontou violação dos artigos 8º  da  CLT e 944 do  Código Civil.  Quanto à
indenização, explicou que a revisão do valor só é possível quando este ultrapassar os limites do razoável ou for
extremamente irrisório ou exorbitante, o que não se verificou no caso.

A decisão foi unânime.

(Lourdes Côrtes/CF)

Processo: RR-RR-835-65.2015.5.20.0006

Mantida justa causa de empregado por embriaguez e agressão a colega 

A Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho rejeitou agravo de um auxiliar de entrega que pretendia reverter
a justa causa aplicada pela Laticínios Bom Gosto S. A. por embriaguez. Ele próprio admitiu que, depois de beber
cerveja no intervalo de almoço, agrediu verbalmente e ameaçou um colega de trabalho ao retornar ao serviço.

O auxiliar afirmou em seu depoimento que, apesar de ter o hábito de tomar uma garrafa de cerveja no almoço, não
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trabalhava embriagado. Ele reconheceu ter discutido com o colega, que o chamou de "trouxão", ameaçando-o e
xingando-o por ter faltado e tê-lo deixado trabalhar sozinho.

Para o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (RS), o depoimento do trabalhador constitui "prova robusta"
da  sua  conduta  faltosa.  Ao  considerar  válida  a  justa  causa,  o  TRT  verificou  que  a  empresa  observou  a
imediaticidade da punição e a proporcionalidade à falta cometida, e  entendeu que o trabalhador não fazia jus ao
pagamento das verbas rescisórias deferidas na primeira instância.

No agravo pelo qual  o  auxiliar  pretendia  rediscutir  o  caso no TST,  o auxiliar  sustentou que a  empresa não
demonstrou  cabalmente  que  ele  trabalhavam  constantemente  embriagado,  e  alegou  ainda  que  o  vício  da
embriaguez é considerado doença social grave e não pode ser motivo para a rescisão motivada do contrato de
trabalho.

O relator do agravo, ministro Márcio Eurico Vitral Amaro, contudo, afastou essa argumentação, destacando que,
segundo o TRT, do próprio depoimento do trabalhador seria possível extrair as situações fáticas que ampararam a
aplicação da penalidade máxima do contrato de trabalho. "Os fatos não precisaram ser comprovados pela empresa,
já  que  foram confessados  pelo  trabalhador  em depoimento  pessoal",  afirmou.  "A questão  não  foi  decidida,
portanto, com base na distribuição do ônus da prova, mas sim pela análise do quanto provado nos autos".

A decisão foi unânime.

(Lourdes Tavares/CF)

Processo: ARR-1289-59.2012.5.04.0341

LBV é condenada por exagerar na cobrança de metas de operadora que pedia contribuições
por telefone

A Legião da Boa Vontade (LBV) foi condenada pela Justiça do Trabalho a pagar indenização de R$ 5 mil por
assédio  moral  a  uma  operadora  de  telemarketing  por  cometer  excessos  na  cobrança  de  metas.  Segundo  a
trabalhadora,  ela  recebia  uma  lista  de  aproximadamente  700  números  de  telefones  para  ligar  pedindo
contribuições para a instituição. Uma das provas que levou à condenação é a advertência recebida por ela com
ameaça de dispensa por justa causa ante o não cumprimento de metas.  

O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho (TST) por meio de recursos de revista da LBV e da trabalhadora,
com o objetivo de reformar decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (PR). Ao analisar os apelos,
em que a empregadora pedia a absolvição ou a redução do valor da indenização e a empregada o aumento da
quantia para reparação do dano, a Sexta Turma do TST não conheceu de ambos os recursos.

Pressão, castigos e advertência

A operadora  foi  afastada  do  trabalho  em outubro  de  2007,  recebendo auxílio-doença,  por  lesões  de  esforço
repetitivo e transtornos de pânico e esquizoafetivo do tipo depressivo. Na petição que deu início à ação, em 2011,
ela alegou ter sido vítima de assédio moral. Além da pressão quanto ao atingimento de metas, aquele que não as
atingisse era submetido, nas reuniões de dinâmica de grupo, a um "castigo", como imitar animais, cantar músicas
ou fazer exercícios físicos.

Na advertência juntado por ela, a LBV anexou uma planilha para demonstrar a baixa produtividade e afirmava
que, se as "irregularidades" se repetissem, ela poderia ser dispensada por justa causa por ato faltoso. "Para que não
tenhamos, no futuro, de tomar medidas mais severas que nos são facultadas pela legislação vigente, solicitamos
que observe as normas reguladoras da relação de emprego", dizia o documento. 

Em sua defesa, a LBV argumentou que é um direito do empregador cobrar produção de seus funcionários, e negou
a prática de situações vexatórias ou ofensivas. Ao recorrer ao TST, alegou que não ficou caracterizado o dano
moral, e que o valor da reparação fixado pelo TRT-PR é desproporcional ao dano.

O recurso da trabalhadora ao TST foi somente para aumentar o valor da indenização, sustentando que não era
compatível com a conduta praticada, tendo em vista a extensão do dano, a capacidade econômica da empregadora
e seu efeito pedagógico.

Relator do processo na Sexta Turma, o ministro Augusto César Leite de Carvalho destacou que, conforme o
registro do TRT, foi demonstrado que a LBV, por seus representantes, extrapolava os limites do poder diretivo
patronal, agregando, aos procedimentos normais de cobrança de metas "artifícios que sujeitavam a empregada a
situação vexatória e humilhante (ameaças expressas de demissão), o que caracteriza assédio, gerador do dano
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moral  passível  de  indenização".  Dessa  forma,  ficou  comprovado  o  assédio  moral  e,  por  isso,  "é  devida  a
indenização por danos morais".

Quanto à indenização, o relator avaliou que o Tribunal Regional explicitou os parâmetros utilizados, observando
os  princípios  da  razoabilidade  e  proporcionalidade.  Ele  explicou  que,  para  fixar  o  valor,  o  julgador  utiliza
elementos probatórios que não podem ser revistos pelo TST, conforme preconiza a  Súmula 126. Acrescentou
ainda que a atribuição de valor apenas atenta contra o princípio da proporcionalidade quando o valor fixado é
irrisório ou demasiadamente elevado. "Não é essa a situação dos autos, na qual foram fixados R$ 5 mil", concluiu.

(Lourdes Tavares/CF)

Processo: RR-797-16.2011.5.09.0001

Gravação de conversa entre gerente e diretor da empresa por viva-voz comprova humilhação
de vendedora 

A Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho negou provimento a agravo da Semax Segurança Máxima Ltda.
contra decisão que considerou válida a gravação feita por uma vendedora de uma ligação telefônica no viva-voz,
enquanto pegava carona no carro do gerente. No áudio, o diretor da empresa a chama de "prostituta de boca
grande" e orienta o gerente a enganá-la quanto ao pagamento de comissões. A empresa alegava que a gravação era
ilícita, por ter sido feita sem autorização dos interlocutores.

Segundo o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (MG), que, com base na gravação, condenou a empresa a
indenizar a empregada em R$ 5 mil, o caso é diferente daqueles em que a prova é obtida por meio ilícito, como
por interceptação eletrônica sem autorização judicial, com violação à garantia do sigilo das comunicações. "Trata-
se  de  situação  muito  mais  próxima à de uma gravação  de conversa  ambiental  do que de uma interceptação
telefônica ilegal, pois a trabalhadora estava no veículo junto com o gerente no momento da ligação", ressaltou.

Para o Regional, embora a vendedora não participasse da conversa, ela estava autorizada, pelo menos, a escutá-la,
caso contrário o gerente não teria acionado o viva-voz. "O fato de os demais interlocutores não terem autorizado a
gravação é irrelevante", concluiu, observando que a gravação ambiental tem sido admitida como prova válida
"mesmo sem a prévia ciência dos demais envolvidos".

Humilhação 

A trabalhadora vendia câmeras de segurança para condomínios, e, numa visita a cliente, este fez uma reclamação
sobre o serviço. Ao retornar para a empresa, de carona com seu gerente, este ligou para o diretor para falar do
assunto, e nesse momento a gravação foi feita.

Exposta a essa "situação incômoda, humilhante e constrangedora", como definiu a vendedora, e tendo o caso
chegado ao conhecimento dos colegas, ela acabou pedindo demissão 12 dias depois. Na reclamação, pleiteou a
nulidade  do  pedido  de  demissão,  porque  teria  sido  praticamente  obrigada  a  isso,  e  buscou  receber  verbas
rescisórias  e  indenização  por  dano  moral,  apresentando  a  gravação  e  testemunhas  que  ratificaram  o
comportamento abusivo do diretor.

A 38ª  Vara  do  Trabalho  de  Belo  Horizonte  condenou  a  empresa  a  pagar  R$  20  mil  por  danos  morais,
posteriormente reduzidos pelo TRT-MG para R$ 5 mil. Ainda inconformada com a condenação, a empresa tentou
trazer seu recurso ao TST, por meio de agravo de instrumento.

Ao analisar o caso, a relatora, ministra Kátia Magalhães Arruda, explicou que, para conhecimento do recurso de
revista, a parte deve indicar o trecho da decisão recorrida que está sendo questionado, mas o fragmento indicado
pela empresa não identifica os diversos fundamentos adotados pelo TRT para resolver a controvérsia, em especial
o que revela que foi o gerente, que estava no carro com a vendedora, que ativou o viva-voz do celular e que ele
sabia que a conversa estava sendo gravada. Assim,  que, por isso, não foi atendido o requisito previsto no artigo
896, parágrafo 1º-A, inciso I, da CLT.

A decisão foi unânime.

(Lourdes Tavares/CF)

Processo: ARR - 62-83.2015.5.03.0138

A Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho condenou a Rios Unidos Logística e Transportes
de Aço Ltda.  a  pagar  indenização integral  a  uma trabalhadora que foi  dispensada grávida pela
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empresa e, durante o período da estabilidade provisória, entrou em exercício em cargo público. "A
reinserção no mercado de trabalho, seja no setor público ou na iniciativa privada,  não constitui
causa extintiva do direito da trabalhadora, por absoluta ausência de previsão constitucional ou legal
neste sentido", afirmou o ministro Guilherme Caputo Bastos, relator do processo.

A profissional recorreu ao TST contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (MG), que limitou o
pagamento da indenização substitutiva dos salários ao dia imediatamente anterior à entrada em exercício no cargo
público, para o qual foi aprovada em concurso. Ao examinar o processo, a Quinta Turma entendeu que a decisão
do TRT-MG contrariou o item II da Súmula 244 do TST.

Entenda o caso

A empregada gestante tem direito à estabilidade provisória prevista no artigo 10, inciso II, alínea "b", do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). Segundo esse dispositivo, o direito surge com a concepção, e
não com a constatação da gravidez por exame clínico. É necessário apenas que a empregada esteja grávida no
momento da dispensa, independentemente da ciência da empresa e dela própria.

O ministro Caputo Bastos explicou que a garantia constitucional tem como objetivo a proteção da maternidade e
do nascituro, inclusive pela notória dificuldade de uma gestante obter novo emprego. E observou que, conforme
entendimento do TST, a reintegração no emprego deve ocorrer durante o período de estabilidade. Ultrapassado
esse  prazo,  a  empregada  tem  direito  à  indenização  substitutiva,  isto  é,  aos  salários  e  demais  direitos
correspondentes ao período de estabilidade.

"O Tribunal  Regional,  ao limitar  a  indenização substitutiva  ao dia  imediatamente anterior  ao da entrada  em
exercício da trabalhadora no serviço público, proferiu decisão contrária à iterativa, notória e atual jurisprudência
do TST, concluiu. Por unanimidade, a Turma proveu o recurso da trabalhadora para afastar a limitação temporal
imposta pelo TRT, assegurando o pagamento da indenização durante todo o período de estabilidade.

(Lourdes Tavares/CF)

Processo: ARR-774-34.2014.5.03.0033

Gestante que assumiu cargo público após ser demitida por empresa tem direito à
indenização estabilitária 
A Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho condenou a Rios Unidos Logística e Transportes de Aço Ltda. a
pagar indenização integral a uma trabalhadora que foi dispensada grávida pela empresa e, durante o período da
estabilidade provisória, entrou em exercício em cargo público. "A reinserção no mercado de trabalho, seja no setor
público ou na iniciativa privada, não constitui causa extintiva do direito da trabalhadora, por absoluta ausência de
previsão constitucional ou legal neste sentido", afirmou o ministro Guilherme Caputo Bastos, relator do processo.

A profissional recorreu ao TST contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (MG), que limitou o
pagamento da indenização substitutiva dos salários ao dia imediatamente anterior à entrada em exercício no cargo
público, para o qual foi aprovada em concurso. Ao examinar o processo, a Quinta Turma entendeu que a decisão
do TRT-MG contrariou o item II da Súmula 244 do TST.

Entenda o caso

A empregada gestante tem direito à estabilidade provisória prevista no artigo 10, inciso II, alínea "b", do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). Segundo esse dispositivo, o direito surge com a concepção, e
não com a constatação da gravidez por exame clínico. É necessário apenas que a empregada esteja grávida no
momento da dispensa, independentemente da ciência da empresa e dela própria.

O ministro Caputo Bastos explicou que a garantia constitucional tem como objetivo a proteção da maternidade e
do nascituro, inclusive pela notória dificuldade de uma gestante obter novo emprego. E observou que, conforme
entendimento do TST, a reintegração no emprego deve ocorrer durante o período de estabilidade. Ultrapassado
esse  prazo,  a  empregada  tem  direito  à  indenização  substitutiva,  isto  é,  aos  salários  e  demais  direitos
correspondentes ao período de estabilidade.

"O Tribunal  Regional,  ao limitar  a  indenização substitutiva  ao dia  imediatamente anterior  ao da entrada  em
exercício da trabalhadora no serviço público, proferiu decisão contrária à iterativa, notória e atual jurisprudência
do TST, concluiu. Por unanimidade, a Turma proveu o recurso da trabalhadora para afastar a limitação temporal
imposta pelo TRT, assegurando o pagamento da indenização durante todo o período de estabilidade.

(Lourdes Tavares/CF)
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Processo: ARR-774-34.2014.5.03.0033

JT  afasta  caracterização  de  “truck  system”  em  fornecimento  de  vale  em  compras  a
empregados de supermercados 

A Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho negou provimento a recurso do Sindicato dos Empregados do
Comércio de Maringá (Sincomar) contra decisão que afastou a alegação de configuração de  truck system na
concessão de vale de R$ 50 reais para compras nos estabelecimentos da Companhia Sulamericana de Distribuição,
rede de supermercados de Maringá (PR). A conclusão de que a prática seria abusiva exigiria o reexame de fatos e
provas, procedimento vedado pela Súmula 126 do TST.

Em ação coletiva ajuizada na 5ª Vara do Trabalho de Maringá, o sindicato afirmou que o crédito era concedido
única  e  exclusivamente  para  a  aquisição,  no  estabelecimento  em que  o  empregado  estivesse  registrado,  de
mercadorias ali comercializadas. Como a rede comercializa outros produtos além de alimentos, os empregados
poderiam utilizar seus créditos na compra de eletrodomésticos, eletrônicos, armarinhos, cigarros e até mesmo
bebidas alcoólicas. A única restrição era a impossibilidade de aquisição de créditos para telefone celular.

Para o Sincomar, a situação é "aviltante" e contraria expressa disposição legal – o artigo 458 da CLT, que veda o
pagamento com bebidas alcoólicas ou drogas nocivas. Outro argumento foi o de que a imposição de se adquirir
produtos da própria empregadora como meio de fazer uso de créditos de natureza trabalhista restringe a liberdade
do empregado de usar seus rendimentos da forma que desejar, e violaria o artigo 462, parágrafo 2º, da CLT, que
veda à empresa exercer qualquer coação ou induzir seus empregados a comprar suas próprias mercadorias.

A pretensão  do sindicato era  o reconhecimento  da natureza  salarial  da verba,  fornecida  durante  dois  anos e
suprimida após a fusão de duas redes de supermercado, seu restabelecimento, incorporada ao contracheque, e a
condenação da empresa por dano moral coletivo.

A  empresa,  em  sua  defesa,  afirmou  que  nunca  obrigou  seus  empregados  a  gastarem  seus  salários  nos
supermercados, "e nem poderia ser diferente", pois o salário era pago por meio de depósito em conta. "Na prática,
o benefício consistiu na entrega de gêneros alimentícios de propriedade dos supermercados para seus empregados,
até um limite mensal de R$ 50", sustentou. "Não há qualquer ilicitude no procedimento, nem tampouco a prática
de  truck system, uma vez que os empregados poderiam, se quisessem, não usufruir do benefício que lhes era
concedido".

O juízo de primeiro grau reconheceu que a verba deveria ser restabelecida e incorporada ao salário, mas afastou a
caracterização do truck system. Segundo a sentença, a vedação do artigo 462 da CLT é no sentido de proibir que as
empresas limitem a liberdade dos empregados de dispor de seu salário. "A empresa não obrigou seus empregados
a gastarem seu salário adquirindo seus produtos, reduzindo-os à condição de devedores do próprio empregador",
assinalou o juiz. O mesmo entendimento foi mantido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (PR).

TST

O relator do recurso do sindicato, ministro Hugo Scheuermann, citou trechos do acórdão do TRT no sentido de
que o fato de o vale mensal só poder ser gasto no supermercado não caracteriza o truck system. Para o TRT, o
sistema  só  ocorreria  se  a  empresa  coagisse  ou  induzisse  os  empregados  a  gastar  sua  remuneração  no
estabelecimento,  ou  se  o  vale  alimentação  fosse  fornecido  nos  termos  do  Programa  de  Alimentação  do
Trabalhador (PAT) e, mesmo assim, só pudesse ser utilizado na rede. Nenhuma dessas situações, contudo, se
verificou. "Nesse contexto, não restando caracterizada a prática, inviável a condenação ao pagamento de dano
moral coletivo", concluiu.

A decisão foi unânime.

(Carmem Feijó)

Processo: ARR-608-10.2012.5.09.0872

Leiturista atacado três vezes por cães receberá indenização por danos moral e estético 

A Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho manteve decisão que condenou a Companhia de Saneamento
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do Paraná (Sanepar) a indenizar por danos morais e estéticos um agente comercial de campo (leiturista) vítima de
três ataques de cães, em datas diferentes, enquanto tentava ler hidrômetros em residências. Devido aos acidentes,
ele passou por cirurgia no ombro e no antebraço para reparar as lesões. A indenização equivale a 15 salários do
trabalhador.

Na ação judicial, o leiturista afirmou que os incidentes decorreram também da negligência do empregador por não
proporcionar meios eficazes para evitar os problemas com animais domésticos. Ele pediu reparação por danos
moral e estético, pois se sente constrangido em apresentar as marcas das mordidas no braço, e requereu, ainda, o
custeio de nova cirurgia plástica para retirar os sinais dos cortes.

A Sanepar,  em sua defesa,  alegou ter  cumprido todas as  normas de segurança,  higiene e saúde do trabalho,
inclusive forneceu aos agentes de campo computador de bordo com dispositivo para avisar quais residências
tinham cães  bravos.  A companhia  afirmou  que,  após  os  ataques,  encaminhou  o  empregado  para  o  hospital,
entregou  a  Comunicação  de  Acidente  de  Trabalho  (CAT)  para  o  INSS  e  acionou  a  área  jurídica  a  fim  de
responsabilizar os donos dos cachorros.

O juízo da 17ª Vara do Trabalho de Curitiba (PR) determinou o pagamento de indenização equivalente a 15
salários, no total de R$ 13 mil, mas indeferiu o pedido relativo a novo procedimento cirúrgico, por concluir que
não ficou comprovada sua necessidade. A sentença foi mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região
(PR).

De acordo com o TRT, não houve responsabilidade direta da Sanepar,  mas sim indireta,  por ter sujeitado os
empregados ao risco de prestar serviços nas ruas e nos imóveis de desconhecidos. O Regional considerou que a
culpa foi  agravada pelo relato de testemunhas sobre recomendação da empresa para reduzir o uso do código
eletrônico identificador de cão bravo.   "Assim, estão presentes o dano, o nexo causal e a culpa do empregador
pelos acidentes que o agente sofreu", concluiu.

TST

A Sanepar recorreu ao TST com o argumento de que não deve responder pelos incidentes, mas o relator, ministro
Walmir Oliveira da Costa, destacou que os três ataques e suas consequências justificam a condenação por dano
moral  fundada  na  responsabilidade  objetiva,  sem a  obrigação  de  comprovar  a  culpa,  porque  a  atividade  da
Companhia implicou risco para o empregado (artigo 927, parágrafo único, do  Código Civil). Para se chegar à
conclusão diversa da adotada pelo TRT-PR, seria necessário revisar os fatos e as provas, conduta vedada em sede
de recurso de revista (Súmula 126).

A decisão foi unânime.

(Guilherme Santos/CF)

Processo: RR-528-30.2012.5.09.0651

Oi vai indenizar instalador que teve de se hospedar em quarto de motel com colega em viagem
de trabalho 

A Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho não conheceu de recurso da Brasil Telecom S.A. (Oi S.A.)
contra decisão que a condenou subsidiariamente ao pagamento de R$ 10 mil em indenização por danos morais a
um instalador de Curitiba (PR) que, em viagem de trabalho ao Rio de Janeiro (RJ), ficou hospedado num quarto
de motel com colega de trabalho, dividindo a cama redonda de casal.

De  acordo  com  a  reclamação,  a  empresa  enviou  dez  trabalhadores  à  capital  fluminense  em abril  de  2006,
hospedando-os, por cerca de 30 dias, em cinco quartos do Motel Kaiser, em Jacarepaguá, de modo em que dois
funcionários ficassem em uma unidade. O instalador alegou que teve sua imagem e honra ofendidos por causa do
alojamento inapropriado, uma vez que ele e os colegas passaram a ser alvo de chacotas e piadas.

A Oi negou que tivesse exposto os trabalhadores a situação constrangedora e afirmou que "zelou pelo bem estar
dos seus funcionários, oferecendo-lhes acomodações dignas e confortáveis".  Alegou também que o instalador
prestou serviço normalmente e que, à época, não houve reclamação dos empregados quanto às acomodações.

O juízo da 14ª Vara do Trabalho de Curitiba (PR) indeferiu o pedido do trabalhador, por entender que o dano
moral não ficou configurado. O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (PR), porém, condenou a empresa a
indenizá-lo em R$ 10 mil, por considerar que a ação do empregador de alojar dois empegados num mesmo quarto
de motel configurou constrangimento capaz de ensejar a reparação financeira.
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TST

No recurso de revista ao TST, a Oi sustentou que não poderia ser condenada, pois não ficou comprovado o dano
moral.

A relatora, ministra Kátia Magalhães Arruda, no entanto, ressaltou que, independentemente de comprovação de
sofrimento diante da situação constrangedora, o dano no caso julgado é presumido ( in re ipsa), já que o fato de
alojar empregados em um quarto de motel para dividir a mesma cama, por si só, se trata de ocasião vexatória, sem
que se exijam provas quanto aos danos ocasionados por ela.

A decisão foi unanime.

(Alessandro Jacó/CF)

O número do processo foi omitido para preservar a intimidade do trabalhador.

Marfrig não pagará pensão mensal a empregada por redução temporária da capacidade de
trabalho 

A Oitava Turma do Tribunal  Superior  do Trabalho absolveu a Marfrig  Global  Foods S.A. da condenação ao
pagamento de pensão mensal a uma empregada que teve a capacidade de trabalho reduzida temporariamente.
Segundo a relatora do recurso da empresa, ministra Maria Cristina Peduzzi, ela permaneceu trabalhando em outra
função, sem redução de renda em decorrência da inabilitação.

A empregada, que trabalhava na embalagem de peças semicongeladas, alegou que em função dos severos esforços
físicos que fazia ao manusear em torno de 350 a 400 peças por hora, foi acometida de doenças de natureza
ocupacional,  como  bursite,  tendinite  e  síndrome  do  túnel  do  carpo,  atestadas  em  laudo  médico  e  exames
complementares. Em sua defesa, a empresa sustentou que não havia nexo causal entre a doença e a atividade
desenvolvida, e que sempre adotou medidas necessárias para elidir os riscos ergonômicos daí decorrentes, como
ginástica laboral e fornecimento de equipamentos de proteção.

Embora o juízo do primeiro grau tenha negado a pensão à empregada, o Tribunal Regional do Trabalho da 23ª
Região (MT) deferiu a verba, entendendo que a condenação estaria amparada no artigo 950 do  Código Civil.
Assim, a condenou ao pagamento de indenização por danos morais e pensão mensal, no percentual de 25% do
salário.

A Marfrig sustentou, no recurso para o TST, que não havia justificativa para o pagamento da pensão, uma vez a
incapacidade laborativa era temporária e provisória, conforme atestado em laudo pericial.

No entendimento da ministra Maria Cristina Peduzzi, observou que, segundo o TRT, a trabalhadora não sofreu
dano material. Ela foi admitida em 2009, como auxiliar de serviços gerais, e promovida à função de faqueira. Em
três ocasiões, foi afastada do trabalho em decorrência de doenças que a abalaram psicologicamente e limitaram
temporariamente sua capacidade de trabalho, porém de forma reversível.

O contrato de trabalho permanecia vigente até a data do ajuizamento da ação trabalhista, em 2012, e, segundo o
laudo pericial,  ela estava em boa condição física e trabalhando num tipo de embalagem que não lhe causava
danos, pois não realizava movimentos acima da cabeça, e as peças, pequenas, ficavam num balcão da sua altura.
"Para que haja condenação ao pagamento de pensão mensal, é necessário comprovar a perda ou redução salarial
decorrente da incapacidade parcial que acomete o trabalhador", afirmou a relatora.

Por  maioria,  vencido  o  ministro  Márcio  Eurico  Vitral  Amaro,  a  Turma  restabeleceu  a  sentença  que  julgou
improcedente o pedido de indenização por dano material. A indenização de R$ 3.500 por dano moral, porém, foi
mantida.

(Mário Correia/CF)

Processo: RR-548-82.2012.5.23.0052
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Gerdau indenizará pais e irmãos de empregado lançado em forno a 700 graus

A Gerdau Aços Longos S.A. foi condenada pela Justiça do Trabalho a indenizar os pais e os quatro irmãos de um
empregado que morreu em acidente no qual foi lançado em forno incandescente com temperatura de 700°. A
empresa tentou reverter a condenação alegando que a viúva e os filhos do trabalhador já foram indenizados em
outra ação, mas a Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho, ao julgar embargos declaratórios, manteve seu
entendimento quanto ao cabimento da indenização, fixada em R$ 200 mil para os pais e R$ 25 mil para cada
irmão.

De  acordo  com  o  relato  dos  parentes,  o  empregado  tinha  46  anos  quando  o  acidente  aconteceu.  Ele  fazia
manutenção num forno da aciaria (unidade onde o ferro-gusa é convertido em aço), na unidade da Gerdau em
Divinópolis (MG), e, devido a um grande deslocamento de ar quente, ele se desequilibrou da plataforma e caiu.
Ele morreu carbonizado, "não restando quase nada do corpo para sepultamento".

Ao recorrer para o TST, a Gerdau alegou que, mantida a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região
(MG), ela será obrigada a indenizar dez parentes da vítima, pois já foi condenada ao pagamento de R$ 600 mil na
ação ajuizada pela viúva e pelas filhas. Para a empresa, o direito delas à reparação por danos morais excluiria a
possibilidade de os demais parentes requererem, em outra ação, a mesma indenização, porque a vítima já havia
constituído seu próprio núcleo familiar, e os pais e os irmãos não comprovaram a existência de convivência ou
afeto em relação ao falecido. 

A Sexta Turma do TST analisou o caso por duas vezes.  Em 2014, o recurso de revista  da empresa não foi
conhecido, com o entendimento de que o dano moral dispensa comprovação neste caso e que, de acordo com as
informações contidas na decisão regional, havia estreita relação de afetividade entre o trabalhador, seus pais e
irmãos.

A empresa opôs embargos declaratórios (ED), parcialmente providos apenas para prestar esclarecimentos, sem
modificar  a  decisão  anterior.  Ao analisá-los,  o  relator,  ministro  Augusto  César  de  Carvalho,  salientou  que a
finalidade desse recurso é sanar vício existente na decisão, visando ao aprimoramento do julgado, e "não apreciar
alegações de inconformismo da parte, que obteve uma decisão devidamente fundamentada, mas contrária aos seus
interesses". Mesmo assim, considerou que os ED deveriam ser providos apenas para prestar esclarecimentos sobre
aspectos em discussão, sem alteração do julgado.

Segundo o relator, a gravidade das circunstâncias da morte "e até mesmo as condições em que a família recebeu o
corpo do ente querido são suficientes para excluir qualquer elucubração jurídica (posicionamento confuso), com
finalidade de afastar a indenização pelo dano moral também aos pais e aos irmãos". Quanto ao pedido de redução
da indenização, ressaltou a manifestação da Turma no recurso de revista quanto à impossibilidade de revolvimento
do conteúdo fático e probatório do processo. "Diante do quadro apresentado pelo Regional e do porte econômico
da empresa, os valores não se mostram abusivos", concluiu.

(Lourdes Tavares/CF)

Processo: RR-482-19.2012.5.03.0098

Carta precatória em ação de bancário obriga juízo de outra Vara a transcrever depoimento 

A Subseção II Especializada em Dissídios Individuais (SDI-2) do Tribunal Superior do Trabalho declarou o juízo
da 9ª Vara do Trabalho de Curitiba (PR) competente para transcrever os depoimentos de testemunhas registrados
em meio audiovisual sobre processo que tramita no Ceará. A decisão refere-se a conflito negativo de competência
apresentado pela juíza da Vara do Trabalho de Pacajus (CE), após ninguém se dispor a realizar a transcrição de
declarações obtidas mediante carta precatória.

O Banco do Brasil S.A. pediu a oitiva de alguns de seus empregados, em Curitiba, para contestar ação apresentada
por bancário dispensado por justa causa por fraude em abertura de conta, enquanto trabalhava no Paraná. Ele
recebeu o comunicado da despedida quando era gerente em Beberibe (CE), e, então, ingressou com reclamação
judicial para requerer a reintegração ao emprego.

O juízo de Pacajus acatou o requerimento do banco e encaminhou carta precatória para que a Justiça do Trabalho
no  Paraná  providenciasse  os  depoimentos.  A resposta  veio  em  uma  mídia  com  o  registro  audiovisual  das
declarações. A juíza no Ceará tornou sem efeito o ato processual, porque o banco e o bancário se recusaram a
transcrever o conteúdo dos áudios, e expediu outra carta para que a autoridade da 9ª Vara do Trabalho de Curitiba

http://aplicacao4.tst.jus.br/consultaProcessual/consultaTstNumUnica.do?conscsjt=&numeroTst=482&digitoTst=19&anoTst=2012&orgaoTst=5&tribunalTst=03&varaTst=0098&consulta=Consultar


entregasse as declarações por escrito, mas o retorno foi negativo, com base no artigo 2º da  Resolução 105 do
Conselho  Nacional  de  Justiça  (CNJ),  que  dispensa  a  transcrição  dos  depoimentos  documentados  por  meio
audiovisual.

Ao suscitar o conflito negativo de competência no TST, a representante da Vara do Trabalho de Pacajus alegou
que a ação tramita pelo Processo Judicial Eletrônico (PJe-JT), sem a possibilidade de recebimento de arquivos de
áudio  e  vídeo.  Ainda  mencionou  o  artigo  417,  parágrafo  1º,  da  CLT,  que  prevê  o  registro  datilográfico  do
depoimento, inclusive quando o juiz o determinar.

TST

O relator do processo na SDI-2, ministro Barros Levenhagen, concluiu que a transcrição compete ao juízo da 9ª
Vara do Trabalho de Curitiba, que teve a iniciativa de fazer o registro audiovisual. Ele mencionou decisão do
Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre o conflito de competência 126.747-RS, para reforçar que a transcrição
cabe ao juízo responsável pelo cumprimento da carta precatória.

Levenhagen afastou a aplicação da Resolução 105 do CNJ, uma vez que a versão do PJe-JT não comporta o
recebimento de arquivos de áudio e vídeo, e ainda constatou ofensa ao princípio da razoável duração do processo.
"As testemunhas foram ouvidas em junho de 2014, e desde então as partes aguardam uma definição sobre a quem
cabe proceder à degravação das declarações prestadas, o que vai de encontro ao princípio da razoável duração do
processo", disse.

A decisão foi unânime.

(Guilherme Santos/CF)

Turma anula contrato de trabalho entre empregada e banca de jogo do bicho em Recife (PE) 

Processo: CC-10634-88.2013.5.07.0031A Quarta Turma do Tribunal Superior do Trabalho proveu recurso da Tim
Celular S.A. contra decisão que reconheceu o vínculo empregatício de uma operadora de micro com a Banca
Sonho  Real,  em  Recife  (PE),  que  atuava  na  exploração  de  jogo  de  bicho.  A Tim  havia  sido  condenada
subsidiariamente  por  ter  firmado  contrato  de  prestação  de  serviço  com a  banca  para  a  recarga  de  celulares
realizada pela empregada, mas a Turma decretou a nulidade do contrato de trabalho, por entender ser inviável o
reconhecimento de vínculo de emprego para a exploração de atividade ilícita.

A trabalhadora ajuizou reclamação trabalhista alegando que trabalhou de janeiro de 2009 a agosto de 2011 sem ter
a carteira de trabalhado registrada. O juízo da 13ª Vara do Trabalho de Recife reconheceu o vínculo e condenou a
banca e a Tim de forma subsidiaria, ao pagamento das verbas trabalhistas devidas pela rescisão contratual.

As empresas recorreram ao Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (PE), alegando que não houve relação de
emprego, uma vez que se  tratava  de trabalho ilícito.  O Regional,  no entanto,  manteve  o reconhecimento do
vinculo, ressaltando que "a ilicitude da atividade empresarial não contamina o trabalho realizado pelo empregado
que, premido pelas necessidades vitais, aceita o emprego para subsistir, apenas".

Nulidade

No recurso de revista ao TST, a empresa de telefonia manteve o argumento de que a atividade ilegal explorada
pela banca enseja a nulidade do contrato de trabalho.

A ministra Maria de Assis Calsing, relatora, reformou o acórdão regional e afastou o reconhecimento do vinculo
empregatício, julgando improcedente a reclamação trabalhista da operadora. Ela ressaltou que a matéria já esta
pacificada na jurisprudência do Tribunal, por meio da Orientação Jurisprudência 199, da Subseção I de Dissídios
individuais (SDI-1) do TST, que não reconhece o contrato de trabalho celebrado para a exploração do jogo do
bicho, devido à ilicitude da atividade.

A decisão foi unânime.

(Alessandro Jacó/CF)

Processo: ARR-918-58.2012.5.06.0012
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