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PARTE PROCESSUAL: 

TST nega gratuidade de justiça a sindicato de trabalhadores 

A entidade não comprovou que não poderia arcar com as despesas processuais.

A Seção Especializada em Dissídios Coletivos (SDC) do Tribunal Superior do Trabalho
indeferiu  o  pedido  de  concessão  do  benefício  da  gratuidade  de  justiça  feito  pelo
Sindicato  dos  Trabalhadores  nas  Indústrias  Metalúrgicas,  Mecânicas  e  de  Material
Elétrico e Eletrônico da Grande Porto Alegre (RS). Na decisão, a SDC considerou que a
entidade não havia apresentado nenhum documento que comprovasse a impossibilidade
de arcar com as despesas processuais.

O resultado foi proferido no julgamento de recurso em dissídio coletivo ajuizado pelo
sindicato  dos  trabalhadores  contra  o  Centro  Nacional  de  Tecnologia  Eletrônica
Avançada  S.A.  (Ceitec)  e  o  Sindicato  das  Indústrias  Metalúrgicas,  Mecânicas  e  de
Material Elétrico e Eletrônico do Estado do Rio Grande do Sul. O dissídio, de natureza
econômica, tinha por objeto a revisão do Acordo Coletivo de Trabalho para a data-base
de 2016 em benefício dos empregados da empresa pública.

Descalabro financeiro

Ao analisar o caso, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (RS) julgou extinto o
processo sem resolução do mérito porque a vigência da norma coletiva havia expirado
meses  antes  do ajuizamento  da ação,  e  o sindicato  não havia  tomado medidas  para
preservar a data-base.

No recurso ordinário ao TST, além de questionar a extinção do processo, o sindicato
requereu a concessão da justiça gratuita com base nos artigos 14 da Lei 5.584/70, 98 do
CPC e 5º, inciso LXXIV, da Constituição da República. Segundo alegou, as entidades
sindicais estão sofrendo “verdadeira situação de descalabro financeiro, uma vez que a
contribuição sindical foi extinta pela Lei 13.467/17”. Assim, a única fonte de custeio
passou a ser as mensalidades dos associados.

Prova inequívoca

O relator do recurso, ministro Ives Gandra Martins Filho, destacou que, de acordo com
a jurisprudência do TST, não basta, para a concessão do benefício a pessoa jurídica, a
mera  alegação  da  insuficiência  financeira.  “É  necessária  a  prova  inequívoca  da
impossibilidade de arcar com as despesas processuais”, afirmou.

Além  de  não  ter  juntado  ao  processo  nenhum  documento  para  comprovar  essa
circunstância, o sindicato recolheu o valor das custas processuais fixadas pelo Tribunal
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Regional, no valor de R$ 720, o que, segundo o relator, “se mostra incompatível com o
alegado pela parte”.

Por unanimidade, a SDC indeferiu o pedido.

(LT/CF)

Processo: RO-21923-90.2016.5.04.0000

Justiça do Trabalho não é competente para determinar regularização de 
INSS de atleta

A ação foi meramente declaratória, sem condenação em pecúnia.

A Primeira  Turma  do  Tribunal  Superior  do  Trabalho  declarou  a  incompetência  da
Justiça  do  Trabalho  para  determinar  que  o  São  Paulo  Futebol  Clube  regularize  a
situação de um atleta profissional perante o INSS em relação ao período em que foi
reconhecido  seu  vínculo  de  emprego  com  o  clube.  A  competência  se  restringe  à
execução das contribuições previdenciárias decorrentes das sentenças que proferir, e, no
caso, não houve condenação em pecúnia.

Em ação ajuizada em 2014,  o juízo da 88ª Vara do Trabalho de São Paulo apenas
declarou a existência de vínculo de emprego entre abril de 1987 e abril de 1988, mas
determinou que o clube regularizasse a situação do profissional no INSS no prazo de 30
dias, sob pena de multa  diária.  O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (SP)
manteve  a  sentença  por  entender  que  não  se  tratava  de  execução  de  parcelas
previdenciárias,  mas de  obrigação  de  fazer,  “efeito  lógico  dos  direitos  declarados
exigíveis na sentença”.

No recurso de revista ao TST, o clube argumentou que a ação tinha cunho meramente
declaratório  e  que  não  houve  sentença  condenatória  em  pecúnia  nem  acordo
homologado que envolvesse valores. Por isso, entendia que determinação de executar
obrigações perante o INSS extrapolava a competência da Justiça do Trabalho.

Limites

O relator, ministro Lelio Bentes Corrêa, destacou que a jurisprudência do TST sobre a
matéria está consolidada no item I da Súmula 368 a partir da interpretação artigo 114,
inciso VIII, da Constituição da República. O entendimento vigente é que a competência
da Justiça do Trabalho para executar as contribuições previdenciárias está condicionada
à existência de sentença condenatória e limitada ao valor da condenação, ou seja, se
restringe à execução das contribuições previdenciárias decorrentes das sentenças que
proferir.

Assim, segundo o relator, a Justiça do Trabalho não detém competência “para impor ao
empregador obrigação que repercuta, diretamente, na relação existente entre a empresa,
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o  empregador  e  a  autarquia  previdenciária”.  No  caso,  em  que  se  tratava  de  ação
meramente declaratória,  “não se pode falar sequer em obrigação tributária  principal,
tanto menos em obrigação tributária acessória”.

Por  unanimidade,  a  Turma  deu  provimento  ao  recurso  do  São  Paulo  e  afastou  a
determinação da condenação.

(LT/CF)

Processo: RR-2749-50.2014.5.02.0088

Empresa perde recurso por não comprovar efetivação de depósito 
agendado

Ao não trazer o comprovante, ela perdeu o direito de se manifestar no processo.

A Sétima Turma do Tribunal  Superior  do Trabalho rejeitou o exame de recurso de
revista da SHB Comércio e Indústria de Alimentos S.A. (grupo BRF) cujo seguimento
havia sido negado porque a empresa apresentou comprovante apenas do agendamento
do depósito recursal. Embora o Código de Processo Civil preveja a abertura de prazo
para  que  problemas  dessa  natureza  sejam  sanados,  a  SBH,  ao  interpor  agravo  de
instrumento ao TST, não juntou o comprovante da efetivação do depósito, perdendo,
assim, o direito de se manifestar no processo.

Agendamento

A  empresa  foi  condenada  em  reclamação  trabalhista  movida  por  um  auxiliar  de
produção ao pagamento de diversas parcelas, e a sentença foi mantida pelo Tribunal
Regional do Trabalho da 23ª Região (MT). Ao interpor o recurso de revista, no entanto,
apresentou apenas o comprovante do agendamento do depósito recursal. O TRT, então,
negou seguimento ao recurso.

No agravo de instrumento ao TST, a SBH sustentou que as informações constantes do
agendamento (data do pagamento, valor, código de barras e CNPJ) seriam suficientes
para comprovar o depósito.

Vícios

O relator do agravo, ministro Vieira de Mello Filho, explicou que o TST entendia que a
juntada  do  agendamento  do  pagamento  não  era  suficiente  para  confirmar  o  real
recolhimento do depósito recursal.  Esse entendimento,  no entanto,  foi  superado pelo
novo Código de Processo Civil, que prevê o saneamento de vícios formais no preparo
recursal. Assim, o TRT deveria ter aberto prazo para a regularização do problema.

No caso, no entanto, o ministro destacou que, embora a empresa alegasse textualmente
que o pagamento foi efetivado, deixou de juntar o comprovante definitivo, cuja ausência
justificou a rejeição do recurso.  Com isso,  ocorreu a preclusão,  ou seja,  a perda da
capacidade de praticar os atos processuais por não tê-los feito na oportunidade devida
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ou na forma prevista. Essa circunstância, para o relator, impede a abertura de prazo para
a regularização do defeito, “embora se tratasse, a princípio, de vício sanável”.

Para  o  ministro  Vieira  de  Mello  Filho,  é  logicamente  incompatível  com a  marcha
processual a reabertura de prazo para juntada de documento que a parte alega existir se,
após a publicação da decisão que negou a admissibilidade do recurso,  houve tempo
hábil para  trazer aos autos o comprovante.

Por unanimidade, a Turma negou provimento ao agravo.

(LC/CF)

Processo: AIRR-316-81.2017.5.23.0121

Intimação de entes públicos pelo TST passa a ser feita por malote digital 

O presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Brito Pereira,  editou,  nesta
terça-feira (28), o Ato 388, que regulamenta a utilização do Sistema Malote Digital para
intimação  de  entes  públicos.  A partir  de  agora,  a  ferramenta  eletrônica  será  usada
preferencialmente pelo TST para efetivar citações e intimações pessoais da União, dos
Estados,  do  Distrito  Federal,  dos  Municípios  e  de  suas  respectivas  autarquias  e
fundações de direito público e da Defensoria Pública. A exceção é apenas quanto aos
processos  em  tramitação  no  Sistema  PJe,  que  já  faz  esses  procedimentos
eletronicamente.

O  Malote  Digital,  disponibilizado  pelo  Conselho  Nacional  de  Justiça  (Resolução
100/2009 do CNJ), já é bastante utilizado para a comunicação entre os órgãos do Poder
Judiciário.  Ferramenta de grande relevância para os tribunais,  o sistema proporciona
economia, celeridade e eficiência nas comunicações, além de ser de fácil utilização.

Data da intimação

Entre os vários itens da regulamentação, está previsto que as citações e intimações pelo
Malote Digital serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais, sendo mantida a
publicação no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho. A citação ou a intimação será
considerada realizada no dia em que o destinatário efetivar a consulta eletrônica ao teor
da intimação. Se isso não ocorrer no prazo de 10 dias contados da data do envio, a
citação ou a intimação será considerada realizada na data do término desse prazo.

Cadastramento

Para viabilizar a utilização do Malote Digital, é necessário que os órgãos da Advocacia
Pública responsáveis pela representação judicial dos entes públicos sejam cadastrados
como unidades organizacionais. Depois disso, os usuários indicados poderão receber as
citações e as intimações eletrônicas.

O cadastramento deve ser feito por meio de ofício encaminhado à Presidência do TST
no prazo de 30 dias a partir da publicação do ato.
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Custos

A utilização  do  Malote  Digital  não  causará  nenhum  impacto  negativo  à  utilização
normal do sistema pelo Tribunal ou pelos demais órgãos do Poder Judiciário, conforme
estudos da Secretaria de Tecnologia da Informação do TST. Também não acarretará
custos,  pois  não  haverá  necessidade  de  alteração  estrutural  ou  lógica  no  sistema,
bastando  o  simples  cadastramento  dos  órgãos  da  Advocacia  Pública  e  de  seus
respectivos usuários.

Razões

A necessidade da adoção do Sistema de Malote Digital nessa nova situação decorre da
entrada em vigor do CPC em 2015, pois a prerrogativa da intimação pessoal dos atos
processuais,  anteriormente  restrita  ao  Ministério  Público,  à  Defensoria  Pública  e  à
União,  foi  estendida  às  pessoas  jurídicas  de  direito  público  estaduais,  distritais  e
municipais.

Com isso, a regra passou a valer também para os 26 estados, o Distrito Federal e os
mais de 5.500 municípios do País, além das respectivas autarquias e fundações públicas,
em processos nos quais figurem como parte ou interveniente.

Baixo valor da causa não impede recurso em matéria constitucional 

A discussão envolve o reconhecimento de norma coletiva sobre trabalho aos domingos.

A Primeira Turma do Tribunal  Superior  do Trabalho  considerou cabível  recurso  do
Ministério Público do Trabalho (MPT) em ação que visa à suspensão de cláusulas que
vedam o trabalho aos domingos no comércio de Umuarama (PR). Como se trata de
matéria com natureza constitucional, a Turma entendeu que o baixo valor atribuído à
causa não impede a interposição de recurso.

Trabalho aos domingos

A ação foi ajuizada pelo VV B Supermercado Ltda. visando à anulação da cláusula do
acordo firmado entre empregados do comércio e lojistas de Umuarama que, segundo a
empresa, inviabilizava a abertura nos domingos e feriados e gerava “severos prejuízos”.
O juízo de primeiro grau acolheu parcialmente  o pedido e autorizou o trabalho aos
domingos nas lojas da rede.

Valor da causa

Contra a sentença o MPT recorreu ao Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (PR),
mas  o  recurso  não  foi  conhecido  com  fundamento  na Lei  5.584/70.  O  artigo  2º,
parágrafo 4º, da lei prevê que não cabe recurso quando o valor da causa não exceder de
duas vezes o salário mínimo, salvo quando se tratar de matéria que possua natureza
constitucional. No caso, a rede de supermercados atribuiu à causa o valor de R$ 500.
Para o TRT, o MPT só poderia recorrer ao Supremo Tribunal Federal.
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Matéria constitucional

No exame do recurso de revista do MPT, o relator, ministro Hugo Carlos Scheuermann,
observou que o recurso ordinário do MPT versa sobre matéria constitucional. “Além de
invocar o direito fundamental ao lazer, articula com o reconhecimento das convenções e
acordos coletivos de trabalho”, explicou. Assim, entendeu que o caso se enquadra na
exceção prevista na lei.

Por unanimidade, a Turma deu provimento ao recurso de revista e determinou o retorno
do processo ao Tribunal Regional para que, afastada a premissa do não cabimento do
recurso ordinário do MPT, prossiga no seu exame.

(MC/CF)

Processo: RR-267-73.2012.5.09.0325

Ação de bancária será julgada na Vara do Trabalho de seu domicílio 

O empregador é empresa de grande porte e tem filial  em Belo Horizonte,  onde ela
mora.

Uma  bancária  que  trabalhou  em  Florianópolis  (SC)  conseguiu  que  a  reclamação
trabalhista que move contra o Banco Santander S. A. seja julgada em Belo Horizonte
(MG),  onde  mora.  Ao  declarar  a  competência  da  23ª  Vara  do  Trabalho  de  Belo
Horizonte  para  julgar  o  caso,  a  Sexta  Turma  do  Tribunal  Superior  do  Trabalho
considerou que o banco é empresa de grande porte, com abrangência nacional e filial
em BH. “A remessa dos autos para Florianópolis inviabilizaria o acesso da empregada à
justiça”, destacou a relatora do recurso da bancária, desembargadora convocada Cilene
Santos.

Competência territorial

O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (MG) havia determinado a remessa do
processo  para  uma  das  Varas  do  Trabalho  de  Florianópolis,  por  entender  que,  no
processo do trabalho, o critério clássico da fixação da competência, previsto no artigo
651 da CLT, é o local da prestação de serviços, ainda que a contratação tenha ocorrido
em outro local. Para o TRT, a remessa não obstaria o acesso à justiça. Além de entender
que as duas capitais são facilmente acessíveis por avião, o Tribunal Regional considerou
a remuneração da bancária e o fato de ser servidora pública estadual.

No  recurso  de  revista,  a  empregada  alegou  que  os  critérios  legais  de  fixação  da
competência  territorial  devem  se  orientar  pela  finalidade  de  facilitar  o  acesso  do
trabalhador ao Poder Judiciário,  admitindo o processamento da ação também no seu
domicílio.  Frisou que o Santander tem abrangência nacional e que o ajuizamento da
demanda em qualquer outro local só seria oneroso para ela, que é a parte hipossuficiente
(com menos recursos) da relação e servidora em BH.

Acesso à justiça
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A relatora assinalou que, de acordo com precedentes do TST, o princípio do livre acesso
à justiça autoriza a aplicação analógica do artigo 651, parágrafo 1º, da  CLT, a fim de
não causar embaraço à defesa nem ao livre exercício do direito fundamental de ação.
“Por se tratar de empresa de grande porte e atuação nacional, com existência de filial no
local  do  domicílio  da  trabalhadora,  o  reconhecimento  da  competência  da  vara  do
domicílio da autora não ocasiona nenhum prejuízo para a defesa do banco, enquanto a
remessa do processo a Florianópolis inviabilizaria o acesso da empregada à justiça”,
frisou.

A decisão foi unânime.

(LT/CF)

Processo: RR-10334-59.2016.5.03.0023

Tempestividade de recurso deve considerar data de consulta no sistema 
do PJe 

A Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho determinou ao Tribunal Regional do
Trabalho da 3ª Região (MG) que reexamine o recurso ordinário da Anglogold Ashanti
Córrego  do  Sítio  Mineração  S.A.  que  havia  sido  declarado  tempestivo  sem  a
observância de todos os requisitos estabelecidos na Lei 14.419/2006. O TRT considerou
que o prazo recursal começaria a ser contado dez dias depois da publicação da sentença,
mas a empresa teria consultado o sistema antes disso.

Entenda o caso

Condenada pelo juízo da 1ª Vara do Trabalho de Nova Lima (MG) ao pagamento de
indenização  por  dano  moral  aos  dependentes  de  um  empregado  que  morreu  em
decorrência de silicose, a Anglogold interpôs recurso ordinário ao TRT.

A viúva do empregado, em preliminar, sustentou que o recurso havia sido apresentado
fora do prazo. Segundo ela, a sentença foi publicada no Diário Eletrônico da Justiça do
Trabalho (DEJT) em 11/9/2013, e a aba “expediente” do Processo Judicial Eletrônico
(PJe) registrava que o advogado da empresa teve ciência da sentença em 18/9/2013.
Assim, o prazo de oito dias para a interposição do recurso ordinário se encerraria em
26/9, mas a interposição só ocorreu em 27/9.

O TRT acolheu o recurso da empresa e extinguiu a ação por prescrição. Ao rejeitar a
preliminar de intempestividade, entendeu, com base no parágrafo 3º do artigo 5º da Lei
11.419/06, que o prazo recursal só teve início dez dias depois da publicação da sentença
(na  prática,  em  23/9/2013,  uma  segunda-feira).  Segundo  o  dispositivo,  a  consulta
“deverá ser feita em até dez dias corridos contados da data do envio da intimação, sob
pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse
prazo”.

TST
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No recurso de revista, a viúva argumentou que o sistema do PJe conta o prazo de oito
dias a partir da data de ciência pelos advogados e insere automaticamente a data final
(no caso, 26/9/2013, às 23h59). “Se o advogado se dá por intimado antes de decorridos
os dez dias, como ocorreu no caso, o prazo se inicia a partir dessa”, sustentou.

A relatora  do processo,  ministra  Kátia  Magalhães  Arruda,  assinalou  que o Tribunal
Regional incorreu em má aplicação do parágrafo 3º do artigo 5º da Lei 11.419/2006,
utilizado como fundamento único para o reconhecimento da tempestividade do recurso.
A matéria, segundo a relatora,  deve ser examinada em conformidade com as demais
previsões  do  dispositivo  da  lei  federal:  o  parágrafo  1º,  que  considera  realizada  a
intimação no dia em que o intimado efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação;
e o parágrafo 2º, que dispõe que, quando a consulta se dá em dia não útil, a intimação
será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.

No  entender  da  ministra,  houve  “inequívoco  prejuízo  processual”  para  a  viúva  do
empregado da Anglogold, pois o TRT, após considerar o recurso tempestivo, extinguiu
o processo. A relatora observou ainda que não há como, no TST, acessar o sistema do
PJE utilizado no TRT, que exige cadastro próprio com certificação digital.

Por unanimidade, a Turma deu provimento ao recurso de revista e determinou o retorno
dos autos ao TRT para que prossiga no exame da tempestividade do recurso ordinário
da empresa, especialmente quanto às alegações da viúva de que a empresa teria feito a
consulta eletrônica ao teor da intimação antes do prazo de dez dias.

(LT/CF)

Processo: RR-10588-27.2013.5.03.0091

TST julga incabível recurso em incidente de demanda repetitiva que não 
teve o mérito examinado 

O  Órgão  Especial  do  Tribunal  Superior  do  Trabalho  julgou  incabível  o  recurso
ordinário de um empregado do Banco Bradesco S.A. contra decisão que não admitiu
Incidente  de  Resolução  de  Demandas  Repetitivas  (IRDR)  apresentado  por  ele  ao
Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (RS). Segundo o entendimento do TST,
entre  as  possibilidades  de  cabimento  do  recurso  ordinário  não  consta  a  decisão
colegiada de Tribunal Regional que resolva incidente processual sem exame de mérito.

O  bancário,  que  perdeu  parte  da  capacidade  de  trabalho  em  razão  de  doença
profissional, teve o pedido de indenização por dano moral e material deferido no juízo
de primeiro grau. No entanto, afirmou que os critérios definidos na sentença não foram
observados na fase de liquidação da sentença, em que são feitos os cálculos do valor
devido.

Segundo ele,  o  juízo  havia deferido  pensionamento  mensal  correspondente  ao  valor
integral de sua remuneração desde a data do afastamento do trabalho até a idade média
de expectativa de vida do brasileiro segundo tabela do IBGE, a ser paga em parcela
única,  com incidência de juros de mora a contar do ajuizamento  da ação.  Contudo,
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sustentou que o cálculo homologado não atendeu a esses critérios, pois apurou juros
decrescentes em relação a parcelas vincendas. 

Ao apresentar o IRDR, o bancário pretendia que o TRT editasse súmula ou orientação
jurisprudencial com teses jurídicas sobre a matéria, uniformizando seu entendimento. O
Tribunal  Regional,  porém,  não  admitiu  o  incidente  processual.  Entre  outros
fundamentos,  explicitou  que  o  incidente  foi  instaurado  com nítido  caráter  recursal,
“finalidade para a qual não se presta”.

No julgamento do recurso ordinário interposto pelo bancário ao TST, o Órgão Especial
concluiu, com base no artigo 987 do Código de Processo Civil, que a decisão do TRT é
irrecorrível. “Essa norma processual somente prevê recurso de natureza extraordinária
em casos de julgamento do mérito do incidente,  o que não ocorre quando ele não é
admitido”, ressaltou a relatora, ministra Maria Helena Mallmann. 

A  relatora  afastou  ainda  o  argumento  de  que  a  Instrução  Normativa  39  do  TST
autorizaria  o  cabimento  e  o  conhecimento  do  apelo.  Ela  explicou  que,  nesse  ato
normativo, existe a previsão de que o incidente de resolução de demanda repetitiva é
compatível com o processo do Trabalho. “Contudo, isso não significa que a decisão na
qual se rejeita o incidente seja passível de ser revista por meio de recurso ordinário (ou
qualquer outro apelo)”, alertou.  

(LT/CF) 

Processo: RO-21242-23.2016.5.04.0000

Turma afasta aplicação conjunta de multa e de indenização por litigância
de má-fé

A Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho excluiu o pagamento de indenização
por litigância de má-fé da condenação imposta à Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) em
processo ajuizado por um industriário.  Para a Turma, não é possível manter as duas
penalidades determinadas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (PA/AP): a
multa processual e a indenização por litigância de má-fé.

O TRT, ao rejeitar  embargos  de declaração da Petrobras por falta  de amparo legal,
entendeu que eles tinham evidente intenção protelatória. Por isso, condenou a empresa a
pagar ao empregado a multa processual de 1% prevista no artigo 538, parágrafo único,
do Código de Processo Civil (CPC) de 1973 e, ainda, indenização por litigância de má-
fé no importe de 20%, nos termos do parágrafo 2º do artigo 18 do CPC, ambas sobre o
valor da condenação.

No recurso de revista ao TST, a Petrobras sustentou que a aplicação da multa decorrente
da oposição  dos  embargos  considerados protelatórios  de forma concomitante  com a
indenização decorrente da litigância de má-fé afronta o princípio da ampla defesa e do
contraditório.

TST
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O  relator,  ministro  Vieira  de  Mello  Filho,  ressaltou  que,  pelo  caráter  meramente
procrastinatório  dos  embargos  de  declaração  opostos  em  segunda  instância,  não  é
cabível a aplicação da indenização por litigância de má-fé, que tem caráter genérico. A
sanção cabível é a penalidade específica do artigo 538 do CPC. “Em decorrência do
caráter punitivo de ambos os institutos, é indevida sua aplicação conjunta e derivada do
mesmo ato processual”, explicou.

Por unanimidade, a Turma deu provimento ao recurso da Petrobras.

Processo: RR-1268-07.2012.5.08.0007

Justiça do Trabalho deve decidir sobre liberação de seguro a viúva de 
motorista de carreta

A Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho declarou a competência da Justiça
do  Trabalho  para  julgar  ação  em que  se  discute  a  liberação  de  apólice  de  seguro
contratado pela M. Gusmão Transportes e Logística Ltda. à viúva de um motorista de
carreta vítima de acidente de trânsito. Segundo a Turma, a contratação do seguro de
vida em grupo é benefício decorrente do contrato de trabalho.

A  reclamação  trabalhista  foi  ajuizada  pela  viúva  contra  a  empregadora  e  contra  a
Bradesco Seguros visando à liberação da indenização de R$ 500 mil prevista na apólice.
O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (MG), no entanto, entendeu que, para
examinar  o pedido, seria necessário analisar  o contrato eminentemente civil  firmado
entre a transportadora e a seguradora. Assim, declarou a incompetência da Justiça do
Trabalho e extinguiu o processo em relação ao Bradesco.

No exame de recurso de revista da viúva, o relator, ministro Breno Medeiros, observou
que  a  competência  da  Justiça  do  Trabalho  foi  bastante  ampliada  pela  Emenda
Constitucional  45/2014,  passando  a  contemplar  todas  as  controvérsias  oriundas  da
relação de trabalho. “A competência é firmada pela causa de pedir, independentemente
das  partes  que  compõem  a  relação  processual”,  explicou.  “No  presente  caso,  é
indubitável que a controvérsia sobre o seguro de vida em grupo decorreu da relação de
trabalho estabelecida entre as partes”.

Por unanimidade, a Turma deu provimento ao recurso e determinou o retorno dos autos
à Vara do Trabalho de origem, para que prossiga no exame do pedido.

(GL/CF)

Processo: RR-10510-60.2014.5.03.0103

União consegue anulação de atos processuais em decorrência de 
intimação genérica via PJe 
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A Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho anulou os atos processuais praticados
a partir da sentença proferida em processo judicial eletrônico em que a União não foi
devidamente intimada, porque a notificação foi feita de forma generalizada. Segundo a
desembargadora convocada Cilene Ferreira Amaro Santos, relatora do recurso, a Lei
11.419/2006 (referente  à  informatização  do  processo  judicial) assegura  a  intimação
pessoal do representante judicial da União.

A reclamação  trabalhista  foi  ajuizada  por  uma  auxiliar  de  serviços  gerais  contra  o
Serviço  Social  das  Estradas  de  Ferro  (Sesef),  a  Valec  Engenharia  Construções  e
Ferrovias S.A., empresa pública federal vinculada ao Ministério dos Transportes, e a
União  Federal.  O  juízo  da  Vara  do  Trabalho  de  Bauru  (SP)  reconheceu  a
responsabilidade  subsidiária  da  União  na  condenação  ao  pagamento  de  verbas
rescisórias e outras parcelas.

No  recurso  de  revista  ao  TST,  a  União  reiterou  os  argumentos  apresentados
anteriormente,  sem  sucesso,  ao  Tribunal  Regional  do  Trabalho  da  15ª  Região
(Campinas/SP), sustentando que a intimação da sentença e as notificações subsequentes
foram enviadas para a Advocacia-Geral da União (AGU), e não para a Procuradoria-
Seccional da União em Bauru (SP). “A União sequer toma conhecimento da notificação
que não é realizada no painel eletrônico da Procuradoria-Seccional da União que atue
no feito”, ressaltou, alegando que, em razão disso, não pôde apresentar recurso ordinário
contra a condenação nem contrarrazões ao recurso da auxiliar.

TST

A relatora  destacou em seu voto que  a  União demonstrou  que não foi  intimada da
sentença na forma dos artigos 35, inciso IV, da Lei Complementar 73/93 e 5º, parágrafo
6º,  da Lei  11.419/2006,  pois  a  notificação  foi  direcionada,  de  forma  genérica,  à
Advocacia-Geral  da  União  e  ao  Ministério  dos  Transportes.  O  primeiro  dispositivo
prevê a citação na pessoa do procurador-chefe ou do procurador-seccional da União nas
hipóteses de competência dos juízos de primeiro grau, como no caso.

Por  unanimidade,  a  Turma  deu  provimento  ao  recurso  para  anular  todos  os  atos
processuais a partir da sentença e determinar o retorno dos autos à 1ª Vara do Trabalho
de Bauru (SP) a fim de que seja regularizada a intimação da União.

(LT/GS/CF)

Processo: RR-10983-16.2014.5.15.0005

Justiça do Trabalho pode julgar ação de ocupante de cargo em comissão 
contra ente público

A Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho declarou a competência da Justiça
do Trabalho para julgar ação de assessora que, sob o regime da CLT, ocupava cargo em
comissão  na  Companhia  de  Tecnologia  da  Informação  do  Estado  de  Minas  Gerais
(Prodemge).  Pelo  fato  de  o  contrato  ter  sido  vinculado  à  CLT,  não  incidiu  o
entendimento  do  Supremo  Tribunal  Federal  (STF)  no  sentido  da  incompetência  da
Justiça do Trabalho para julgar processos entre servidores e administração pública.
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Após  processo  seletivo,  a  assessora  ocupou  o  cargo  de  “recrutamento  amplo  de
assessor”, previsto no plano de cargos e salários da Prodemge e, como os empregados
concursados, tinha vínculo regido pela CLT. Demitida sem justa causa após oito anos de
trabalho, pediu a condenação da empresa ao pagamento do aviso-prévio e da multa de
40% sobre o FGTS.

O juízo da 34ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte (MG) afastou a competência da
Justiça do Trabalho para julgar a ação. Na fundamentação, o juiz mencionou decisão do
STF de que a contratação de servidor pela administração pública, até mesmo para cargo
comissionado, implica relação jurídico-administrativa, com vínculo estatutário,  sem a
aplicação das normas da CLT. Segundo ele, a competência seria da Justiça Comum.

A tese foi mantida pelo Tribunal  Regional do Trabalho da 3ª Região,  para o qual a
Justiça  do  Trabalho seria  competente  apenas  para  o  julgamento  de  ações  em  que
figurassem  como  parte  empregados  públicos  aprovados  previamente  em  concurso
público e submetidos ao regime celetista.

Em  recurso  ao  TST,  a  ex-assessora  argumentou  que  não  era  servidora  pública
estatutária, mas empregada celetista de sociedade de economia mista. O relator, ministro
Douglas  Alencar  Rodrigues,  explicou  que  nem  toda  relação  entre  trabalhador  e
administração  pública  direta  será  apreciada  pela  Justiça  Comum,  mas  somente  as
tipicamente  jurídico-administrativas,  sendo  competente  a  Justiça  do  Trabalho  para
julgar as ações de pessoal contratado por ente público sob o regime da CLT.

Dessa forma, segundo ele, mesmo se tratando de ocupante de cargo em comissão, “não
há  dúvida  sobre  a  competência  da  Justiça  do  Trabalho  para  processar  e  julgar  a
controvérsia envolvendo pessoal contratado por ente público sob o regime celetista”.

Por  unanimidade,  a  Quinta  Turma deu provimento  ao recurso da ex-assessora para,
reconhecendo a competência da Justiça do Trabalho, determinar o retorno dos autos à
Vara de origem para prosseguir no julgamento.

(LC/GS)

Processo: RR-10033-70.2015.03.0113

Turma afasta pena aplicada a trabalhador que desistiu de ação por duas 
vezes

A Primeira  Turma do Tribunal  Superior  do Trabalho determinou  que  a  6ª  Vara  do
Trabalho de Macapá (AP) julgue reclamação trabalhista ajuizada por um vendedor a
qual havia sido extinta porque, em duas ocasiões anteriores, foi homologado pedido de
desistência da ação. Por unanimidade, a Turma entendeu que não se aplica ao caso a
pena de perempção, que suspende por seis meses a possibilidade de ingressar com nova
ação.

O trabalhador atuou por dois anos como vendedor da M K do Casal, microempresa do
ramo de motores e de peças para barcos, e depois pediu demissão alegando seguidos
atrasos no recebimento de verbas trabalhistas. Na reclamação, ele pediu a mudança do
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pedido  de  demissão  para  rescisão  indireta,  a  fim de  receber  as  parcelas  rescisórias
equivalentes à dispensa imotivada.

O  juízo  de  primeiro  grau  detectou  a  existência  de  dois  processos  anteriores  que
envolviam as mesmas partes e os mesmos pedidos.  Nos dois casos, na audiência,  o
vendedor desistiu da ação, o que levou à extinção do processo. O Tribunal Regional do
Trabalho da 8ª Região (PA/AP) manteve a sentença, por considerar abusiva a conduta
do trabalhador de sobrecarregar o Judiciário inutilmente.

Perempção

O instituto da perempção está previsto no artigo 486, § 3º, do Código de Processo Civil.
Segundo o dispositivo, se der causa, por três vezes, a sentença fundada em abandono de
causa,  o autor não poderá propor nova ação contra a mesma parte e com o mesmo
objeto.  Para  o  TRT,  embora  não  exista  previsão  nos  mesmos  moldes  no  processo
trabalhista,  a CLT (artigos 731 e 732) também admite o impedimento temporário ao
ajuizamento da ação.

Segundo  o  artigo  731,  a  pessoa  que,  tendo  apresentado  reclamação  verbal,  não  se
apresentar ao juízo no prazo estabelecido na CLT para fazê-lo tomar por termo, perderá
por  seis  meses  o  direito  de  reclamar  perante  a  Justiça  do  Trabalho.  O  artigo  732
estabelece a mesma pena para o reclamante que, por duas vezes seguidas, der causa ao
arquivamento por não comparecimento à audiência (artigo 844).

No exame do recurso de revista do vendedor, o relator, ministro Walmir Oliveira da
Costa, observou que, a partir da interpretação desses três dispositivos, conclui-se que a
desistência  da  ação  não  resulta  na  perempção.  “O  artigo  732  da  CLT  refere-se
expressamente ao arquivamento de que se ocupa o artigo 844, ou seja, em decorrência
do  não  comparecimento  à  audiência,  o  que  não  se  confunde  com  a  hipótese  de
desistência da ação”, explicou. “O rol legal é taxativo quanto às hipóteses de restrição
ao  direito  de  ação,  não  se  encaixando  a  situação  em  análise  em  nenhuma  das
possibilidades descritas nos dispositivos em comento”, acrescentou.

Afastada a perempção, a Turma determinou o retorno dos autos à Vara de origem para
que prossiga no julgamento. A decisão foi unânime.

(AH/CF)

Processo: RR-89-72-2016.5.08.0209

Justiça do Trabalho deve julgar pedido de exclusão de sócio que teve 
vínculo de emprego reconhecido

A Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho declarou a competência da Justiça
do Trabalho para julgar pedido de exclusão de um sócio da Mingarelli & Mingarelli
Transportes Ltda que teve o vínculo de emprego reconhecido na mesma ação. Segundo
a decisão, a competência se fixa em razão da causa de pedir e do pedido formulado.
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Na reclamação trabalhista, um operador de logística disse que foi incluído no quadro
societário da empresa e atuou por dois anos. A situação, a seu ver, configurou fraude à
legislação trabalhista, a fim de mascarar a relação de emprego. Além do reconhecimento
do vínculo, pediu a nulidade de sua inclusão como sócio.

O juízo da 3ª  Vara do Trabalho de Campinas  (SP) condenou a empresa  a  anotar  a
carteira de trabalho do operador e a pagar todas as parcelas decorrentes do contrato de
trabalho. Com relação ao segundo pedido, no entanto, entendeu que a nulidade deveria
ser analisada pela Justiça Comum. A sentença foi mantida pelo Tribunal Regional do
Trabalho da 15ª Região (Campinas), ao fundamento de se tratar de relação de natureza
civil comercial.

No exame do recurso de revista ao TST, a relatora, ministra Delaíde Miranda Arantes,
explicou que o conflito decorreu da relação de trabalho e teve como motivo a fraude
cometida  pela  empresa.  “A  competência  da  Justiça  do  Trabalho,  portanto,  não  se
restringe ao reconhecimento da relação de emprego, mas também à análise de todos os
conflitos derivados do vínculo, como a pretensão de alteração do quadro societário da
empresa”, concluiu.

Por  unanimidade,  a  Turma  deu provimento  ao  recurso  de  revista  do  operador  e
determinou o retorno dos autos à Vara do Trabalho para prosseguir no julgamento do
pedido.

(LC/CF)

Processo: RR-10340-41.2014.5.15.0043

Dispensado depósito recursal em condenação que trata apenas de 
honorários advocatícios 

A Sétima Turma do TST entendeu ser desnecessária a exigência de recolhimento do
depósito recursal em condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Segundo a
Instrução Normativa 27/2005 do TST, o depósito é exigível quando houver condenação
em pecúnia, o que, para a Turma, não era o caso.

O  recurso  examinado  teve  origem  em  ação  em  que  o  Sindicato  das  Empresas  de
Locação de Bens Móveis do Estado do Rio Grande do Sul (Sindloc/RS) postulava o
pagamento  de  contribuições  assistenciais  entre  2011  e  2015.  O  primeiro  grau,
entendendo que a  ação não decorria  de relação de emprego,  julgou improcedente  o
pedido e condenou o sindicato ao pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios.

Ao  recorrer  da  decisão,  o  sindicato  recolheu  apenas  as  custas,  e  o  recurso  foi
considerado deserto pela ausência do depósito. Para o Tribunal Regional do Trabalho da
4ª Região (RS), não foi preenchido um dos requisitos de admissibilidade do recurso.

No  recurso  ao  TST,  o  Sindloc  sustentou  que  seria  desnecessário  o  recolhimento.
Segundo a entidade, a condenação ao pagamento de honorários não se caracteriza como
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condenação  em  pecúnia,  pois  os  valores  não  são  destinados  à  parte,  mas  ao  seu
representante legal.

O relator, ministro Vieira de Mello Filho, explicou que o objetivo do depósito recursal é
garantir  ao  vencedor  do  litígio  o  recebimento  da  verba  reconhecida  em juízo.  “Os
honorários não se inserem na quantia a ser recebida pela parte vencedora e não são
objeto de depósito recursal, pois são devidos exclusivamente ao advogado constituído
nos autos”, destacou.

Por  unanimidade,  a  Turma  deu  provimento  ao  recurso  para  afastar  a  deserção  e
determinou o retorno dos autos ao TRT para que prossiga no julgamento do recurso
ordinário.

(DA/CF)

Processo: RR-20385-65.2016.5.04.0003

Reforma Trabalhista: TST aprova Instrução Normativa sobre normas 
processuais 

O Pleno do Tribunal Superior do Trabalho aprovou nesta quinta-feira (21) a Instrução
Normativa  41/2018,  que  explicita  normas  de  direito  processual  relativas  à  Lei
13.467/2017 (Reforma Trabalhista). De acordo com o texto aprovado, a aplicação das
normas processuais previstas pela reforma é imediata, sem atingir, no entanto, situações
iniciadas ou consolidadas na vigência da lei revogada. Assim, a maioria das alterações
processuais não se aplica aos processos iniciados antes de 11/11/2017, data em que a
Lei 13.467 entrou em vigor.

O documento aprovado é resultado do trabalho de uma comissão composta de nove
ministros  do TST instituída  em fevereiro para analisar  as alterações  introduzidas  na
CLT.  As  instruções  normativas  não  têm  natureza  vinculante,  ou  seja,  não  são  de
observância obrigatória pelo primeiro e pelo segundo graus. Contudo, sinalizam como o
TST aplica as normas por elas interpretadas.

Direito processual

Segundo o ministro Aloysio Corrêa da Veiga, que presidiu os trabalhos da comissão, o
foco foram as questões de direito intertemporal, visando à definição do marco inicial
para a aplicação da nova lei. “O objetivo foi assegurar o direito adquirido processual, o
ato jurídico processual perfeito e a coisa julgada”, afirmou.

Seguindo essa  metodologia,  a  Instrução  Normativa  trata  das  alterações  da  CLT em
temas como prescrição intercorrente (artigo 11-A), honorários periciais (artigo 790-B) e
sucumbenciais (artigo 791-A), responsabilidade por dano processual (artigos 793-A a
793-C), aplicação de multa a testemunhas que prestarem informações falsas (artigo 793-
D), fim da exigência de que o preposto seja empregado (artigo 843, parágrafo 3º) e
condenação em razão de não comparecimento à audiência (artigo 844, parágrafo 2º).

http://aplicacao4.tst.jus.br/consultaProcessual/consultaTstNumUnica.do?consulta=Consultar&conscsjt=&numeroTst=20385&digitoTst=65&anoTst=2016&orgaoTst=5&tribunalTst=04&varaTst=0003&submit=Consultar


O documento refere-se também a diversos dispositivos relativos à fase de execução,
como o artigo 844, parágrafo 6º, que prevê que não se pode exigir garantia de entidades
filantrópicas (artigo 884, parágrafo 6º).

Em relação à transcendência, a IN prevê que o exame seguirá a regra já fixada no artigo
246  do  Regimento  Interno  do  TST,  incidindo  apenas  sobre  acórdãos  de  Tribunais
Regionais publicados a partir de 11/11/2017.

As questões de direito material serão discutidas caso a caso, no julgamento no primeiro
e  no  segundo  graus,  bem  assim  no  julgamento  dos  recursos  sobre  os  temas  que
chegarem ao TST. A parte do direito material  constante da reforma é a que trata de
temas como férias, tempo à disposição do empregador, teletrabalho, reparação por dano
extrapatrimonial, trabalho intermitente e extinção do contrato por comum acordo. “Em
relação  a  esses  temas,  deverá  haver  uma  construção  jurisprudencial  a  partir  do
julgamento de casos concretos”, explica o ministro Aloysio.

Comissão

A comissão responsável pela proposta da Instrução Normativa é composta dos ministros
Aloysio Corrêa da Veiga (presidente), Maria Cristina Peduzzi, Vieira de Mello Filho,
Alberto  Bresciani,  Walmir  Oliveira  da  Costa,  Mauricio  Godinho  Delgado,  Augusto
César Leite de Carvalho, Alexandre Agra Belmonte e Douglas Alencar Rodrigues.

Em abril, a comissão apresentou suas conclusões, em documento entregue ao presidente
do  TST,  ministro  Brito  Pereira.  “Estivemos  desde  então  estudando,  discutindo  e
aprimorando o texto”, destacou o presidente, ao cumprimentar os nove ministros por
terem aceitado o encargo. O presidente saudou também os demais ministros do Tribunal
pelas contribuições à comissão no período de elaboração desse trabalho.

Ação do MPT sobre pejotização de profissionais de estética deve ser 
julgada por TRT 

A Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho determinou o prosseguimento do
exame de ação civil pública que trata da contratação de profissionais de estética como
prestadores de serviços por empresas do Paraná. Segundo a decisão, o objetivo da ação
é o cumprimento  de preceitos  da legislação trabalhista  de caráter  imperativo,  o  que
legitima o Ministério Público do Trabalho (MPT) para sua proposição.

Segundo o MPT, duas empresas responsáveis pelo Salão de Beleza Lady e Lord, de
Pato  Branco  (PR),  admitiam  cabeleireiros,  manicures,  depiladores,  maquiadores  e
esteticistas de forma ilícita.  Embora com o pretexto de contrato de arrendamento de
espaço,  a  relação  teria  as  características  de  emprego,  revelando  a  ocorrência  de
pejotização. Na ação civil pública, o MPT pedia o fim da prática e a regularização da
situação dos trabalhadores.

As  empresas,  em  sua  defesa,  afirmaram  que  os  contratos  de  arrendamento  eram
elaborados  em  conjunto  com  os  sindicatos  das  categorias.  Tratava-se,  segundo
alegaram, de “parceria comercial”, sem qualquer tipo de subordinação. 



O juízo da 2ª Vara do Trabalho de Pato Branco julgou improcedentes os pedidos. No
exame de recurso ordinário, o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região reconheceu a
ilegitimidade do MPT e extinguiu a ação. Para o TRT, o MPT pretendia dar repercussão
coletiva às relações de trabalho entre as empresas e os profissionais, mas a discussão
principal trataria de direitos individuais heterogêneos.

TST

No recurso de revista ao TST, o Ministério Público sustentou que a ação versa sobre
direitos individuais indisponíveis relativos ao vínculo de emprego, o que justifica sua
atuação.

O relator,  ministro  Maurício Godinho Delgado,  explicou que a  ação civil  pública  é
cabível  na  esfera  trabalhista  quando  se  verifica  lesão  ou  ameaça  a  direito  difuso,
coletivo ou individual homogêneo decorrente da relação de trabalho. Trata-se, segundo
ele, de mecanismo de proteção dos direitos sociais constitucionalmente garantidos.

Para  o  relator,  o  MPT busca  a  adoção  de  medidas  para  fazer  cessar  procedimento
genérico  e  contínuo  prejudicial  aos  profissionais  ligados  à  atividade-fim  dessas
empresas. “Presume-se que a principal tutela pretendida é ampla e massiva”, assinalou.

O ministro destacou que o TST já tem entendimento pacificado sobre a legitimidade do
Ministério Público do Trabalho para atuar em situações semelhantes, “ante o notório
interesse  geral  da  sociedade  na  proteção  dos  direitos  fundamentais  sociais  e  na
adequação da matriz jurídica à massividade dos danos e pretensões característicos da
sociedade contemporânea”.

Por unanimidade, a Turma deu provimento ao recurso para declarar a legitimidade do
MPT  e  determinar  o  retorno  dos  autos  ao  TRT  para  analisar  os  pedidos,  por
demandarem o exame de aspectos fáticos.

(LC/CF)

Processo: RR-75-22.2016.5.09.0125

Falta de empregada à audiência não acarreta improcedência de pedido 
sobre horas extras

A ausência de uma operadora de telemarketing à audiência de instrução não afastou a
obrigação  da  Fleury  S.A.  de  apresentar  controles  de  frequência  para  comprovar  o
pagamento  de  horas  extras.  Com  esse  entendimento,  a  Segunda  Turma  do  TST
determinou o retorno do processo à 3ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro para que
julgue os pedidos da operadora.

O juízo de primeiro grau e o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (RJ) haviam
entendido que, por não ter comparecido à audiência, a profissional se tornou confessa
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quanto aos fatos apresentados pela empregadora.  Ou seja, concluíram como verdade
processual as alegações da Fleury, que não anexou ao processo os cartões de ponto.

No exame do recurso de revista da empregada, o relator, ministro José Roberto Freire
Pimenta, assinalou que o entendimento do TST quanto às consequências da aplicação da
confissão ficta não conduz necessariamente à improcedência dos pedidos. Segundo ele,
a presunção de veracidade dos fatos alegados pela empresa é apenas relativa e pode ser
cotejada com outras provas já reunidas no processo, nos termos do item II da Súmula 74
do TST.

Por  outro  lado,  o  ministro  destacou  que  caberia  à  empresa,  que  tem  mais  de  10
empregados, apresentar os registros de horário, conforme prevê o artigo 74, parágrafo
2º, da CLT. Trata-se, a seu ver, de caso de “confissão recíproca”, em que a empregada
não compareceu  à  audiência  na qual  deveria  depor  e  a  empregadora  não juntou os
controles de jornada. Nessa situação, o posicionamento do TST é o da presunção em
sentido contrário, ou seja, em favor da empregada (item I da Súmula 338).

Por  unanimidade,  a  Turma  deu  provimento  ao  recurso  e  determinou  o  retorno  do
processo ao primeiro grau.

(LT/CF)

Processo: RR-10724-30.2014.5.01.0031

Cartões de ponto sem assinatura de empregado são válidos em processo 
sobre horas extras 

A Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho validou os cartões de ponto de um
cabista  da  Serede  –  Serviços  de  Rede  S.A.,  apesar  da  falta  da  sua  assinatura  nos
registros.  Para os ministros,  essa ausência não torna inválido  o controle  de jornada,
porque a CLT não exige que o empregado firme esses documentos. 

Em decisão anterior,  o Tribunal  Regional  do Trabalho da 1ª  Região (RJ) deferira  o
pagamento de horas extras com base na jornada relatada pelo cabista (das 8h às 18h de
segunda a sexta-feira, estendendo-se até às 19h30 três vezes por semana). Ele afirmou
ainda que trabalhava dois fins de semana por mês, das 8h às 17h, com uma hora para
refeição e descanso.

A Serede apresentou cartões de ponto para comprovar que o empregado, na verdade,
atuava  de  segunda  a  sexta-feira,  das  8h  às  18h,  com duas  horas  de  intervalo.  Aos
sábados,  conforme a  empresa,  a  jornada  era  das  8h  às  12h.  Eventuais  horas  extras
também estavam registradas.

O cabista chegou a declarar que anotava todas as horas extras nos cartões de ponto.
Mas, para o TRT, a comparação entre os controles de jornada apresentados e a versão
das  testemunhas  evidenciou  que  os  serviços  extraordinários  não  eram  registrados
corretamente.  O  Tribunal  Regional  considerou  inválidos  os  cartões,  pois  faltava  a
assinatura.
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A empresa, então, recorreu ao TST, com o argumento de que a decisão do segundo grau
violou  o  artigo  74,  parágrafo  2º,  da  CLT.  O  relator,  ministro  Douglas  Alencar
Rodrigues,  observou  que  o  dispositivo  exige  que  o  empregador  com  mais  de  dez
empregados controle a jornada mediante sistema de registro. A norma, contudo, não
prevê a obrigatoriedade de que os cartões de ponto sejam assinados pelo empregado.

Nos termos do voto do relator, a Quinta Turma deu provimento ao recurso de revista da
Serede.   Com a declaração de validade dos cartões de ponto, os autos retornaram ao
TRT para o exame das horas extras.

(GS/CF)

Processo: RR-10092-41.2015.5.01.0072

Município pode ser representado por procuradora que não apresentou 
instrumento de mandato 

A Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho decidiu que a declaração de uma
advogada de que exerce o cargo de procuradora do Município de Duque de Caxias é
suficiente  para que a  representação em juízo do ente  público esteja  regularizada.  A
decisão  segue  o  entendimento  do  TST  que  considera  dispensável  a  juntada  de
instrumento de mandato e de comprovação do ato de nomeação.

O Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (RJ) havia rejeitado o recurso ordinário
assinado pela advogada porque o instrumento de mandato não fora juntado aos autos
nem havia registro de que ela tivesse comparecido a qualquer audiência (não sendo,
assim, o caso de mandato tácito). O TRT partiu da premissa de que a advocacia pública
é função de Estado privativa de quem exerce o cargo efetivo de procurador de carreira, e
a advogada ocupava cargo de procurador jurídico, “antigo assessor jurídico”.

No recurso de revista ao TST, o município argumentou que a advogada ingressara em
seus quadros em 1969 e fora efetivada em 1985, por meio de decreto municipal, sob o
regime estatutário municipal.

O relator, ministro Breno Medeiros, observou que a advogada tinha se qualificado como
procuradora do município de Duque de Caxias. “É dispensável a juntada de instrumento
de  mandato  e  de  comprovação  do  ato  de  nomeação  nos  casos  em que  as  pessoas
jurídicas  de  direito  público  são  representadas  em juízo  por  ocupantes  do  cargo  de
procurador”, afirmou. O ministro lembrou que, de acordo com a Súmula 436 do TST, é
suficiente a declaração do exercício do cargo nas razões recursais.

Por unanimidade,  a  Turma deu provimento ao recurso e  afastou a irregularidade  de
representação. O processo retornará ao TRT da 1ª Região, a fim de que prossiga no
julgamento do mérito do recurso ordinário.

(GL/CF)

Processo: RR-10583-80.2014.5.01.0202
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TST mantém sequestro humanitário de precatórios para portadora de 
HIV 

O  Órgão  Especial  do  Tribunal  Superior  do  Trabalho  negou  provimento  a  recurso
ordinário  da  Faculdade  de  Medicina  de  São  José  do  Rio  Preto  contra  decisão  que
autorizou o  sequestro  humanitário  de  precatórios  judiciais  de  uma chefe  de  serviço
portadora do vírus HIV. A medida autoriza a liberação dos créditos remanescentes na
sua totalidade, visando garantir a supremacia do direito à vida e à dignidade da pessoa
humana.

Os  precatórios  são  decorrentes  da  condenação  da  Faculdade  de  Medicina  em
reclamação trabalhista ajuizada pela profissional. O juízo da 4ª Vara do Trabalho de São
José do Rio Preto (SP) deferiu a antecipação de parte do pagamento,  nos termos do
artigo 100, parágrafo 2º, da Constituição da República. O restante do crédito deveria ser
pago na ordem cronológica, conforme determina a lei.

Em  novo  pedido,  a  trabalhadora  argumentou  que,  devido  ao  uso  de  muitos
medicamentos e dos efeitos colaterais produzidos, tinha de se submeter regularmente a
procedimentos cirúrgicos. Essa circunstância acarretava aumento nas despesas mensais.
Por isso, pediu o pagamento do restante do crédito com fundamento no princípio da
dignidade da pessoa humana.

A  Procuradoria  do  Estado  de  São  Paulo,  na  defesa  da  Faculdade,  sustentou  que  a
credora  já  havia  sido  beneficiada  pela  preferência  no  pagamento  do  precatório  nos
limites fixados em lei. Afirmou ainda que o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu
que a Emenda Constitucional 62/2009 (Emenda dos Precatórios), que veda o sequestro
de renda e estabelece limites  para os pagamentos,  deve continuar  a ser aplicada até
dezembro de 2020. 

Dignidade

O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Campinas/SP) autorizou o sequestro
de quantia suficiente para a liquidação dos créditos devidos. Para o TRT, a situação da
trabalhadora era bastante delicada, e as privações decorrentes de sua situação financeira
e  de  saúde  afetavam  também  seu  filho  menor,  o  que  colidia  com  o  resguardo  à
dignidade da pessoa humana. “A constrição humanitária não visa suprir prestação de
serviço estatal,  mas efetivar direito judicialmente já garantido, transitado em julgado,
cuja inadimplência  acarreta  restrições  a outros direitos,  entre  eles o da vida digna”,
registra o acórdão.

A Faculdade recorreu ao TST sustentando, entre outros argumentos, que o sequestro de
rendas  determinado  viola  os  princípios  constitucionais  da  razoabilidade  e  da
proporcionalidade. Segundo a instituição, a profissional deveria acionar a Justiça para
garantir a proteção à sua saúde, que é obrigação do Estado.

Vulnerabilidade

O  relator,  ministro  José  Roberto  Freire  Pimenta,  explicou  que  a  lei  estabelece  as
circunstâncias em que o credor de precatórios deve ter tratamento prioritário, em virtude
de suas condições peculiares de vulnerabilidade. Entretanto, a seu ver, existem situações



excepcionais  em que portadores de doenças graves se defrontam com risco de dano
irremediável  à  sua  saúde ou mesmo à  sua  vida  e,  por  isso,  não  podem aguardar  a
tramitação do precatório, mesmo que na ordem preferencial.

No caso, o ministro destacou que ficou demonstrado que o não pagamento do crédito
vem acarretando sérias limitações financeiras à credora, que, além de ser portadora de
doença incurável, é a única provedora do seu lar. O voto do relator cita precedente do
Órgão  Especial  do  TST  que  autorizou  o  sequestro  humanitário  em  situações
excepcionais como a do caso, de forma a garantir a supremacia do direito à vida e à
dignidade da pessoa humana.

A decisão foi unânime.

(DA/CF)

O número do processo foi omitido para preservar a intimidade da trabalhadora.

Erro de preenchimento em petição enviada pelo PJe não inviabiliza 
exame de recurso 

A Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho determinou o retorno ao Tribunal
Regional do Trabalho da 8ª Região (AM) do processo de um motorista de caminhão
tanque que teve seu recurso ordinário rejeitado por erro no preenchimento ao peticionar
pelo sistema do Processo Judicial  Eletrônico (PJe).  A Turma considerou que o erro
poderia ser sanado com a reapresentação do recurso, conforme previsão em resolução
do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT).

O motorista, empregado da Pioneiro Combustíveis Ltda., de Manaus (AM), ingressou
com  reclamação  trabalhista,  pleiteando  o  reconhecimento  do  vínculo  de  emprego
diretamente  com  a  Petrobras  Distribuidora  S.A.  Contra  a  sentença  desfavorável ele
interpôs recurso ordinário ao Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região por meio do
PJe,  mas,  ao  protocolar  a  peça,  registrou-a  equivocadamente  como  "Petição  em
PDF/Documento Diverso", e não como “Recurso Ordinário”.

O  TRT  não  conheceu  do  recurso  por  inobservância  das  normas  que  regem  o
peticionamento  eletrônico  no  PJe,  dispostas  nas  resoluções  136/2014 e  185/2017,
editadas pelo CSJT. A primeira atribui às partes a incumbência da correta classificação
e  organização  dos  documentos  digitalizados  e  anexados  às  petições  eletrônicas.  A
segunda prevê que os arquivos devam utilizar descrição que identifique os documentos
neles  contidos.  Para  o  Tribunal  Regional,  o  erro  no  preenchimento  atrasaria  o
desenvolvimento  normal  do  processo  e  geraria  a  prática  de  atos  desnecessários,
violando os princípios da economia e da celeridade processuais.

Ao recorrer ao TST, a defesa do motorista sustentou que o simples fato de o recurso
ordinário ter sido peticionado da forma como o foi não acarretou prejuízos, porque a
peça recursal foi recebida. Argumentou ainda que as resoluções do CSJT não preveem
penalidade alguma à parte por equívoco no peticionamento.

https://juslaboris.tst.jus.br/handle/20.500.12178/102716
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A  relatora,  ministra  Delaíde  Miranda  Arantes,  entendeu  que  houve,  no  caso,
inobservância  do  princípio  do  devido  processo  legal.  Ela  salientou  que  a  própria
Resolução 136 do CSJT, nos parágrafos 3º e 4º do artigo 22, permite o saneamento do
feito  quando  a  forma  de  apresentação  dos  documentos  puder  causar  prejuízo  ao
exercício do contraditório e da ampla defesa, devendo o magistrado determinar nova
apresentação e tornar indisponíveis os anteriormente juntados,  o que não ocorreu no
caso.

A ministra observou ainda que não há previsão no ordenamento jurídico nem na Lei
11.419/2006 que  disponha sobre  a  informatização  do  processo  judicial,  de  não
conhecimento  de recurso ordinário quando a parte registra  petição  no PJe de forma
equivocada.

Por  unanimidade,  a  Turma  deu  provimento  ao  recurso  de  revista  do  trabalhador  e
determinou o retorno dos autos ao TRT para que examine o recurso ordinário que teve
seu não conhecimento declarado.

(DA/CF)

Processo: RR-1335-15.2016.5.08.0012

Intimação encaminhada a advogada não indicada na contestação 
prejudicou direito de defesa 

A Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho acolheu recurso da Cassol Materiais
de  Construção  Ltda.,  de  Blumenau  (SC),  para  anular  todos  os  atos  processuais  de
execução trabalhista porque a intimação da sentença não foi encaminhada à advogada
indicada  na  contestação  da  empresa.  As  intimações  e  a  citação  da  execução  na
reclamação trabalhista de uma analista de crédito foram direcionadas a advogada com
poderes de representação, mas que não era a indicada.

Na  decisão  reformada,  o  Tribunal  Regional  do  Trabalho  da  12ª  Região  (SC)  não
reconheceu a nulidade por entender que, além de a notificação ter sido encaminhada à
advogada que juntou a procuração e o substabelecimento que garantiam iguais poderes
de representação, não havia na contestação menção ao termo “exclusivamente”.

Prejuízo constatado

No recurso de revista ao TST, a Cassol apontou contrariedade à Súmula 427 e violação
do artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição da República, sustentando que não foi
observado o requerimento para que todas as intimações fossem publicadas em nome da
advogada indicada.

A relatora, ministra Dora Maria da Costa, ressaltou que a decisão do Tribunal Regional
contrariou a  Súmula 427. “A jurisprudência desta Corte fixou o entendimento de que
quando a parte expressamente designa o advogado em nome do qual deverão ocorrer as
intimações a comunicação em nome de outro profissional constituído nos autos é nula”,
disse.
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A ministra  explicou  que  a  declaração  de  nulidade  do  julgado  deve  ocorrer  apenas
quando for constatado prejuízo, como no caso dos autos, uma vez que a empresa não
interpôs recurso ordinário à sentença e, consequentemente, teve seu direito de defesa
cerceado.

“A intimação das partes é o ato por meio do qual se busca dar publicidade aos atos
processuais, a fim de viabilizar que as partes, querendo, a eles manifestem impugnação
e apresentem os recursos cabíveis”, assinalou. “Por essa razão, cumpre ao julgador zelar
pela sua regularidade, de modo a preservar a condução íntegra do processo e a prevenir
eventual alegação de nulidade”.

Por unanimidade, a Turma anulou todos os atos processuais a partir da intimação da
sentença e determinou a remessa dos autos à Vara do Trabalho de origem para que
proceda a nova intimação, observado o pedido formulado na contestação.

(AJ/CF)

Processo: RR-6778-83.2014.5.12.0018

Médico não obtém vínculo de emprego após STF decidir sobre licitude de
terceirização

O hospital tomador de serviços, porém, pode ser responsável pelos créditos 
trabalhistas.

A Quarta Turma do Tribunal Superior do Trabalho afastou o reconhecimento de vínculo
de  emprego  entre  a  Comunidade  Evangélica  Luterana  de  São  Paulo  (Celsp)  e  um
médico  contratado  por  empresa  interposta.  A Turma  aplicou,  na  decisão,  a  tese  de
repercussão geral fixada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido da licitude da
terceirização  tanto  nas  atividades-fim  quanto  nas  atividades-meio.  No  entanto,
reconheceu a responsabilidade subsidiária da Celsp caso o verdadeiro empregador não
pague os créditos trabalhistas previstos na decisão judicial.

O médico assinou contrato de emprego com a Imagem Serviço de Radiologia Clínica
Ltda. para prestar serviço ao Complexo Hospitalar da Universidade Luterana do Brasil
(Ulbra)  em  Canoas  (RS),  mantido  pela  Celsp.  Na  reclamação  trabalhista,  pedia  o
reconhecimento do vínculo de emprego diretamente com o hospital e o pagamento de
verbas como horas extras e indenização por dano moral.

Súmula 331

O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (RS) considerou nulo o contrato firmado
com a Imagem Radiologia Clínica e estabeleceu vínculo de emprego diretamente com a
Celsp, conforme a orientação da  Súmula 331 do TST. Segundo a jurisprudência, em
regra,  é  ilegal  a  contratação  de  empregados  por  empresa  interposta,  formando-se  o
vínculo diretamente com o tomador dos serviços. As exceções são os casos de trabalho
temporário  e  de  pessoas  que  exercem  atividades  de  apoio,  como  de  vigilância,
conservação e limpeza.

A Celsp  recorreu  ao  TST,  e  o  relator,  ministro  Guilherme Augusto  Caputo  Bastos,
votou  no sentido  de  não  reconhecer  o  vínculo  de  emprego  com a  mantenedora  do
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Hospital  da  Ulbra.  Ele  explicou  que  o  Tribunal,  para  definir  sobre  a  licitude  da
terceirização, analisava o objeto da contratação. “Isso porque sempre se entendeu pela
impossibilidade da terceirização de serviços ligados à atividade precípua da tomadora
de serviços”, observou. “O objetivo era evitar a seleção de empregados por meio da
intermediação  de  mão  de  obra  e,  por  consequência,  a  precarização  de  direitos
trabalhistas”. O entendimento está contido nos itens I e III da Súmula 331.

STF

O  STF,  no  entanto,  em  agosto  deste  ano,  julgou  o  tema  na  Arguição  de
Descumprimento de Preceito  Fundamental  (ADPF) 324 e no  Recurso Extraordinário
(RE) 958.252. Na ocasião, foi fixada a tese jurídica em sede de repercussão geral de que
é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas
jurídicas  distintas,  independentemente  do  objeto  social  das  empresas  envolvidas,
mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.

“A  partir  dessa  data,  em  razão  da  natureza  vinculante  das  decisões  do  STF  nos
processos mencionados, deve ser reconhecida a licitude das terceirizações em qualquer
atividade empresarial”, afirmou o ministro Caputo Bastos. Ainda conforme a decisão, a
empresa  tomadora  de  serviços  apenas  poderá  responder  subsidiariamente  pelos
inadimplementos da empregadora.

Ao concluir que a decisão do Tribunal Regional destoou do entendimento do STF, a
Quarta  Turma do TST,  por unanimidade,  afastou o vínculo de emprego e limitou  a
condenação  da  Celsp  à  responsabilidade  subsidiária  pelo  adimplemento  das  verbas
trabalhistas deferidas no processo.

(GS/CF)

Processo: RR-67-98.2011.5.04.0015

Contrato de parceria intelectual entre advogados é de natureza civil

A Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho declarou a incompetência da Justiça 
do Trabalho para julgar ação em que se discutia a titularidade de honorários 
advocatícios fundamentada na validade de contrato de parceria intelectual (know-how) 
entre advogados. A Turma, por unanimidade, considerou que a matéria tem natureza 
civil, por estar em discussão na Justiça comum, e determinou a liberação apenas de 
parte dos valores de precatórios retidos, resguardando os remanescentes para serem 
liberados após decisão na esfera civil.

Parceria

O caso julgado trata de disputa entre dois advogados de Minas Gerais e um do Ceará
referente  a  uma  ação  coletiva  ajuizada  em  1978  em que  mil  ferroviários  da  Rede
Ferroviária  Federal  pleiteavam  o  pagamento  de  diversas  parcelas.  Na  época,  os
advogados teriam firmado  um contrato  de  parceria,  não  homologado  em juízo,  que
previa a divisão dos honorários contratuais e sucumbenciais na proporção de 50% para
cada um.

Quando a decisão favorável aos ferroviários transitou em julgado, apenas o advogado
cearense participava da ação, pois os advogados mineiros haviam falecido. Ele então
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firmou novo acordo, com seis escritórios de advocacia e homologado em juízo, para
seguir com o processo na fase de precatórios.

A disputa a  respeito  dos honorários  chegou ao TST por meio  de recurso ao Órgão
Especial. O ponto central da discussão foi a competência da Justiça do Trabalho para
decidir sobre honorários de sucumbência e contratuais.

Liberação

Na fase de precatório, os herdeiros dos advogados mineiros requereram o cumprimento
do contrato de parceria.  Na ausência de provas sobre o acordo, o juízo de execução
determinou a liberação dos honorários advocatícios,  no valor de R$ 20 milhões,  em
favor apenas do escritório cearense.

Intimados da decisão, os representantes mineiros juntaram documentos comprovando
que a parceria era objeto de ação em curso na Justiça comum. Com a nova informação,
a determinação de liberação foi revogada até a decisão do foro competente.

CNJ

A partir desse ponto, seguiram-se vários recursos questionando a competência da Justiça
do  Trabalho  para  decidir  controvérsia  acerca  da  titularidade  dos  honorários
sucumbenciais  e  contratuais  fundamentada  na  validade  do  contrato  de  parceria
intelectual (know how). A questão chegou a ser levada ao conhecimento do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), que indeferiu pedido cautelar de suspensão do pagamento
dos honorários. Seguiram-se, então, outros recursos até que o pedido foi analisado pelo
Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região (CE).

O Tribunal Regional, na ação de precatórios, declarou a incompetência da Justiça do
Trabalho  e  afirmou  a  validade  do  acordo  homologado  judicialmente.  Com  isso,
determinou  a  liberação  dos  precatórios  e  o  pagamento  imediato  dos  honorários
sucumbenciais e contratuais aos procuradores constantes da nova parceria firmada pelo
advogado cearense.

Recurso ao TST

No  recurso  ordinário  ao  TST,  os  herdeiros  dos  advogados  mineiros  apontaram
contradições na decisão do TRT, pois declarava a incompetência da Justiça do Trabalho
para o julgamento, mas liberava os valores retidos no precatório para repartição entre
todos. Reafirmaram que o montante deveria ser repartido na proporção de 50%, como
ajustado inicialmente entre os advogados.

Processo mais longo

O escritório cearense, por sua vez, lembrou que o caso trata do processo mais longo da
história da Justiça do Trabalho. Segundo ele, para que fosse fechado o acordo com os
ferroviários, foram realizadas 60 rodadas de negociação – todas sem qualquer atuação
dos advogados ou representantes mineiros. No entendimento da defesa, o contrato de
kwow how foi um acerto entre advogados e, portanto, fora da competência da Justiça do
Trabalho.

Oitava Turma

A ministra Maria Cristina Peduzzi entendeu que a questão relativa ao acordo original
não foi julgada pelo Tribunal Regional, que se limitou a invocar o acordo que já estava
sendo executado para afirmar a competência da Justiça do Trabalho. Destacou que o
TRT distinguiu os honorários de sucumbência dos honorários contratuais e afirmou a
competência apenas para os de sucumbência.



Competência

A ministra considera que a questão da competência se desdobra em três: a titularidade
do  crédito  devido  no  precatório,  a  possibilidade  de  a  Justiça  do  Trabalho  decidir
administrativamente sobre pagamento de precatório e a relação entre a decisão judicial e
o processamento integral do precatório. De acordo com as Orientações Jurisprudenciais
8,  9 e  10 do  Tribunal  Pleno  do  TST,  o  procedimento  de  precatório  tem  natureza
administrativa, e a competência, até o pagamento final, é da Justiça do Trabalho.

Entretanto,  a  relatora  ressaltou  que a definição  da titularidade  de parte  dos créditos
(pressuposto  fundamental  para  o  pagamento  da  dívida  inscrita  no  precatório)  está
pendente de decisão na Justiça comum. Tal controvérsia, segundo a ministra, é alheia ao
pedido inicial objeto da reclamação trabalhista que originou o precatório e tem natureza
civil.  Portanto,  é  necessário  aguardar  decisão  da  Justiça  estadual,  que  detém  a
competência sobre a matéria.

Liberação

Para a magistrada, a medida compatível a ser adotada seria a suspensão do pagamento
do precatório na razão de 50%, preservando-se os valores até decisão judicial quanto à
validade  do  contrato  de  repartição  de  honorários  advocatícios  entre  os  advogados
mineiros  e  o  cearense.  Assim,  votou  pela  liberação  do  valor  remanescente
correspondente à outra metade, devendo ser respeitado o acordo homologado em juízo
quanto ao rateio entre os escritórios de advocacia.

A decisão foi unânime.

(DA/CF)

Processo: RO-108-53.2016.5.07.0000

Auxiliar que teve estabilidade da gestante limitada amplia indenização

A Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho afastou decisão que havia restringido 
à data de ajuizamento da reclamação trabalhista o direito de uma gestante aos salários 
do período de estabilidade. Com base na jurisprudência do TST, a Turma condenou o 
Hospital de Olhos Santa Luzia S/S Ltda., de Maceió (AL), a pagar indenização 
correspondente aos salários e demais vantagens devidas entre a data da despedida e o 
fim da estabilidade.

Intenção

A empregada fundamentou sua reclamação na norma que proíbe a dispensa sem justa
causa da gestante desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto (artigo
10, inciso II, alínea “b”, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT).
O  juízo  de  primeiro  grau  deferiu  o  pagamento  dos  salários  de  todo  o  período  de
estabilidade,  mas  o  Tribunal  Regional  do  Trabalho  da  19ª  Região  restringiu  a
condenação porque a auxiliar só iniciou o processo após o nascimento da criança, apesar
de ter descoberto a gravidez no mês seguinte ao da rescisão. Segundo o TRT, a demora
demonstraria que a auxiliar “não tinha a intenção de retornar ao trabalho para usufruir a
estabilidade provisória”.

Jurisprudência
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A  relatora  do  recurso  de  revista  da  empregada,  ministra  Kátia  Magalhães  Arruda,
explicou que o ajuizamento supostamente tardio da reclamação trabalhista não justifica
a limitação da estabilidade provisória ou da indenização substitutiva correspondente. A
afirmação decorre da  Orientação Jurisprudencial 399 da Subseção I Especializada em
Dissídios Individuais (SDI-1) do TST. Conforme a jurisprudência, a apresentação da
reclamação depois do período de garantia de emprego não configura abuso do exercício
do direito de ação, “sendo devida a indenização desde a dispensa até a data do término
da estabilidade”.

De  forma  unânime,  os  ministros  concluíram  que  a  limitação  aplicada  pelo  TRT
restringiu direito consagrado na Constituição da República e, por essa razão, a Turma
condenou  o  hospital  a  pagar  indenização  que  compreende  os  salários  relativos  ao
período de estabilidade que a auxiliar não usufruiu.

(GS/CF)

Processo: RR-576-54.2016.5.19.0009

Uso de produtos de limpeza doméstica não caracteriza insalubridade 

A Quarta Turma do Tribunal Superior do Trabalho reformou decisão em que a 
Mondelez Brasil Ltda., fabricante de marcas de alimentos como a Heinz, havia sido 
condenada a pagar o adicional de insalubridade a uma promotora de vendas que limpava
prateleiras e gôndolas dos supermercados em que trabalhava usando produtos de uso 
doméstico. A decisão segue o entendimento do TST de que o manuseio de produtos de 
limpeza de uso doméstico não caracteriza atividade insalubre.

Perícia

De acordo com a reclamação trabalhista, a promotora usava produtos como Veja e Ajax
Multiuso sem usar luvas ou qualquer tipo de proteção para os olhos. Com base em laudo
elaborado  pelo  perito  judicial  que  constatou  a  existência  de  insalubridade  em grau
médio, o juiz da 6ª Vara do Trabalho de Porto Alegre (RS) condenou a empresa a pagar
o adicional no valor de 20% sobre o salário mínimo e a repercussão em férias, horas
extras, adicional noturno e aviso-prévio.

Ao recorrer ao Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (RS), a empresa alegou que
o serviço de limpeza feito pela empregada era “eventual e esporádico” e que ela usava
os mesmos produtos utilizados pelas pessoas comuns em suas casas, o que mostrava que
“não eram potencialmente nocivos, já que são livremente comercializados”. O TRT, no
entanto, manteve a sentença, destacando que o fato de os produtos serem de uso comum
no âmbito doméstico não desqualifica seu enquadramento como insalubres.

Álcalis cáusticos

No exame do recurso de revista da empresa, o relator, ministro Alexandre Luiz Ramos,
assinalou que a Subseção I Especializada em Dissídios Individuais (SDI-1) entende que
o Anexo 13 da  Norma Regulamentadora 15 do Ministério de Trabalho,  ao tratar do
manuseio de álcalis cáusticos (agentes químicos), refere-se exclusivamente ao produto
bruto, em sua composição plena, e não à substância diluída em produtos de limpeza. De
acordo com o precedente  citado  pelo  relator,  ainda  que o laudo pericial  aponte  em
sentido diverso, o pagamento do adicional de insalubridade é indevido.

A decisão foi unânime.

(JS/CF)
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Processo: RR-1092-08.2013.5.04.0006

Dispensa motivada pelo exercício do direito de greve viola liberdade 
sindical 

Um laboratório farmacêutico terá de reintegrar os empregados dispensados.

A Seção Especializada em Dissídios Coletivos (SDC) do Tribunal Superior do Trabalho
manteve  decisão  em que a  Laboratil  Farmacêutica  Ltda.  foi  condenada a  reintegrar
empregados dispensados durante greve na empresa. Para a SDC, a dispensa motivada
pelo simples exercício do direito de greve constitui grave violação da liberdade sindical.

O  movimento  grevista  ocorreu  em  fevereiro  de  2017  e  teve  como  motivo  o  não
cumprimento pela empresa de diversas obrigações trabalhistas. Sem acordo, o Sindicato
dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas, Farmacêuticas, Plásticas e Similares de São
Paulo,  Taboão da Serra,  Embu,  Embu-Guaçu e Caieiras  ajuizou dissídio coletivo de
greve,  julgado  parcialmente  procedente  pelo  Tribunal  Regional  do  Trabalho  da  2ª
Região (SP).

Além de condenar a Laboratil ao pagamento dos valores correspondentes aos dias em
que  houve  paralisação,  o  TRT  concedeu  estabilidade  provisória  de  90  dias  aos
empregados que aderiram ao movimento e determinou a reintegração dos dispensados
no curso do dissídio coletivo.

Crise financeira

No recurso ordinário, a Laboratil sustentou que as dispensas decorreram da grave crise
financeira pela qual passa. Afirmou, ainda, que o quadro de funcionários ainda não foi
reposto por falta de recursos.

O sindicato, por sua vez, tem argumentado que uma empresa do ramo farmacêutico não
pode alegar crise financeira para não pagar salários e demais direitos trabalhistas, pois é
notório que o setor “é um dos poucos que vem apresentando considerável crescimento e
não foi afetado pela crise”.

Liberdade sindical

A relatora do recurso, ministra Kátia Magalhães Arruda, destacou que a Constituição da
República assegura o direito de greve, e a dispensa de empregados em razão do simples
exercício desse direito  é vedada.  No caso,  observou que,  de acordo com o Tribunal
Regional, é incontroversa a dispensa de empregados durante a greve e o processamento
do dissídio coletivo, o que contraria o artigo 7º, parágrafo único, da Lei 7.783/89 (Lei
de Greve).

“A dispensa motivada pelo exercício do direito de greve constitui  grave violação da
liberdade sindical”,  afirmou a ministra,  que citou,  na fundamentação de seu voto,  a
jurisprudência  da  SDC  e  do  Comitê  de  Liberdade  Sindical  do  Conselho  de
Administração da Organização Internacional do Trabalho (OIT).

Por  unanimidade,  a  SDC  negou  integralmente  provimento  ao  recurso  ordinário  da
Laboratil.

(LT/CF)

Processo: RO-1000344-89.2017.5.02.0000
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Restrição de acesso ao local de assembleia invalida criação de novo 
sindicato 

A direção do hotel onde foi realizado o evento impediu a entrada de pessoas.

A Sétima  Turma do Tribunal  Superior  do  Trabalho  anulou os  atos  constitutivos  da
criação do Sindicato dos Propagandistas, Propagandistas-Vendedores e Vendedores de
Produtos Farmacêuticos do Estado do Ceará (Sindiproface) em razão das restrições de
acesso ao local da assembleia. Com a anulação, a Turma afastou a representatividade
sindical da nova entidade.

O  novo  ente  sindical  adviria  do  desmembramento  do  Sindicato  dos  Empregados
Vendedores  e  Viajantes  do  Comércio,  Propagandistas,  Propagandistas-Vendedores  e
Vendedores de Produtos Farmacêuticos  do Estado do Ceará (Sinprovence),  autor da
reclamação trabalhista em que pedia a anulação. Segundo o Sinprovence, a assembleia
em  que  se  decidiria  o  desmembramento  havia  sido  convocada  para  um  hotel  em
Fortaleza, mas diversos integrantes da categoria foram barrados na porta.

Conflito

O Tribunal  Regional  do Trabalho da 7ª  Região  (CE)  registrou  "a existência  de um
verdadeiro  conflito”  entre  as  testemunhas  de ambos  os  lados  a  respeito  do  alegado
impedimento de entrada de membros ao evento. Algumas relataram restrição ao local,
outras  disseram que o acesso era livre  para todos.  A conclusão do TRT foi  que os
obstáculos não foram criados pelos membros do sindicato, mas por terceiros. Manteve,
assim, a validade da assembleia.

Desmembramento

Segundo o relator do recurso de revista do Sinprovence, ministro Cláudio Brandão, a
jurisprudência do TST está sedimentada quanto à possibilidade de desmembramento ou
dissociação de sindicatos,  desde que respeitados os limites territoriais  e de categoria
impostos pela Constituição da República. “Também é preciso verificar a viabilidade de
defesa efetiva dos interesses da categoria pela nova entidade, de modo a evitar que a
pulverização de sindicatos os enfraqueça e lhes retire o poder de negociação frente ao
empregador”, assinalou.

Restrição ao local da assembleia

No caso, entretanto, o ministro destacou que, embora o sindicato original tenha sido
convidado  a  participar  da  deliberação  sobre  o  desmembramento,  não  se  deu
oportunidade de participação a todos os integrantes da nova categoria para respaldar a
validade da dissociação. “O processo de formação da entidade sindical é ato complexo,
marcado  por  sucessivas  ações  da  categoria  profissional,  que  envolve  reuniões
preparatórias e assembleias e até a formação de uma diretoria provisória”, explicou.

No caso, na avaliação do relator, a escolha do local para a realização da assembleia
impediu,  ainda  que  de  forma  indireta,  o  amplo  acesso  da  categoria  ao  evento,  em
desrespeito à liberdade sindical coletiva. Isso porque a direção do hotel, em razão da
aglomeração  de  pessoas  e  de  reclamação  de  hóspedes  e  temendo  a  ocorrência  de
conflitos  que  pudessem  causar  danos  no  interior  do  estabelecimento,  restringiu  o
ingresso de pessoas ao local.

Inexistência da representatividade



Por unanimidade, a Turma concluiu que a situação violou a participação democrática
coletiva  dos  trabalhadores  na  formação  da  nova  entidade  sindical.  Com  isso,
restabeleceu  a  sentença  em  que  o  juízo  de  primeiro  grau  havia  anulado  os  atos
constitutivos  do  sindicato  e  declarou  a  inexistência  da  representatividade  do
Sindiproface.

(MC/CF)

Processo: RR-209900-32.2007.5.07.0010

Empregado de condomínio não terá direito a adicional de insalubridade 
por exposição à radiação solar 

Perícia técnica foi realizada com base em depoimentos e no tipo de trabalho do 
empregado.

A Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho indeferiu o pagamento do adicional
de insalubridade a um auxiliar de serviços gerais do Condomínio Conjunto Residencial
Morada dos Pinheiros, em Valinhos (SP). Segundo a decisão, para o deferimento do
adicional por exposição à radiação solar, como pretendido, não basta que o empregado
trabalhe exposto a raios solares ou a variações climáticas: é preciso que a exposição
acima  dos  níveis  de  tolerância  seja  comprovada  com base  em norma específica  do
Ministério do Trabalho.

Radiação ultravioleta

De  acordo  com  o  processo,  o  empregado  realizava  habitualmente  a  limpeza  do
condomínio, executando tarefas como varrer rua e escadas. Em depoimento, ele afirmou
que parte de sua jornada era realizada a céu aberto e sem roupas adequadas, protetor
solar ou chapéu, que o protegeriam dos efeitos das radiações ultravioleta. Segundo ele, a
situação estaria enquadrada no Anexo 7 da Norma Regulamentadora 15 do Ministério
do Trabalho.

O juízo de primeiro grau negou o adicional, mas o Tribunal Regional do Trabalho da
Região da 15ª Região (Campinas) entendeu que, mesmo sem a comprovação de que o
empregado estaria exposto à radiação solar acima dos níveis de tolerância, o direito é
válido  simplesmente  porque  o  trabalho  era  executado  sob  raios  UV-A e  UV-B.  A
situação, segundo o TRT, não comporta limites de tolerância.

Comprovação

O relator do recurso de revista do condomínio, ministro Breno Medeiros, assinalou que
o  Tribunal  Regional  não  observou  o  item II  da  Orientação  Jurisprudencial  173 da
Subseção  1  Especializada  em  Dissídios  Individuais  do  TST  (SDI-1).  Segundo  o
ministro,  é preciso a comprovação da insalubridade por meio de laudo, tendo como
referência norma regulamentar específica do Ministério do Trabalho e Emprego.

A decisão foi unânime no sentido de restabelecer a sentença quanto ao indeferimento do
adicional de insalubridade.

(RR/CF)

Processo: RR-11764-31.2015.5.15.0093
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Shopping de Cuiabá não terá de destinar espaço de amamentação para 
empregadas de lojas 

O shopping alegava que a obrigação de cumprir a lei era dos empregadores lojistas

A Oitava  Turma  do Tribunal  Superior  do  Trabalho  julgou  improcedente  ação  civil
pública  pela  qual  o  Ministério  Público  do  Trabalho  (MPT)  pretendia  exigir  que  o
Shopping Center 3 Américas, de Cuiabá (MT), destinasse área de amamentação para as
empregadas das lojas. Segundo a decisão, a exigência, prevista na CLT, não se aplica a
shopping centers.

Amamentação

O  artigo  389,  parágrafo  1º,  da  CLT  determina  que  os  estabelecimentos  em  que
trabalhem  pelo  menos  30  mulheres  com  mais  de  16  anos  de  idade  tenham  “local
apropriado onde seja permitido às empregadas guardar sob vigilância e assistência os
seus filhos no período da amamentação”. Segundo o MPT, o shopping não cumpria essa
determinação.

O  pedido  foi  julgado  improcedente  pelo  juízo  de  primeiro  grau,  mas  o  Tribunal
Regional  do  Trabalho  da  23ª  Região  (MT)  entendeu  que  o  shopping  é  “um
conglomerado  de  interesses  comerciais  mútuos”  e,  assim,  deveria  se  enquadrar  na
exigência da CLT.

Estabelecimento

No recurso de revista contra a condenação, o shopping sustentou que não está obrigado
a manter espaço próprio para guarda, vigilância e assistência dos filhos das empregadas
dos  lojistas,  pois  não  possui  qualquer  vinculação  com  elas.  De  acordo  com  o
estabelecimento, a obrigação é direcionada ao lojista, e não ao condomínio que aluga o
espaço  para  instalação  das  lojas.  “A  estrutura  física  do  shopping  não  pode  ser
considerada  como  estabelecimento  para  o  fim de  atrair  a  incidência  da  obrigação”,
defendeu.

Obrigação

Em seu voto, a ministra Maria Cristina Peduzzi explicou que o shopping center assume
somente obrigações genéricas quanto à segurança dos trabalhadores e ao fornecimento
de banheiros e de locais para alimentação. “Mas obrigações específicas decorrem do
contrato firmado entre os estabelecimentos comerciais individualmente considerados e
seus  trabalhadores”,  afirmou.  “Tal  obrigação  é  destinada  exclusivamente  à  real
empregadora, e não se pode somar todas as empregadas das lojas às do shopping para
este fim”.

A decisão foi unânime.

Divergências

O entendimento sobre a matéria ainda não está pacificado entre as Turmas do TST. Para
algumas, a administração do shopping é responsável por prover espaços comuns, entre
eles o destinado às empregadas dos lojistas para que amamentem seus filhos.

Processo: RR-1487-13.2015.5.23.0002
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Transportadora é condenada por não prestar assistência a vítima de 
estupro coletivo em balsa no Pará 

A balsa, que transportava madeira e óleo, foi atacada por “piratas”.

A Quarta Turma do Tribunal Superior do Trabalho condenou a Ponte Empreendimentos
e Logística Ltda., de Belém (PA), a indenizar uma cozinheira vítima de estupro coletivo
durante um ataque de “piratas” a uma balsa de transporte de madeira. Embora tenha
reconhecido que a empresa não é responsável objetivamente pela ocorrência do crime, a
Turma  concluiu  que  ela  foi  omissa  ao  não  prestar  assistência  à  empregada  após  o
ocorrido.

Em novembro  de  2012,  ao  fazer  a  rota  Belém-Santarém,  o  barco  foi  abordado por
quatro homens que roubaram todos os pertences da tripulação e o óleo diesel utilizando
armas de fogo. Com medo, a mulher se escondeu num dos camarotes e lá foi estuprada
pelos assaltantes durante duas horas.

Risco

O juízo  da  13ª  Vara  de  Belém considerou  “descabida”  a  indenização  pois  não  era
possível reconhecer a responsabilidade do empregador diante da ausência de conduta
culposa ou omissiva, e julgou improcedentes todos os pedidos.

O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (PA/AP), por sua vez, havia entendido
que a atividade da empresa de transporte de madeira seria de risco e que, por isso, a
responsabilidade seria objetiva. Na decisão, foi fixada uma indenização de R$ 600 mil.
“Além da carga transportada na embarcação (toras de madeira), o óleo funciona como
moeda de troca de alto valor para os ribeirinhos e, sem dúvida, se a empresa tivesse em
suas embarcações vigilantes, estes poderiam reprimir a prática de muitos delitos que
comumente  acontecem,  como  desvio  de  óleo,  prostituição  infantil  e  subida  de
ribeirinhos a bordo”, registrou o TRT.

Terceiros

Para o relator do recurso de revista da Ponte, ministro Guilherme Caputo Bastos, “não
há que se falar em responsabilidade objetiva”, pois a atividade de transporte de madeira
não é de risco, e o crime se deu por culpa de terceiros. “A empregada exercia a função
de cozinheira  de bordo e  era  responsável  pela  alimentação  dos  demais  empregados
durante o transporte de madeira e óleo pela via fluvial”, observou. “Embora seja objeto
de repúdio o abuso sofrido, não é possível transferir para a empresa um ônus que, na
verdade, caberia ao Estado, que tem o dever de zelar pela segurança pública a fim de
evitar a ocorrência de crimes, tais como os praticados contra a dignidade sexual”.

Omissão

O ministro destacou, no entanto, que, de acordo com o quadro registrado pelo TRT,
ficou clara a responsabilidade subjetiva (que exige a caracterização da culpa) da Ponte
Empreendimentos, que foi omissa ao deixar de prestar socorro à cozinheira após sofrer
o  estupro  e  ainda  determinou  que  o  comandante  seguisse  viagem normalmente.  “É
indubitável que a empresa não é responsável objetivamente pela ocorrência do crime.
Entretanto, a sua conduta após o estupro demonstra a ausência de qualquer prestação de
assistência, a qual era imprescindível para assegurar a higidez biopsíquica da empregada
e, por conseguinte, evitar o agravamento dos transtornos que provêm de um infortúnio
tão grave”.



Destacando os  impactos  que  a  violência  sexual  acarreta  para as  mulheres,  o  relator
afirmou que o acompanhamento  psicológico  era necessário para evitar  outros  danos
como depressão, transtornos ou até suicídio, o que não ocorreu. “Logo, a empregada
tem direito ao pagamento de compensação por dano moral”, concluiu.

Por maioria, a Turma deu provimento ao recurso e determinou a redução do valor da
condenação para R$ 50 mil.

Divergência

Ficou vencido o ministro  Alexandre Luiz  Ramos,  que entendeu não haver  direito  a
indenização por danos morais. A seu ver, não há um dever jurídico geral de assistência,
de forma que a omissão não caracterizaria ato ilícito que respaldasse a pretensão.

(JS/CF)

O número do processo foi omitido para preservar a intimidade da vítima.

Analista de suporte que ficava à espera de chamado da empresa receberá 
horas de sobreaviso 

O contato era por meio de celular ou notebook.

A Hewlett-Packard Brasil Ltda., de Barueri (SP), terá de pagar a um analista de suporte
as horas relativas ao período em que ele ficava de sobreaviso e podia ser chamado a
qualquer  momento  fora  do  expediente.  A Primeira  Turma  do Tribunal  Superior  do
Trabalho condenou a empresa com o entendimento de que havia restrição à liberdade de
locomoção do empregado.

Sobreaviso

O regime de sobreaviso está disciplinado no artigo 244, inciso II, da  CLT, segundo o
qual o empregado que permanecer em sua própria casa aguardando a qualquer momento
o chamado para o serviço encontra-se de sobreaviso. Essas horas devem ser contadas à
razão de 1/3 do salário normal.

O empregado alegou, na reclamação trabalhista, que ficava de plantão à disposição da
empresa mediante o uso de aparelho celular, notebook e acesso à internet, e que jamais
deixou de atender algum chamado quando estava de plantão. No entanto, o Tribunal
Regional do Trabalho da 2ª Região (SP) entendeu que a situação não caracterizava o
regime de sobreaviso porque,  embora existissem os plantões,  “o trabalhador não era
tolhido de seu período de descanso”.

Escala de plantão

No recurso de revista, o empregado sustentou que sempre esteve incluído nas escalas de
plantão e era efetivamente acionado fora do expediente para atendimento remoto ou no
local. Para o analista, é inviável imaginar que, diante das alterações e da evolução da
tecnologia,  um  empregado  munido  de  instrumentos  eletrônicos  e  informatizados
fornecidos pela empresa não fique à sua disposição no período de descanso.

O  relator  do  recurso,  ministro  Hugo  Carlos  Scheuermann,  ressaltou  que  o  simples
fornecimento de celular ou outro instrumento similar não caracteriza, isoladamente, o
sobreaviso, uma vez que não impõe limitação que enseje o deferimento da parcela. Mas,
na sua avaliação, essa hipótese é diferente da situação ocorrida com o analista.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm


Restrição à liberdade de locomoção

Para o relator, a participação do empregado em escalas de atendimento em regime de
plantão é distinta daquela em que ele usa o celular e pode eventualmente ser chamado
pela  empresa.  Na  primeira  situação,  como  no  caso,  há  restrição  à  liberdade  de
locomoção em razão da submissão a um estado de prontidão. Nessa hipótese, segundo o
ministro, aplica-se o entendimento do item II da Súmula 428 do TST.

Condenação

Por  unanimidade,  a  Turma  deu  provimento  ao  recurso  e  deferiu  o  pagamento  dos
períodos em que o empregado esteve submetido a regime de plantão,  ainda que não
tenha sido recrutado pela empresa, na forma do artigo 244, parágrafo 2º, da CLT.

(MC/CF)

Processo: RR-1260-79.2013.5.02.0001

Condenação por jornada exaustiva dispensa provas de prejuízo para 
empregado

Nessa situação, o dano é presumido.

A  Segunda  Turma  do  Tribunal  Superior  do  Trabalho  condenou  a  Companhia  de
Geração Térmica de Energia  Elétrica  (RS) a  pagar R$ 20 mil  de indenização a  um
eletricitário  que  cumpriu  jornada  exorbitante  no  período  em  que  trabalhou  para  a
empresa.  Segundo o relator, ministro José Roberto Freire Pimenta,  não se tratava de
mero  cumprimento  habitual  de  horas  extras,  “mas  de  jornada  exaustiva,  indigna  e
inconstitucional”, situação em que o dano é presumido.

Abuso

Na reclamação trabalhista, o assistente técnico sustentou que houve abuso de direito da
empregadora,  “que,  ao  invés  de  contratar  empregados  para  fazer  frente  à  falta  de
pessoal,  optou por exceder reiteradamente o limite  da jornada”,  em claro prejuízo à
saúde e ao lazer dele. O pedido, no entanto, foi julgado improcedente pelo juízo da 1ª
Vara  do  Trabalho  de  Bagé.  Embora  registrando  que  o  empregado  trabalhava
habitualmente  em  turnos  de  12  horas  e  em  dias  reservados  para  compensação  e
descanso  semanal  remunerado,  o  juízo  deferiu  apenas  o  pagamento  do  excesso  de
jornada como horas extras.

Provas de prejuízo

O  Tribunal  Regional  do  Trabalho  da  4ª  Região  (RS)  manteve  a  sentença,  com  o
entendimento  de que houve descumprimento  da legislação trabalhista,  “mas não ato
ilícito, na acepção legal do termo". Para o TRT, os prejuízos decorrentes do excesso de
trabalho deveriam necessariamente ser provados.

Confisco de tempo

No recurso revista, o eletricitário, já aposentado, alegou que sempre foi submetido a
jornada de trabalho muito além dos limites previstos na Constituição da República e nos
acordos coletivos, “como bem reconhece o julgado”.

No exame do caso, o ministro José Roberto Freire Pimenta destacou que, de acordo com
o entendimento do TST, a submissão habitual  dos trabalhadores a jornada excessiva
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ocasiona dano existencial.  Conforme o ministro, esse tipo de dano implica “confisco
irreversível de tempo que poderia legitimamente se destinar ao descanso, ao convívio
familiar, ao lazer, aos estudos, à reciclagem profissional e a tantas outras situações, para
não falar em recomposição das forças físicas e mentais naturalmente desgastadas por
sua prestação de trabalho”.

No caso,  além de  não haver  controvérsia  sobre a  jornada exorbitante  indicada  pelo
trabalhador, ela também ficou suficientemente registrada na decisão do TRT. Por isso, o
relator considerou que ficou comprovado o abuso do poder diretivo do empregador.  

(LT/CF)

Processo: RR-20509-83.2015.5.04.0811

Norma que prevê pagamento de salários após quinto dia útil é inválida

Prevaleceu o entendimento de que a autonomia coletiva não é absoluta.

A Subseção I Especializada em Dissídios Individuais (SDI-1) do Tribunal Superior do
Trabalho  considerou  inválida  a  norma  coletiva  firmada  entre  os  professores  e  uma
instituição de ensino de Marília (SP) que autorizava o pagamento de salários depois do
quinto  dia  útil.  Prevaleceu,  no  julgamento,  o  entendimento  de  que  a  autonomia  da
norma coletiva não é absoluta e deve se submeter ao princípio da reserva legal.

Convenção x acordo coletivo

O  caso  teve  início  numa  reclamação  trabalhista  proposta  por  um  professor  de
Engenharia  Civil  da Associação de Ensino de Marília  Ltda.  que pedia,  entre  outras
parcelas, o pagamento de multa por atraso de salários, prevista na convenção coletiva da
categoria.  Segundo  ele,  os  pagamentos  ocorriam muitas  vezes  após  o  10ª  dia  útil,
enquanto a convenção garantia o repasse no quinto dia útil.

O estabelecimento, em sua defesa, sustentou que um acordo firmado diretamente com
os professores alterou a data limite de pagamento para até o dia 10 de cada mês, de
forma a adequá-lo ao recebimento das mensalidades dos alunos, com vencimento no dia
5.

Prazo máximo

Tanto o juízo do primeiro grau quanto o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região
(Campinas/SP) consideraram inválida a alteração da data de pagamento de salários e
condenaram a associação ao pagamento da multa. Segundo as decisões, o prazo máximo
a ser observado para cumprimento da obrigação deve ser o de cinco dias, previsto no
parágrafo único do artigo 459 da CLT.

A Quinta Turma do TST, no exame de recurso de revista do estabelecimento de ensino,
excluiu da condenação as multas decorrentes de atraso com base no artigo 7º, inciso VI,
da Constituição da República. “Se o processo negocial pode atingir questões basilares
como  salário  e  jornada,  não  há  razão  para  excluir-se  desse  diálogo  temas  que  os
circunscrevem”, concluiu a Turma.

Reserva legal

No  julgamento  dos  embargos  do  professor  à  SDI-1,  o  relator,  ministro  Alberto
Bresciani, observou que os acordos e as convenções coletivas devem ser prestigiados,
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pois  fazem  parte  dos  direitos  garantidos  constitucionalmente  aos  trabalhadores.
Entretanto, assinalou que a autonomia das categorias e a eficácia das normas coletivas
não são absolutas.

“A instituição, em lei, de um limite máximo de tolerância para o pagamento dos salários
impede  que,  em  negociação  coletiva,  as  partes  avancem  em  campo  que  o  Poder
Legislativo ocupou”, afirmou. O ministro apontou ainda a prevalência das convenções
coletivas, firmadas entre sindicatos, em relação aos acordos coletivos de trabalho.

Por maioria, a SDI-1 deu provimento aos embargos para restabelecer a condenação ao
pagamento da multa. Ficaram vencidos os ministros Guilherme Caputo Bastos, Breno
Medeiros, Maria Cristina Peduzzi e Brito Pereira.

(DA/CF)

Processo: E-ED-RR-86400-85.2008.5.15.0101

Camareira de hotel vai receber adicional de insalubridade 

Ela realizava a limpeza dos banheiros dos apartamentos

A  Segunda  Turma  do  Tribunal  Superior  do  Trabalho  deferiu  o  adicional  de
insalubridade  em  grau  máximo  a  uma  camareira  que  cuidava  da  higienização  dos
quartos de um estabelecimento hoteleiro em Vitória (ES). A Turma considerou que o
grande número de usuários dos banheiros do hotel justificava a percepção do adicional.

A empregada  alegou na reclamação trabalhista  que fazia  diariamente  a  limpeza  e  a
arrumação  de  todos  os  cômodos  do  estabelecimento,  entre  eles,  os  banheiros  dos
quartos.  A atividade a  expunha ao contato  com produtos de limpeza,  cloro,  ácido e
secreções humanas.

O Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região (ES) manteve a sentença que indeferiu
o adicional.  Para o TRT, o banheiro de hotel não é de uso público, mas restrito aos
hóspedes,  nem tem grande circulação,  uma  vez  que  são  utilizados  apenas  por  uma
pessoa ou casal por dia.

Para o relator do recurso de revista da camareira, ministro José Roberto Freire Pimenta,
o número de usuários de banheiros de hotel é indeterminado e há grande rodízio de
hóspedes. A atividade da camareira, a seu ver, corresponde à higienização de banheiros
públicos, e a decisão do Tribunal Regional, assim, contrariou o item II da Súmula 448
do TST.  De  acordo  com o  verbete,  a  higienização  de  instalações  sanitárias  de  uso
público ou coletivo de grande circulação, e a respectiva coleta de lixo, não se equiparam
à  limpeza  em  residências  e  escritórios  e  ensejam  o  pagamento  de  adicional  de
insalubridade em grau máximo.

A decisão foi unânime.

(MC/CF)

Processo: RR-107600-91.2013.5.17.0013

Fundação não pode exigir opção entre adicionais de insalubridade e de 
penosidade
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O adicional de insalubridade é direito fundamental irrenunciável.

A Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho considerou inadmissível a exigência
da Fundação de Atendimento Sócio-Educativo do Rio Grande do Sul (Fase/RS) de que
o empregado faça opção entre o adicional de penosidade, instituído por norma interna, e
o de insalubridade.  Para a Turma,  esse tipo de transação implica  renúncia  a direito
previsto em norma constitucional  e trabalhista  de caráter obrigatório,  com manifesto
prejuízo para o empregado.

Opção

Para o recebimento do adicional de penosidade, correspondente a 40% do salário básico,
os empregados da fundação tinham de assinar declaração de opção por essa parcela “em
detrimento dos adicionais previstos nos artigos 192 e 193 da  CLT” que lhes seriam
eventualmente  devidos.  Na  reclamação  trabalhista,  uma  agente  socioeducadora
sustentou  que tinha  direito  ao  adicional  de  insalubridade  em razão de  trabalhar  em
contato  direto  com  adolescentes  portadores  de  doenças  infectocontagiosas.  No  seu
entendimento, o termo de opção pelo adicional de penosidade seria nulo, pois impediria
a aplicação de preceitos trabalhistas irrenunciáveis.

O pedido foi julgado improcedente pelo juízo da 1ª Vara do Trabalho de Uruguaiana e
pelo  Tribunal  Regional  do  Trabalho  da  4ª  Região  (RS).  Segundo o  TRT,  a  norma
interna da fundação, ao instituir o adicional de penosidade, é expressa ao condicionar
seu pagamento à opção.

Direito assegurado

Ao examinar o recurso de revista da agente socioeducadora, o relator, ministro Augusto
César  Leite  de  Carvalho,  destacou  que  o  direito  ao  adicional  de  insalubridade,
assegurado no artigo 192 da CLT e no artigo 7º, XXIII, da Constituição da República, é
norma de  ordem pública  relacionada às  condições  de trabalho insalubres  acima dos
limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho. “Trata-se, no âmbito
dos direitos fundamentais, de situação diferenciada de trabalho para a qual se impõe
tratamento  distinto”,  afirmou.  Segundo o  relator,  “não cabe  condicionar  o exercício
desse direito à não fruição de qualquer outro direito”.

Por maioria, a Turma deu provimento ao recurso e, reconhecendo a possibilidade de
cumulação dos adicionais, determinou o retorno dos autos ao TRT para apreciação do
pedido relativo ao adicional de insalubridade.

(LT/CF)

Processo: RR-150-45.2015.5.04.0801

Parcela quebra de caixa não se incorpora a salário de bancário 

A Subseção I Especializada em Dissídios Individuais (SDI-1) do Tribunal Superior do 
Trabalho rejeitou a pretensão de um bancário de incorporar ao salário a parcela quebra 
de caixa recebida por mais de 16 anos. Segundo a SDI-1, o acréscimo serve apenas para 
minimizar eventuais prejuízos sofridos pelo empregado em caso de erro no fechamento 
do caixa e não se incorpora ao salário.

Na reclamação trabalhista movida contra o Banco do Brasil S. A., o bancário disse que
recebeu a gratificação de função e de quebra de caixa por 16 anos e 10 meses. Com base
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na Súmula 372 do TST e no princípio da estabilidade financeira, pediu a incorporação
das duas parcelas, suprimidas em 2010.

O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Campinas/SP),  no entanto,  deferiu
apenas a incorporação da gratificação. O entendimento foi mantido pela Oitava Turma
do TST, que negou provimento ao recurso de revista do bancário.

Salário-condição

Prevaleceu em todos os graus de jurisdição o entendimento de que a parcela quebra de
caixa tem natureza de salário-condição. Ou seja, ela é paga em razão de circunstâncias
específicas  e  pode  ser  suprimida  quando  desaparece  a  circunstância  ou  o  fato  que
determinava seu pagamento.

Gratificação de função X quebra de caixa

Ao examinar os embargos do bancário à SDI-1, o relator,  ministro Breno Medeiros,
observou  que,  nos  termos  da  Súmula  247 do  TST,  a  parcela  quebra  de  caixa  tem
natureza  salarial.  O item I  da  Súmula  372,  por  sua vez,  garante  a  incorporação de
gratificação recebida por mais de dez anos no caso de reversão do empregado a seu
cargo efetivo sem justo motivo, “tendo em vista o princípio da estabilidade financeira”.

No caso, porém, o relator explicou que as duas parcelas recebidas pelo bancário têm
essência e  finalidade distintas.  A quebra  de  caixa  é  um acréscimo salarial  destinado
apenas  aos  bancários  que  atuam diretamente  nos  caixas,  enquanto  a  gratificação de
função remunera qualquer empregado que assuma maiores responsabilidades. “O fato
de ambas possuírem natureza jurídica salarial não as confunde, e elas podem, inclusive,
ser cumuladas”, assinalou.

Segundo o ministro Breno Medeiros, os riscos da função de caixa são próprios, e a
parcela quebra de caixa não se estende ao exercício de nenhuma outra função, uma vez
que  o  bancário  responde  com  seus  próprios  recursos  em  caso  de  eventuais  erros.
“Cuida-se, portanto, de salário-condição, a exemplo do que ocorre com as horas extras e
os adicionais noturno, de insalubridade ou de periculosidade”, concluiu.

Por unanimidade, a SDI-1 negou provimento ao recurso.

(LT/CF)

Processo: E-ARR - 8-98.2011.5.15.0114

Justa causa aplicada a bancário é válida mesmo durante auxílio-doença 

A suspensão do contrato não impede os efeitos da rescisão por falta grave.

A Subseção I Especializada em Dissídios Individuais (SDI-1) do Tribunal Superior do
Trabalho considerou válida a dispensa por justa causa aplicada pelo Banco do Brasil
S.A. a um escriturário no período em que ele estava afastado do serviço por doença.
Segundo  os  ministros,  a  suspensão  contratual  durante  o  auxílio  previdenciário  não
impede os efeitos imediatos da rescisão por falta grave cometida antes ou durante o
afastamento.

Justa causa
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O motivo da dispensa foi a violação de regra interna da instituição. Paralelamente ao
emprego, ele exercia a advocacia e, segundo o banco, estaria atuando em ações cíveis
contra o empregador, o que caracterizaria quebra de confiança.

O juízo da 2ª Vara do Trabalho de Balneário Camboriú (SC) julgou improcedente o
pedido do empregado de reversão da justa causa, mas o Tribunal Regional do Trabalho
da 12ª Região modificou a decisão. Apesar de concordar com a pena, o TRT entendeu
que o empregado só poderia  ter  sido dispensado no dia  seguinte  ao  do término  do
afastamento  previdenciário,  pois  os atos  que motivaram a rescisão foram praticados
antes da interrupção do contrato. Esse entendimento foi mantido pela Sexta Turma do
TST, o que levou o banco a interpor embargos à SDI-1.

Suspensão do contrato

A relatora dos embargos, ministra Maria Cristina Peduzzi, explicou que a suspensão do
contrato de trabalho é caracterizada pela cessação provisória de seus efeitos, como o
recebimento  de  salário  e  a  contagem  de  tempo  de  serviço.  “Entretanto,  o  contrato
continua em vigência”, assinalou.

De acordo com a relatora, a SDI-1 entende que a percepção de benefício previdenciário
não impede a produção imediata de efeitos da rescisão por justa causa. “É irrelevante
que os fatos causadores tenham ocorrido antes ou durante o afastamento”, afirmou.

Por unanimidade, a Subseção restabeleceu a decisão do juízo de primeiro grau nesse
tópico.

(GS/CF)

Processo: E-ED-RR-3164-91.2011.5.12.0045

Morte de portuário ao descarregar navio resulta em condenação por 
dano moral coletivo 

A Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho condenou a Agemar Transportes e 
Empreendimentos Ltda. e o Órgão Gestor de Mão de Obra (Ogmo) do Trabalho 
Portuário Avulso do Porto Organizado do Recife ao pagamento de R$ 300 mil de 
indenização por danos morais coletivos em decorrência da morte de um portuário ao 
descarregar navio. Segundo a decisão, a empresa e o Ogmo violaram direitos da 
coletividade ao descumprir normas de segurança e não fornecer equipamentos de 
proteção individual (EPI) ao trabalhador.

Na atividade de capatazia, o portuário foi escalado para descarregar sacos de até uma
tonelada do porão de um navio para caminhões no cais do porto. Ao tentar soltar uma
alça  de  segurança,  ele  foi  imprensado por  um guindaste  e  morreu  pouco depois  de
chegar ao hospital.  A investigação descartou problemas técnicos no equipamento do
navio, mas constatou falhas nas condutas de segurança, como práticas de risco e falta de
uso de EPIs.

A condenação por dano moral coletivo foi pedida pelo Ministério Público do Trabalho
(MPT)  em ação  civil  pública.  O  juízo  de  primeiro  grau  e  o  Tribunal  Regional  do
Trabalho da 6ª Região (PE) julgaram o pedido improcedente com o entendimento de
que o acidente ocorreu por “enorme carga de falha humana”.  

Conduta antijurídica
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No  recurso  de  revista,  o  MPT  argumentou  que  a  atividade  desenvolvida  pelos
trabalhadores portuários é de risco e que a responsabilidade da empresa é objetiva. Para
o MPT, as indenizações por dano moral coletivo devem ter caráter pedagógico.

A relatora,  ministra  Maria  Helena Mallmann,  explicou que o TST,  considerando de
risco  a  atividade  desenvolvida  por  trabalhadores  portuários,  fixou  a  tese  de  que,
independentemente de culpa, há a obrigação de indenizar.  Nesses casos, a reparação
moral deve ser feita no âmbito do dissídio individual.

No caso, porém, a ministra destacou que o acórdão do TRT não deixa dúvidas sobre a
conduta antijurídica da empresa e do Ogmo. “A obrigação de indenizar decorre da culpa
das  empresas”,  ressaltou.  “A  fiscalização  do  Ministério  do  Trabalho  detectou
irregularidades  nas condutas de segurança,  apontando,  inclusive,  a não utilização de 
EPIs e a falta de treinamento para o seu uso”.

A relatora observou que o entendimento jurisprudencial predominante no TST é o de
que a prática de atos antijurídicos, “em completo desvirtuamento do que preconiza a
legislação, além de causar prejuízos individuais aos trabalhadores, configura ofensa ao
patrimônio  moral  coletivo,  sendo,  portanto,  passível  de  reparação  por  meio  da
indenização respectiva”.  Na sua conclusão,  a  empresa  violou não apenas  os valores
sociais do trabalho e a função social da propriedade e dos contratos, “mas também a
boa-fé objetiva que o ordenamento jurídico exige das partes contratantes”.

Por unanimidade,  a  Turma deu provimento  ao recurso e  determinou que o valor  da
indenização  seja  revertido  a  instituição  filantrópica  a  ser  definida  na  liquidação  de
sentença. Após a publicação do acórdão, foram opostos embargos de declaração, ainda
não julgados.

(LC/CF)

Processo: RR- 800-03.2012.5.06.0006

http://aplicacao4.tst.jus.br/consultaProcessual/consultaTstNumUnica.do?consulta=Consultar&conscsjt=&numeroTst=800&digitoTst=03&anoTst=2012&orgaoTst=5&tribunalTst=06&varaTst=0006&submit=Consultar

	TST nega gratuidade de justiça a sindicato de trabalhadores
	Justiça do Trabalho não é competente para determinar regularização de INSS de atleta
	Empresa perde recurso por não comprovar efetivação de depósito agendado
	Intimação de entes públicos pelo TST passa a ser feita por malote digital
	Baixo valor da causa não impede recurso em matéria constitucional
	Ação de bancária será julgada na Vara do Trabalho de seu domicílio
	Tempestividade de recurso deve considerar data de consulta no sistema do PJe
	TST julga incabível recurso em incidente de demanda repetitiva que não teve o mérito examinado
	Turma afasta aplicação conjunta de multa e de indenização por litigância de má-fé
	Justiça do Trabalho deve decidir sobre liberação de seguro a viúva de motorista de carreta
	União consegue anulação de atos processuais em decorrência de intimação genérica via PJe
	Justiça do Trabalho pode julgar ação de ocupante de cargo em comissão contra ente público
	Turma afasta pena aplicada a trabalhador que desistiu de ação por duas vezes
	Justiça do Trabalho deve julgar pedido de exclusão de sócio que teve vínculo de emprego reconhecido
	Dispensado depósito recursal em condenação que trata apenas de honorários advocatícios
	Reforma Trabalhista: TST aprova Instrução Normativa sobre normas processuais
	Ação do MPT sobre pejotização de profissionais de estética deve ser julgada por TRT
	Falta de empregada à audiência não acarreta improcedência de pedido sobre horas extras
	Cartões de ponto sem assinatura de empregado são válidos em processo sobre horas extras
	Município pode ser representado por procuradora que não apresentou instrumento de mandato
	TST mantém sequestro humanitário de precatórios para portadora de HIV
	Erro de preenchimento em petição enviada pelo PJe não inviabiliza exame de recurso
	Intimação encaminhada a advogada não indicada na contestação prejudicou direito de defesa
	Médico não obtém vínculo de emprego após STF decidir sobre licitude de terceirização
	Contrato de parceria intelectual entre advogados é de natureza civil
	Auxiliar que teve estabilidade da gestante limitada amplia indenização
	Uso de produtos de limpeza doméstica não caracteriza insalubridade
	Dispensa motivada pelo exercício do direito de greve viola liberdade sindical
	Restrição de acesso ao local de assembleia invalida criação de novo sindicato
	Empregado de condomínio não terá direito a adicional de insalubridade por exposição à radiação solar
	Shopping de Cuiabá não terá de destinar espaço de amamentação para empregadas de lojas
	Transportadora é condenada por não prestar assistência a vítima de estupro coletivo em balsa no Pará
	Analista de suporte que ficava à espera de chamado da empresa receberá horas de sobreaviso
	Condenação por jornada exaustiva dispensa provas de prejuízo para empregado
	Norma que prevê pagamento de salários após quinto dia útil é inválida
	Camareira de hotel vai receber adicional de insalubridade
	Fundação não pode exigir opção entre adicionais de insalubridade e de penosidade
	Parcela quebra de caixa não se incorpora a salário de bancário
	Justa causa aplicada a bancário é válida mesmo durante auxílio-doença
	Morte de portuário ao descarregar navio resulta em condenação por dano moral coletivo

