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Apresentação

O presente número do Boletim de Jurisprudência do Tribunal
Regional do Trabalho da 7ª Região divulga as ementas dos acórdãos
julgados e/ou publicados no período de janeiro a junho de 2011.
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Ementário

ABANDONO DE EMPREGO. FALTAS INJUSTIFICADAS.
FÉRIAS.
Em conformidade com a inteligência do art. 130 da CLT, a conseqüência da
existência de mais de 32 ausências injustificadas, no período aquisitivo, é a perda
total do direito ao descanso, nesta hipótese já presumido, sem que tal implique na
perda do terço constitucional.

MULTA RESCISÓRIA.

Igualmente descabida, diante da firme controvérsia acerca das circunstâncias que envolveram o desate contratual, o que afasta a mora patronal. Recurso
parcialmente procedente.
Processo: 0055800-82.2009.5.07.0032
Rel. Juíza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel
Turma 1

Julg.: 10/01/2011
Publ. DEJT: 08/02/2011

ABANDONO DE EMPREGO. NECESSIDADE DE PROVA
ROBUSTA.
Para que o empregador efetue a dispensa do seu empregado com justa causa,
necessário se faz trazer aos autos prova robusta e irrefutável da ocorrência do fato
que ensejou tal atitude extrema. No caso em comento, o recorrente ao alegar que a
reclamante abandonou o emprego, carreou para si o ônus probante, situação essa
que a mesma não se desonerou, posto que não trouxe aos autos nenhuma prova
objetiva da ausência prolongada da autora, nem tampouco comprovou o ânimo,
a intenção da mesma em abandonar suas funções.
Processo: 0173400-39.2009.5.07.0028
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho
Turma 2

Julg.: 16/02/2011
Publ. DEJT: 28/02/2011

AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. INEXISTÊNCIA
DO FATO QUE MOTIVOU A LAVRATURA. INSUBSISTÊNCIA
DA PENALIDADE.
A despeito da regularidade formal do procedimento de autuação, merece
confirmada Sentença declaratória da nulidade de auto de infração, quando comprovadamente inexistente a irregularidade trabalhista que lhe motivara a lavratura.
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Processo: 0118300-53.2009.5.07.0011
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 19/01/2011
Publ. DEJT: 16/02/2011

AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM
JULGADO. INADEQUAÇÃO.
Tratando-se de decisão judicial já transitado em julgado, como in casu, o pedido
de desconstituição somente é possível em sede de ação rescisória, a teor do artigo 485
do CPC, pelo que extingue-se, sem julgamento do mérito, a presente ação anulatória.
Processo: 0383000-87.2009.5.07.0000
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho
Tribunal Pleno

Julg.: 11/01/2011
Publ. DEJT: 09/02/2011

AÇÃO CAUTELAR. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. BANCO.
INQUÉRITO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
A presente ação tem como escopo a exibição de documentos consistente no
inquérito disciplinar para apuração de falta grave que culminou com a demissão
por justa causa do autor. Condenável, portanto, a conduta do Banco, pois embora
o autor tenha tido acesso e participado dos atos administrativos do inquérito disciplinar, tem o direito também, como parte no processo, de tirar cópias de todos
os documentos que achar necessário, uma vez que a discussão da matéria não
se limita ao campo infraconstiticional, encontrando fundamento legal no art. 5º,
incisos XXXIII, XXXIV e LV da Constituição Federal.
Processo: 0095400-82.2009.5.07.0009
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1

Julg.: 10/01/2011
Publ. DEJT: 25/01/2011

AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONFISSÃO
FICTA.
A confissão ficta se aplica, tão-somente, à matéria de fato, podendo ser
afastada por prova pré-constituída. Assim, ressaltando nítido do TRCT - ao se
cotejar o valor da remuneração ali inserto para fins rescisórios com o recebido pelo
consignado em face da liberação do valor depositado pelo consignante - que uma
determinada verba foi paga a menor, no caso, o saldo de salário de quinze dias,
correta a sentença que deferiu a diferença salarial referente a tal parcela. Recurso
conhecido e parcialmente provido.
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Rel. Juiz Convocado.: Emmanuel Teófilo Furtado
Turma 2
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Julg.: 04/04/2011
Publ. DEJT: 28/04/2011

AÇÃO DE CUMPRIMENTO. REPRESENTATIVIDADE SINDICAL. ATIVIDADE PREPONDERANTE. IMPROCEDÊNCIA.
Não há como se enquadrar a atividade extrativista dentre aquelas atividades
empresariais preponderantes que definem a abrangência da representatividade do
sindicato patronal que firmou a CCT que se objetiva cumprir - Sindicato Nacional
da Industria da Construção Pesada (SINCON) - que só pode representar as empresas
que lidam com a construção de estradas, pavimentação e obras de terraplanagem
em geral. Sentença mantida.
Processo: 0000097-07.2010.5.07.0009
Rel. Juíza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel
Turma 1

Julg.: 04/04/2011
Publ. DEJT: 12/04/2011

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL. PRESCRIÇÃO
TOTAL. ARTIGO 7º, INCISO XXIX, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
Constatando-se, dos autos, que o aforamento da reclamação trabalhista, em
que se pretendeu a condenação do empregador ao pagamento de indenização por
danos morais, se deu após o decurso de mais de cinco anos da suposta violação ao
direito (princípio da actio nata), correta a decisão mediante a qual o juiz acolheu
a prescrição quinquenal, tendo em vista o disposto no art. 7º, inciso XXIX, da
Constituição Federal de 1988.
Processo: 0001043-67.2010.5.07.0012
Rel. Desemb.: Maria José Girão
Turma 1

Julg.: 16/05/2011
Publ. DEJT: 30/05/2011

AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. CONFIGURAÇÃO.
Em Ação Rescisória fundada no art. 485, inciso IX, do CPC, é indispensável que não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o
fato, consoante disposto no § 2º do mesmo preceptivo legal (entendimento da
OJ-SDI2-136, do C. TST).
Processo: 0003459-44.2010.5.07.0000
Rel. Juiz Convocado.: Emmanuel Teófilo Furtado
Tribunal Pleno

Julg.: 15/02/2011
Publ. DEJT: 03/03/2011
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AÇÃO RESCISÓRIA. OFENSA À CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
O tema da nulidade da contratação não foi objeto de análise na decisão rescindenda, o que afasta a possibilidade de conclusão acerca da ocorrência de violação
literal de lei, a teor da S. 298, I, do E. TST. De mais a mais, o que se dessume dos
autos é que o autor era ocupante de cargo em comissão, para cuja investidura a norma
constitucional mencionada exclui a exigência de submissão a concurso público,
em face da possibilidade de livre nomeação e exoneração. Logo, não configurado
malferimento à lei ou à Constituição, é descabido o pleito rescisório.
Processo: 0001470-03.2010.5.07.0000
Rel. Juíza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel
Tribunal Pleno

Julg.: 11/01/2011
Publ. DEJT: 16/02/2011

ACIDENTE DE PERCURSO. INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL E MORAL. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SUBJETIVA E OBJETIVA.
Não obstante o artigo 21, IV, "d", da Lei nº 8.213/91, classifique como
acidente de trabalho o infortúnio sofrido pelo empregado no percurso da residência para o trabalho, ou deste para aquela, não há se falar em indenizações
decorrentes de dano material e moral, visto que não restou demonstrada a culpa
do empregador. Ademais, não há como aplicar ao caso o instituto da responsabilidade civil objetiva, porquanto o reclamante desenvolvia a atividade de venda
externa de produtos AmBev, o que não lhe colocava em risco acentuado, isto
é, em risco superior ao risco médio a que os demais membros da coletividade
estão normalmente submetidos, pois qualquer indivíduo pode ter o seu veículo
abalroado e, em conseqüência, sofrer lesão, independentemente de estar ou não
no exercício de alguma atividade. Sentença mantida. RECURSO ORDINÁRIO
CONHECIDO E IMPROVIDO.
Processo: 0095900-56.2006.5.07.0009
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva
Turma 1

Julg.: 21/02/2011
Publ. DEJT: 28/02/2011

ACIDENTE DE TRABALHO. ATIVIDADE DE RISCO. INVERSÃO
DO ÔNUS DA PROVA. CULPA EXCLUSIVA DO EMPREGADOR.
A empresa agiu com culpa exclusiva no evento, descurando das normas
mínimas de segurança do trabalho e provocando, com sua inércia e apatia diante do
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risco, o acidente que determinou grave lesão física no empregado, com limitações
funcionais importantes. Os danos morais são evidentes. A deformação física trará
imensos transtornos profissionais para o autor e impagável abalo emocional, cuja
duração é imprevisível. Sentença de improcedência que merece reforma.
Processo: 0078200-91.2006.5.07.0001
Rel. Juíza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel
Turma 1

Julg.: 23/02/2011
Publ. DEJT: 03/03/2011

ACIDENTE DE TRABALHO. CARACTERIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
A obrigação de reparar os danos moral e material, decorrente de acidente de trabalho, encontra-se prevista na Constituição Federal, art. 5º, V e X e art. 7º, XII e XXVII
e, ainda, nos arts. 186 e 950 do Código Civil, observados os seguintes elementos:
ofensa a uma norma preexistente ou erro de conduta, o dano e o nexo de causalidade.
Processo: 0018900-48.2004.5.07.0009
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1

Julg.: 10/01/2011
Publ. DEJT: 25/01/2011

ACIDENTE DE TRABALHO. CULPA EXCLUSIVA DO
EMPREGADOR.
A empresa agiu com culpa exclusiva no evento, descurando das normas
mínimas de segurança do trabalho e provocando, com sua inércia e apatia diante do
risco, o acidente que determinou lesão física no empregado, que perdeu substâncias
e fraturou os ossos do antebraço e mão esquerdos. Os danos morais e materiais
são evidentes. Por outro lado, em face da natureza da lesão detectada no laudo
pericial, transforma-se, por mais consentânio, o pensionamento concedido em
indenização fixa. Sentença parcialmente reformada.
Processo: 0076700-29.2008.5.07.0030
Rel. Juíza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel
Turma 1

Julg.: 04/04/2011
Publ. DEJT: 12/04/2011

ACIDENTE DE TRABALHO. DANO MATERIAL E MORAL.
CULPA DO EMPREGADOR. INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO.
Uma vez caracterizada a culpa da empresa no desencadeamento da doença
profissional que acometeu o obreiro, já que agiu com manifesta negligência em
relação às normas de segurança do trabalhador, correta a sentença que a condenou
a pagar as indenizações pleiteadas.
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Processo: 0081500-60.2009.5.07.0032
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho
Turma 2

Julg.: 16/02/2011
Publ. DEJT: 28/02/2011

ACIDENTE DE TRABALHO. DANOS MORAIS E MATERIAIS.
NEXO DE CAUSALIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A caracterização do dano moral ou material está diretamente relacionada
à comprovação da responsabilidade subjetiva, cabendo ao suposto lesado provar
se o agente atuou com dolo ou culpa. Inexistindo nos autos provas cabais de que
o empregador concorreu para a ocorrência do acidente de trabalho, indevida a
indenização pelos danos morais e materiais causados ao empregado, assim como
pensão mensal. Recurso conhecido, mas que se nega provimento.
Processo: 0136000-25.2007.5.07.0007
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1

Julg.: 04/04/2011
Publ. DEJT: 11/04/2011

ACIDENTE DE TRABALHO. DEMANDA AJUIZADA APÓS A EC
Nº 45/2004. PRESCRIÇÃO. PRAZO APLICÁVEL. DIES A QUO.
Em se tratando de Reclamatória ajuizada após o advento da EC Nº 45/2004,
de se aplicar à espécie o inciso XXIX do art. 7º da Constituição Federal, para se
reconhecer, como prazo prescricional, o de dois anos, contado a partir da entrada
em vigor daquela Emenda.
Processo: 0389600-33.2006.5.07.0032
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 18/04/2011
Publ. DEJT: 02/05/2011

ACIDENTE DE TRABALHO. ESTABILIDADE NO EMPREGO.
Comprovado o acidente pelo conjunto probatório dos autos, mantém-se
a decisão que deferiu indenização compensatória de período de estabilidade
provisória no emprego, exceto quanto à denegação dos honorários advocatícios.
Processo: 0127200-53.2008.5.07.0013
Rel. Juíza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel
Turma 1

Julg.: 10/01/2011
Publ. DEJT: 08/02/2011

ACIDENTE DE TRABALHO. FENÔMENO DA NATUREZA.
RAIO. INEXISTÊNCIA DE CULPA DO EMPREGADOR.
Havendo a morte do empregado sido provocada por fenômeno da natureza
(raio), e tendo em conta que o ordenamento jurídico brasileiro consagra a teoria
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da culpa subjetiva, não há como atribuir responsabilidade ao empregador pelos
eventuais danos sofridos pelos herdeiros do "de cujus". Recurso não provido.
Processo: 0032400-82.2008.5.07.0029
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar
Turma 2

Julg.: 09/05/2011
Publ. DEJT: 31/05/2011

ACIDENTE DE TRABALHO. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO.
No campo das relações de trabalho, a Constituição Federal estabeleceu duas
prescrições: uma na vigência do contrato e outra fora dele. Esta de dois anos a contar
do fim do pacto laboral e aquela de cinco anos contados do direito burlado. No caso
presente, houve acidente de trabalho em 13.03.2003, mas a ação só foi aforada em
27.08.2008, portanto, correta a sentença que declarou a prescrição qüinqüenal dos
pedidos vinculados ao acidente laboral. Recurso conhecido, mas desprovido.
Processo: 0151400-30.2008.5.07.0012
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro
Turma 2

Julg.: 12/01/2011
Publ. DEJT: 18/02/2011

ACIDENTE DE TRABALHO. INDENIZAÇÃO POR DANOS.
EXISTÊNCIA DE CULPA DO EMPREGADOR. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. NEXO CAUSAL COMPROVADO.
O direito à indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente
de trabalho pressupõe a ocorrência de três requisitos: o comprovado dano sofrido
pelo empregado, a culpa do empregador pelo evento danoso e o nexo de causalidade entre ambos. In casu, provada a existência de referido trinômio, infere-se a o
direito da autora ao pleito indenizatório. Recurso Ordinário conhecido e improvido.
Processo: 0056100-49.2006.5.07.0032
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar
Turma 2

Julg.: 10/01/2011
Publ. DEJT: 08/02/2011

ACIDENTE DE TRABALHO. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS.
Demonstrada a culpa da empresa Reclamada no infausto acontecimento,
imperiosa sua responsabilização pelos danos morais causados ao obreiro.
Processo: 0093500-75.2007.5.07.0028
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 09/05/2011
Publ. DEJT: 17/05/2011
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ACIDENTE DE TRABALHO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA.
INDENIZAÇÃO.
Não há que se falar em deferimento de dano moral ou material, quando
não restou demonstrado nos autos, os requisitos necessários para caracterização
da responsabilidade subjetiva, quais sejam, o dano (acidente ou doença) o nexo
de causalidade do evento com o trabalho e a culpa do empregador.
Processo: 0117300-52.2009.5.07.0032
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho
Turma 2

Julg.: 30/05/2011
Publ. DEJT: 06/06/2011

ACIDENTE DE TRABALHO. SEGURO DE VIDA. PREVISÃO
EM CONVENÇÃO COLETIVA INDENIZAÇÃO.
O empregador é responsável pelo cumprimento de todas as cláusulas previstas
na convenção coletiva de trabalho, devendo indenizar o empregado (vigilante de carro
forte) do valor equivalente à apólice de seguro de vida, quando não contrata adequadamente as coberturas, nos limites e condições previstas no instrumento coletivo.
Processo: 0261000-03.2005.5.07.0008
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1

Julg.: 11/04/2011
Publ. DEJT: 27/04/2011

ACIDENTE DE TRABALHO. SINISTRO DE PERCURSO.
DANO MORAL.
Apenas por ficção legal pode-se considerar "de trabalho" o acidente que
vitima o empregado em sinistro de percurso, motivo pelo qual não deve ser o
empregador responsabilizado pela dor decorrente das graves sequelas advindas do
infortúnio. Nada obstante, fica a empresa, omissa na emissão da CAT, obrigada a
reparar a dor moral ocasionada pela falta de oportuno reconhecimento do sinistro.
Processo: 0028000-48.2009.5.07.0010
Rel. Juíza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel
Turma 1

Julg.: 14/03/2011
Publ. DEJT: 11/04/2011

ACORDO. REDUÇÃO OU EXCLUSÃO DAS PARCELAS
SALARIAIS CONSTANTES DA INICIAL. PREJUÍZO AOS
INTERESSES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.
A formalização de acordo com diminuição ou eliminação das parcelas
de natureza salarial que sofreriam incidência da contribuição previdenciária, em

TRT 7ª Região - Boletim de Jurisprudência - jan./jun. - 2011

17

relação às constantes da inicial, enseja prejuízo aos interesses da Previdência
Social. Destarte, as contribuições previdenciárias devidas em face de conciliação
judicial devem incidir sobre o percentual do montante acordado que corresponda
à proporcionalidade das parcelas de natureza salarial integrantes do pedido da
prefacial. Entendimento cristalizado na OJ-SDI1-376 do C. TST. Recurso Provido.
Processo: 0127300-69.2007.5.07.0004
Rel. Juiz Convocado.: Emmanuel Teófilo Furtado
Turma 2

Julg.: 1º/12/2010
Publ. DEJT: 12/01/2011

ACORDO. VÍNCULO EMPREGATÍCIO NÃO RECONHECIDO.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA.
Ainda que o acordo tenha sido firmado sem o reconhecimento do vínculo
empregatício, persevera intangível o direito do órgão previdenciário de reclamar
o recolhimento da respectiva contribuição social, a teor do art. 22, inciso I, da
Lei nº 8.212/91. Acresça-se, ainda, que tendo o acordo formulado deixado de
discriminar as verbas que lhe compõem, limitando-se a consignar o valor líquido
em favor da reclamante, torna cabível a incidência da contribuição previdenciária sobre a totalidade do valor acordado, no percentual de 20%, conforme o
disposto no § 1º do art. 43 c/c o art. 22, da Lei nº 8.212/91. Recurso ordinário
conhecido e provido.
Processo: 0029400-06.2009.5.07.0008
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva
Turma 1

Julg.: 21/02/2011
Publ. DEJT: 30/03/2011

ACORDO ENTRE AS PARTES CELEBRADO POSTERIORMENTE AO ATO SENTENCIAL.
É devida a contribuição previdenciária sobre o valor do acordo celebrado
e homologado após o trânsito em julgado de decisão judicial, respeitada a proporcionalidade de valores entre as parcelas de natureza salarial e indenizatória
deferidas na decisão condenatória e as parcelas objeto do acordo. Inteligência da
OJ nº 376, da SBDI-I, do C. TST. Tal compreensão equaciona ambos os interesses
envolvidos, sendo a decisão mais justa e razoável para a hipótese, porquanto
respeita o direito das partes ao ajuste celebrado e o da entidade autárquica quanto
à contribuição previdenciária.
Processo: 0036700-19.2009.5.07.0008
Rel. Juiz Convocado.: Emmanuel Teófilo Furtado
Turma 2

Julg.: 23/02/2011
Publ. DEJT: 17/03/2011
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ACORDO JUDICIAL. LITISCONSÓRCIO REMANESCENTE.
A lide se esgotou com o acordo, não cabendo dar seguimento a uma demanda
que nunca existiu em face dos permissionários, contra quem nenhum pedido foi
aviado. As elucubrações lançadas na defesa, especialmente, quanto ás preliminares
do acordo, não se prestam a ressuscitar o que não nasceu. O que se seguiu ao acordo
foram atos judiciais imprestáveis, pela inexistência de relação processual válida entre
o autor e os permissionários. Assim, a sentença vergastada veio, em boa hora, dar
cabo a procedimentos inócuos, estéreis, porque deles nada poderia resultar.
Processo: 0199300-66.2004.5.07.0006
Rel. Juíza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel
Turma 1

Julg.: 11/04/2011
Publ. DEJT: 18/04/2011

ACORDO JUDICIAL SEM RECONHECIMENTO DE VÍNCULO.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA.
Na hipótese de acordo sem reconhecimento de vínculo empregatício,
considera-se tácita a prestação de serviços de natureza autônoma, razão pela
qual, nos termos da lei, deve haver incidência de contribuição previdenciária
sobre os valores pagos.
Processo: 0121600-15.2007.5.07.0004
Rel. Juiz Convocado.: Emmanuel Teófilo Furtado
Turma 2

Julg.: 1º/12/2010
Publ. DEJT: 12/01/2011

ACÚMULO DE FUNÇÕES. COMPROVAÇÃO.
Restando provado o acúmulo das funções de gerente comercial e gerente
administrativo o autor faz jus aos salários correspondentes ao somatório de ambas,
descontados os valores já percebidos durante a prestação de serviços a título de salário.
Processo: 0028000-75.2009.5.07.0001
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho
Turma 2

Julg.: 16/02/2011
Publ. DEJT: 22/03/2011

ADESÃO A PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA.
HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE
CONSENTIMENTO. RATIFICAÇÃO SENTENCIAL.
Exsurgindo do depoimento pessoal do Autor sua espontaneidade em aderir
ao programa de demissão voluntária oferecido pela Reclamada, tem-se que a rescisão contratual ocorreu por mútuo acordo entre empregado e empregador (caráter

TRT 7ª Região - Boletim de Jurisprudência - jan./jun. - 2011

19

transacional), não se havendo falar em vício de consentimento, menos ainda em
afronta ao § 1º do art. 477 da CLT, mercê de homologação judicial daquela adesão.
Processo: 0078700-41.2003.5.07.0009
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 10/01/2011
Publ. DEJT: 15/02/2011

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO.
SALÁRIO MÍNIMO.
Embora a Súmula Vinculante nº 04/STF proíba expressamente a utilização
do salário mínimo como fonte para a fixação da base de cálculo de vantagem do
empregado ou servidor, deve o salário mínimo, diante da ausência de edição de
lei que regule a base de cálculo da parcela em debate, continuar sendo o parâmetro de apuração do adicional, na forma do art. 192 da CLT. Não pode o Poder
Judiciário definir outro referencial - segundo o STF. A norma do art. 192 da CLT
continuará em vigor até que sobrevenha a criação de norma legal ou negociação
coletiva, dispondo acerca do parâmetro a ser adotado para cálculo do adicional
de insalubridade, nos termos da Súmula nº 4, do STF.
Processo: 0001468-12.2010.5.07.0007
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1

Julg.: 23/05/2011
Publ. DEJT: 06/06/2011

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DEFERIMENTO.
Uma vez cabalmente demonstrado o desempenho de atividade laboral em
condições extremas, consideradas prejudiciais à saúde do trabalhador, a saber,
exposição à temperatura acima dos limites de tolerância fixados em razão da
natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos, a
teor do disposto no art. 189, da CLT, de se manter o deferimento de adicional de
insalubridade ao reclamante.
Processo: 0139300-91.2004.5.07.0009
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado
Turma 2

Julg.: 27/04/2011
Publ. DEJT: 05/05/2011

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EXPOSIÇÃO HABITUAL
A AGENTE PREJUDICIAL À SAÚDE.
Constatada por laudo pericial a exposição direta do autor a agentes insalubres em função de suas atividades laborais e não logrando o empregador desconstituir a prova técnica, é devido o adicional de insalubridade.Recurso improvido.

20

TRT 7ª Região - Boletim de Jurisprudência - jan./jun. - 2011

Processo: 0133300-88.2007.5.07.0003
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar
Turma 2

Julg.: 08/06/2011
Publ. DEJT: 04/07/2011

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROVA.
Concluindo o laudo pericial pela inexistência de atividade insalubre e/ou
periculosas, não faz jus o reclamante ao adicional de insalubridade. Decisão contrária
às conclusões do "expert" só poderá ser prolatada embasada na existência de prova
irrefutável em contrário. Destaque-se que para configurar a existência do direito
ao adicional de insalubridade é indispensável o enquadramento da atividade como
insalubre na relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho, conforme menciona a Súmula 460 do STF e OJ 4, da SDI-1 do TST. RECURSO ORDINÁRIO
CONHECIDO E IMPROVIDO.
Processo: 0110700-29.2005.5.07.0008
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva
Turma 1

Julg.: 25/04/2011
Publ. DEJT: 02/05/2011

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TRABALHADOR
PORTUÁRIO AVULSO. DEFERIMENTO. POSSIBILIDADE.
Os adicionais perseguidos foram elevados pelo legislador constituinte à
categoria dos direitos sociais fundamentais (vide. art. 7º, XXIII). E assim o foram
justamente pelo fato de existir premente interesse social em, de certo modo, amparar,
compensar, ou melhor, valorizar, através de incremento salarial, o maior esforço
humano despendido pelo exercício de atividade em ambientes laborais que, por sua
natureza, degradam a saúde ou impõem acentuado risco a segurança, a integridade
física ou a vida, objetivando, dessarte, a preservação da hombridade, da dignidade
humana do trabalhador. Reproduzo, a propósito, o Enunciado nº 1, aprovado na 1ª
Jornada de Direito Material e Processual na Justiça do Trabalho, em 23/11/2007.

DIREITOS FUNDAMENTAIS. INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO.
Os direitos fundamentais devem ser interpretados e aplicados de maneira a
preservar a integridade sistêmica da Constituição, a estabilizar as relações sociais
e, acima de tudo, a oferecer a devida tutela ao titular do direito fundamental. No
Direito do Trabalho, deve prevalecer o princípio da dignidade da pessoa humana.
Portanto, conclui-se que o simples fato de os autores serem enquadrados como
trabalhadores avulsos não é impeditivo do direito deles em perceber adicional de
insalubridade ou periculosidade, a teor dos artigos 1º, III; 6º e 7°, incisos XXIII e
XXXIV, todos da "Lex Legum", bem como dos artigos 189 e seguintes da CLT.
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Na espécie, restou cabalmente demonstrado o desempenho de atividade laboral
em condições extremas, consideradas prejudiciais à saúde dos trabalhadores, a
saber, exposição à temperatura e ruídos acima dos limites de tolerância fixados
em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus
efeitos, a teor do disposto no art. 189, da CLT.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Os honorários advocatícios alcançam fundamento para sua concessão nos
artigos 5º, XVIII, LXXIV; 8º, inciso V e 133 todos da Constituição da República.
Processo: 0077900-64.1999.5.07.0005
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado
Tribunal Pleno

Julg.: 15/02/2011
Publ. DEJT: 15/03/2011

ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. EXISTÊNCIA DE
CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO PERIGOSAS.
A existência ou não ao direito do adicional de periculosidade imprescinde
da condição própria que lhe dá ensejo. Constando do acervo probatório que o autor,
em verdade, laborava em ditas condições, devido o salário-condição. Conhece-se
do recurso, mas lhe nega provimento.
Processo: 0206900-36.2007.5.07.0006
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar
Turma 2

Julg.: 23/05/2011
Publ. DEJT: 31/05/2011

ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. EXISTÊNCIA DE PROVA
PERICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
Nos termos do art. 195, da CLT, a "caracterização e a classificação da insalubridade e da periculosidade, segundo as normas do Ministério do Trabalho, far-se-ão
através de perícia a cargo de Médico do Trabalho ou Engenheiro do Trabalho, registrados no Ministério do Trabalho". Não há exigência na lei que para numa hipótese
seja o perito médico e noutra engenheiro. Ambos os profissionais, dês que registrados
no Ministério do Trabalho, estão habilitados a realizar o estudo, trazendo ao Juízo
elementos capazes de dar suporte a seu convencimento. Assim, havendo sido realizada
perícia que constatou a existência de risco de vida, o adicional de periculosidade foi
corretamente deferido, já que concedido com esteio no art. 195, § 2º da CLT. Além
do mais, apesar de não estar adstrito o Juiz ao laudo pericial, nos termos do art. 436
do CPC, não há nos autos outros elementos que formem a convicção necessária para
derruir referida prova técnica.
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HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Quanto aos honorários advocatícios, no entender deste Relator, alcançam
fundamento para sua concessão nos artigos 5º, XVIII, LXXIV; 8º, inciso V e 133,
todos da Constituição da República. Recurso ordinário conhecido e improvido.
Processo: 0167500-75.1999.5.07.0012
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado
Tribunal Pleno

Julg.: 16/12/2010
Publ. DEJT: 08/02/2011

ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. LAUDO PERICIAL.
Constatado por meio de perícia técnica que o reclamante não estava
submetido a condições técnicas de periculosidade, correta a decisão recorrida
que entendeu como indevido o perseguido adicional de periculosidade.

ESTABILIDADE ACIDENTÁRIA. ART. 118 DA LEI 8.213/91.
REQUISITOS NÃO VERIFICADOS.

Para fazer jus à estabilidade acidentária prevista no art. 118 da Lei 8.213/91,
há dois requisitos básicos: a existência de acidente do trabalho ou doença laboral, e a
percepção do auxílio-doença acidentário. Verificado que o obreiro somente foi afastado
do serviço, em decorrência do acidente de trabalho sofrido, por 3 (três) dias, não tendo
sequer percebido auxílio-doença acidentário, tem-se por correta a sentença recorrida
que indeferiu a estabilidade acidentária perseguida. Recurso conhecido e improvido.
Processo: 0179200-46.2002.5.07.0011
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro
Turma 2

Julg.: 31/01/2011
Publ. DEJT: 23/02/2011

ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PERÍCIA INDEFERIDA.
ADOÇÃO DE LAUDO EMPRESTADO. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. NULIDADE PROCESSUAL.
Nas ações em que vindicado o pagamento de adicional de periculosidade,
é impositiva a realização de perícia, a teor do § 2º do art. 195 da CLT. Em situações da espécie, somente se admite a prova técnica emprestada quando inviável
o exame no local de trabalho do Reclamante, seja porque não mais existente ou
já alterado substancialmente ao tempo da instrução processual. Não sendo essa a
hipótese dos autos, o indeferimento da perícia configura cerceamento do direito
de defesa, acarretando a nulidade do processo.
Processo: 0085800-43.2009.5.07.0007
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 12/01/2011
Publ. DEJT: 15/02/2011
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ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DO
TOMADOR DOS SERVIÇOS. SÚMULA Nº 331, IV, DO TST.
CULPA "IN VIGILANDO". ADC 16 DO STF.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 16, ao declarar a
constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, ressalvou a possibilidade
de a Justiça do Trabalho constatar, no caso concreto, a culpa in vigilando da Administração Pública e, diante disso, atribuir responsabilidade ao ente público pelas
obrigações, inclusive trabalhistas, inobservadas pelo contratado. É que a própria
Lei de Licitações impõe à Administração Pública o dever de fiscalizar a execução
dos contratos administrativos. Na hipótese dos autos, o Município-recorrente não
aponta qualquer elemento ou indício no sentido de que cumpriu a obrigação legal
que lhe é imposta (artigos 58, III, e 67, caput e § 1º, da Lei nº 8.666/93), razão
pela qual se atribui a responsabilidade subsidiária ao ente público, com fundamento
nos arts. 186 e 927, caput, do CC e Súmula nº 331, IV, do TST.
Processo: 0000195-26.2010.5.07.0030
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1

Julg.: 23/05/2011
Publ. DEJT: 06/06/2011

ADVOGADO EMPREGADO. HORAS EXTRAS E REFLEXOS.
RECONHECIMENTO. MULTA DO ART. 477, 8º. INDEVIDA.
Confirma-se decisão que reconhece o direito do advogado empregado às
horas extras e reflexos em virtude da inexistência de contrato de regime de dedicação
exclusiva, excluindo-se tão somente a multa do art. 477, 8º, da CLT, em virtude do
caráter controverso das verbas deferidas.
Processo: 0194500-25.2009.5.07.0004
Rel. Juíza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel
Turma 1

Julg.: 10/01/2011
Publ. DEJT: 08/02/2011

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. APROVAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO PÚBLICO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 51/2006.
LEI Nº 11.350/2006. VALIDADE.
Considera-se válida a contratação de agente comunitário de saúde e agente de
combate às endemais pelo ente municipal, por meio de processo seletivo público simplificado, observando-se os requisitos previstos na EC 51/2006 e na Lei 11.350/2006.
Portanto, não se vislumbra ofensa ao art. 37, II, da Constituição Federal. RECURSO
ORDINÁRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
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Processo: 0000222-06.2010.5.07.0031
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva
Turma 1

Julg.: 09/02/2011
Publ. DEJT: 17/02/2011

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓPIAS SEM AUTENTICAÇÃO.
NÃO CONHECIMENTO.
Não merece ser conhecido agravo de instrumento interposto sem a necessária autenticação das peças transladas, em desacordo, portanto, com o inciso IX
da Instrução Normativa nº 16/99 do TST.
Processo: 0009203-20.2010.5.07.0000
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado
Turma 2

Julg.: 23/02/2011
Publ. DEJT: 17/03/2011

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIRMA INDIVIDUAL. DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. POSSIBILIDADE.
Inegável que a Lei nº 1.050/60 atinge tanto pessoa física quanto pessoa
jurídica, de modo que esta também pode ser beneficiada com a gratuidade da
justiça. Demonstrado nos autos a debilidade financeira do recorrente, há ser
deferida a gratuidade processual pleiteada.

DEPÓSITO RECURSAL. ISENÇÃO INCLUÍDA.

A Lei Complementar nº 132/2009 pôs termos à celeuma antes existente em
relação ao alcance dos benefícios da justiça gratuita, quando incluiu textualmente
entre as isenções do art. 3º da Lei 1.060/50 o recolhimento do depósito recursal.
Agravo conhecido e provido.

RECURSO ORDINÁRIO. PRAZO DE DURAÇÃO DO CONTRATO
DE TRABALHO. ÔNUS DA PROVA.

Em que pese a informalidade da relação de emprego confessada pela
parte reclamada, o ônus de provar a duração do contrato de trabalho continua a
ser encargo da parte autora, não havendo se falar em presunção de veracidade
do lapso temporal declinado na inicial, ante a ausência de qualquer prova nesse
sentido. Recurso conhecido e provido.
Processo: 0009194-58.2010.5.07.0000
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro
Turma 2

Julg.: 1º/12/2010
Publ. DEJT: 14/02/2011

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE DO
RECURSO ORDINÁRIO. INTIMAÇÃO AO RECLAMADO
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ACERCA DO TEOR DA SENTENÇA DE MÉRITO DE FORMA
DIVERSA DA REQUERIDA (VIA DIÁRIO AO INVÉS DA
POSTAL). NULIDADE INEXISTENTE.
Não se insere no dispor da parte a forma com que pretende ver-se comunicada
dos atos processuais, não se constituindo em motivo suficientemente forte a possibilitar
a alteração da modalidade prioritária estabelecida em Lei (via diário nº 11.419/06) o
simples fato dos advogados do reclamado terem por sede de seu escritório Unidade
da Federação distinta daquela onde tramita a reclamação trabalhista. Agravo de Instrumento conhecido e improvido.
Processo: 0013665-20.2010.5.07.0000
Rel. Juíza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel
Turma 1

Julg.: 09/05/2011
Publ. DEJT: 17/05/2011

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA.
A gratuidade judiciária é benefício legal instituído para permitir o acesso
à Justiça dos que não dispõem dos recursos necessários à satisfação dos encargos
processuais. Todavia, no caso do empregador, pessoa jurídica, não basta a simples
declaração de pobreza sob as penas da Lei. Necessário é a comprovação cabal
de seu estado de dificuldade financeira a ponto de não lhe permitir arcar com os
custos do processo, encargo do qual não se desincumbiu a ora agravante.
Processo: 0011598-82.2010.5.07.0000
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 31/01/2011
Publ. DEJT: 21/03/2011

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO AJUIZADO
MEDIANTE SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE DADOS.
INTEMPESTIVIDADE.
Muito embora a Lei nº 9800/99 permita a utilização de sistema de transmissão
de dados para a prática de atos processuais, nada há na referida norma que autorize
a parte a interpor recurso após o horário de expediente forense, eis que isto implicaria, em última análise, em burla ao cumprimento de prazos. Assim, constatado
que o recurso foi interposto intempestivamente, de se manter que o despacho que
lhe negou seguimento.
Processo: 0010753-50.2010.5.07.0000
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho
Turma 2

Julg.: 10/01/2011
Publ. DEJT: 18/02/2011
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AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO DE FORMAÇÃO.
O agravante não juntou certidão de publicação ou do ato de intimação da
decisão agravada, impossibilitando, desta forma, a aferição de sua tempestividade.
Assim, incorreu a parte em descuido processual que obsta o conhecimento do
agravo, por vício de formação. Agravo de instrumento não conhecido.
Processo: 0007732-66.2010.5.07.0000
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado
Turma 2

Julg.: 13/12/2010
Publ. DEJT: 07/02/2011

AGRAVO DE PETIÇÃO. ACORDO. INEXISTÊNCIA DE
DESCUMPRIMENTO. MULTA INDEVIDA.
Quitados, de forma escorreita, os valores estipulados na avença, incabível
se afigura a postulação recursal de se condenar o Agravado no pagamento da
multa ali prevista, sob a alegação de atraso naqueles pagamentos, à míngua de
qualquer alusão naquele termo conciliatório acerca de prazo para o cumprimento
das obrigações ali contidas.
Processo: 0183800-28.2007.5.07.0014
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 11/04/2011
Publ. DEJT: 25/04/2011

AGRAVO DE PETIÇÃO. ACORDO JUDICIAL. NÃO CONHECIMENTO. DESFUNDAMENTADO.
Do acordo homologado pelo Juízo da Divisão de Execuções Especiais,
verifica-se não haver qualquer incidência de Imposto de Renda no valor objeto
da avença, nem tampouco reserva de tal imposto aos cofres do Município de
Fortaleza. Desta forma, não merece conhecimento o recurso que não impugna
especificamente os termos do acordo homologado pelo juízo, que tem força de
sentença judicial. Aplicação, por analogia, do entendimento consolidado no verbete
sumular nº 422 do C. TST. Agravo de petição não conhecido.
Processo: 0203800-44.1996.5.07.0011
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar
Turma 2

Julg.: 18/04/2011
Publ. DEJT: 02/05/2011

AGRAVO DE PETIÇÃO. ARREMATAÇÃO. PAGAMENTO DO
SINAL. TEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
Tendo em vista que o atraso no pagamento do sinal de que trata o art. 888, § 4º,
da CLT decorreu de fato alheio à vontade do arrematante, que não recebeu a guia de
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depósito a tempo de cumprir o prazo legal, não há que se falar em intempestividade,
tampouco em nulidade da arrematação.
Processo: 0114200-63.2007.5.07.0031
Rel. Desemb.: Maria José Girão
Turma 1

Julg.: 30/05/2011
Publ. DEJT: 07/06/2011

AGRAVO DE PETIÇÃO. CÁLCULOS. JUROS DE MORA.
CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO
ART. 1º-F DA LEI Nº 9494/97. NORMA DE ORDEM PÚBLICA.
OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Nas condenações impostas à Fazenda Pública, são aplicáveis os juros de
mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, por força do art. 1º-F da Lei nº 9.494, de
10.09.1997. Portanto, tratando-se de norma de ordem pública, de caráter congente,
a sua observância pelos intérpretes do direito é obrigatória, sendo, irrelevante,
portanto, a existência de prévia concordância do reclamado relativamente aos
cálculos apresentados.
Processo: 0055700-96.2005.5.07.0023
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1

Julg.: 1º/06/2011
Publ. DEJT: 09/06/2011

AGRAVO DE PETIÇÃO. DIFERENÇAS SALARIAIS. MÚLTIPLO DO MÍNIMO LEGAL. SENTENÇA ANTERIOR À CF/88.
CONTA ELABORADA PELO PRÓPRIO DEVEDOR.
Da presente demanda restam apenas diferenças salariais de três reclamantes, de junho/91 a agosto/05, com conta elaborada pelo próprio devedor,
aceita pelos exeqüentes e homologada pelo Juízo da execução, cuja sentença é
anterior à Constituição Federal de 88. Neste contexto, não procede a articulação
de inexigibilidade do crédito, com base em jurisprudência atual do Supremo
Tribunal Federal sobre piso salarial em múltiplo do salário mínimo. Agravo de
petição conhecido, mas desprovido.
Processo: 0025700-06.1987.5.07.0004
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro
Turma 2

Julg.: 04/05/2011
Publ. DEJT: 31/05/2011

AGRAVO DE PETIÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE.
A pretensão do legislador, ao estabelecer no art. 899, "caput", da CLT
que a execução provisória vai até a penhora, teve por finalidade evitar a prática
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de atos que importem alienação dos bens constritos. Referida norma não obsta o
direito de defesa do devedor, de maneira que os embargos podem ser opostos e
julgados na execução provisória, adiantando a discussão acerca de irregularidades
supostamente existentes.
Processo: 0032800-39.2007.5.07.0027
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado
Turma 2

Julg.: 28/03/2011
Publ. DEJT: 05/04/2011

AGRAVO DE PETIÇÃO. EXECUÇÃO TRABALHISTA. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 475-J, DO CPC. POSSIBILIDADE.
Não se pode conceber a continuidade de aplicação dos regramentos celetistas
concernentes à execução quando surge no cenário jurídico norma mais moderna - a
que dispensa a nova citação na execução - e em maior consonância com os princípios
da celeridade processual e da razoável duração do processo. Tal exegese ocorre ante
previsão da lacuna ontológica-axiológica, não havendo dúvida que a norma a ser
aplicada, no processo do trabalho, ainda que não integrante do corpo da CLT, mas sim
no CPC, há de ser a dita novel, exatamente por se encontrar em maior conformidade
com a própria natureza do processo do trabalho, que há de ser célere e eficaz. Ou seja,
há de se dizer, para se atingir o outro raciocínio hermenêutico - o da ocorrência do
ancilosamento jurídico -, que houve o envelhecimento da norma de direito processual
do trabalho (ainda que específica para o caso concreto), a qual deve ser substituída,
no ato da aplicação do Direito, pela norma do processo civil comum, mais moderna e
mais respeitadora dos princípios de celeridade, e da razoável duração do processo - este
último princípio de natureza constitucional, e, portanto, hierarquicamente superior à
norma velha celetista - de tudo se concluindo que não há mais espaço para a separação
da fase da execução dos atos, advindos do comando sentencial exarado na decisão.
Processo: 0216000-07.2001.5.07.0012
Rel. Juiz Convocado:: Emmanuel Teófilo Furtado
Turma 2

Julg.: 1º/12/2010
Publ. DEJT: 12/01/2011

AGRAVO DE PETIÇÃO. EXECUTADO. CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE. AUTARQUIA ESPECIAL.
EQUIPARAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA. IMPENHORABILIDADE DOS BENS. EXECUÇÃO VIA PRECATÓRIO.
Os Conselhos Profissionais possuem personalidade jurídica de direito
público. O art. 58 da Lei nº 9.649/98 que conferia natureza jurídica de direito
privado às entidades de fiscalização de profissões foi declarado inconstitucional
pelo STF, no julgamento da ADIN nº 1717/DF. Assim, a execução movida contra
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os conselhos profissionais deve seguir o rito próprio das execuções contra a
Fazenda Pública, haja vista definirem-se tais conselhos como entidades autárquicas, dotadas, assim, de personalidade jurídica de direito público, cujo patrimônio
é impenhorável. Agravo de Petição conhecido e parcialmente provido.
Processo: 0176300-74.1994.5.07.0010
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro
Turma 2

Julg.: 31/01/2011
Publ. DEJT: 18/03/2011

AGRAVO DE PETIÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO
EXECUTIVO JUDICIAL. RELATIVIZAÇÃO DA COISA
JULGADA.
A inexigibilidade do titulo judicial, instrumentalizada na relativização
da coisa julgada, art. 884, § 5º, da CLT, restringe-se aos casos em que há manifestação do Excelso Supremo Tribunal Federal em controle concentrado da
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo ou de interpretação incompatível
com a Constituição Federal, o que não é a hipótese em tablado, razão pela qual,
deve prevalecer a intangibilidade da coisa julgada.
Processo: 0097100-81.2005.5.07.0026
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado
Turma 2

Julg.: 23/02/2011
Publ. DEJT: 17/03/2011

AGRAVO DE PETIÇÃO. INTEMPESTIVIDADE.
Interposto somente no 9º dia após a data da publicação da notificação da
sentença que julgou os embargos de declaração manejados pela agravante, não
se há conhecer do presente Agravo de Petição, por intempestivo (art. 897, letra
"a", da CLT).
Processo: 0067100-04.2009.5.07.0012
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado
Turma 2

Julg.: 23/02/2011
Publ. DEJT: 17/03/2011

AGRAVO DE PETIÇÃO. SOCIEDADE ANÔNIMA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
Tratando-se a executada de sociedade anônima, indevido o redirecionamento da execução contra o patrimônio de seus acionistas em face da previsão
do artigo 1º da Lei nº 6.404/76, que restringe a responsabilidade dos sócios ou
acionistas ao preço de emissão das ações subscritas ou adquiridas. Incabível,
na espécie, a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica,
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porquanto não houve prova do abuso, do desvio da finalidade ou da confusão
patrimonial praticada pelos acionistas administradores ou controladores na forma
disposta do art. 117 da Lei 6.404/76. Agravo de petição não provido.
Processo: 0126600-50.2008.5.07.0007
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar
Turma 2

Julg.: 11/05/2011
Publ. DEJT: 20/05/2011

AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CAUTELAR INCIDENTAL A
RESCISÓRIA. LIMINAR INDEFERIDA.
Não demonstrados o perigo de receio de dano irreparável ou de difícil
reparação e a relevância da fundamentação jurídica, é de se negar o pedido de
liminar para suspensão dos efeitos de sentença transitada em julgada, ante a
excepcionalidade da medida.
Processo: 0013189-79.2010.5.07.0000
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Tribunal Pleno

Julg.: 17/05/2011
Publ. DEJT: 26/05/2011

AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. INSUFICIÊNCIA
DE DEPÓSITO PRÉVIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO. DESPACHO MANTIDO.
Inexistindo no agravo regimental qualquer argumento novo capaz de
modificar a decisão agravada, forçoso manter-se integralmente o despacho que
extinguiu a ação rescisória, com fundamento no art. 267, IV, do CPC, c/c os arts.
836 da CLT e 4º da IN nº 31 do TST.
Processo: 0003780-45.2011.5.07.0000
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Tribunal Pleno

Julg.: 31/05/2011
Publ. DEJT: 15/06/2011

AGRAVO REGIMENTAL. DECLARAÇÃO INCIDENTAL
DE NULIDADE DO PROCESSO. IRREGULARIDADE DE
REPRESENTAÇÃO. NULIDADE SANÁVEL. NECESSIDADE
DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE PARA REGULARIZAÇÃO. EXEGESE DOS ARTS. 13, 36 E 265, § 1º, DO CPC,
SUBSIDIÁRIO.
O defeito de representação processual não acarreta, de imediato, a nulidade
absoluta do ato processual ou mesmo de todo o processo, porquanto tal defeito é
sanável nos termos dos arts. 13 e 36 do CPC.
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A nulidade só advirá se, cabendo à parte reparar o defeito ou suprir a
omissão, não o fizer no prazo marcado.
Se a parte comparece a juízo não representada por advogado habilitado,
ou se este, no curso do processo, perde a capacidade postulatória, o juiz deve,
antes de extinguir o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 267,
IV, do CPC, por irregularidade de representação processual, intimar a parte para
que, no prazo por ele estipulado, constitua novo patrono legalmente habilitado
a procurar em juízo; ou, já havendo outro advogado legalmente habilitado, que
este ratifique os atos praticados pelo procurador inabilitado. Agravo Regimental
conhecido e parcialmente provido.
Processo: 0012568-82.2010.5.07.0000
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro
Tribunal Pleno

Julg.: 1º/02/2011
Publ. DEJT: 18/02/2011

AGRAVO REGIMENTAL EM PRECATÓRIO. DEDUÇÃO DOS
VALORES JÁ RECEBIDOS PELOS EXEQÜENTES.
A dedução dos valores já recebidos é medida de justiça e decorre da aplicação
do princípio do "non bis in idem", evitando-se, com isso, o enriquecimento sem
causa de uma parte em detrimento da outra.

APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA
DENTRO DO PRÓPRIO MÊS. SÚMULA 381 DO TST.
DISCUSSÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NA DEFINIÇÃO
DE ERRO MATERIAL.
A alegação de que não foi aplicada a súmula nº 381 não se enquadra
na definição de erro material, pelo que inviável sua apreciação, pelo Órgão
Presidencial, em sede de precatório.

NÃO INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA NO PERÍODO
COMPREENDIDO ENTRE A EXPEDIÇÃO E O VENCIMENTO
DO PRECATÓRIO.
Com efeito, tal entendimento só se aplica quando há pagamento no prazo
constitucional. Sem pagamento, os juros moratórios incidem desde a expedição,
até a efetiva quitação do precatório.

EXPEDIÇÃO DE NOVO PRECATÓRIA COMPLEMENTAR.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO VALOR
PRINCIPAL. PRETERIÇÃO NA ORDEM.

O precatório complementar somente tem cabimento nos casos em que tenha
sido, originariamente, pago o valor principal, remanescendo valores decorrentes
de atualização monetária.
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EXECUÇÃO PELO VALOR DE FACE DO PRECATÓRIO.

A atualização do valor de face do precatório não significa alteração, mas,
ao contrário, a busca do valor real, não ensejando qualquer ofensa ao princípio
do orçamento público.

FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.

A Fazenda Pública, a partir da edição da Lei nº 10.357/02, é isenta do
pagamento de custas processuais, razão pela qual tal obrigação deve ser excluída
do cálculo do precatório. Agravo regimental conhecido e parcialmente provido.
Processo: 0053940-96.1988.5.07.0027
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro
Tribunal Pleno

Julg.: 29/03/2011
Publ. DEJT: 12/04/2011

AGRAVO REGIMENTAL EM PRECATÓRIO. HONORÁRIOS.
SUCUMBENCIAIS. IMPOSTO DE RENDA. DESTINAÇÃO DA
RECEITA. ART. 157, INCISO I, DA CF/1988.
O Imposto de Renda incidente sobre os honorários sucumbenciais pagos
pelo Estado do Ceará não se insere na regra disposta no inciso I, do art. 157 da
CF/1998, eis que não se origina o fato gerador da receita não decorre de serviço
prestado em favor do ente público estadual, devendo reverter aos cofres da União
Federal. Agravo Regimental conhecido e improvido.
Processo: 0000839-59.2010.5.07.0000
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro
Tribunal Pleno

Julg.: 24/05/2011
Publ. DEJT: 10/06/2011

AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARCIALMENTE.
Verificada a existência de mero erro de digitação no fornecimento do
número da rua da litisconsorte passiva, dar-se parcial provimento ao apelo para
determinar a notificação da litisconsorte no endereço fornecido no presente agravo.
Processo: 0003391-60.2011.5.07.0000
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Tribunal Pleno

Julg.: 31/05/2011
Publ. DEJT: 15/06/2011

AJUDA DE CUSTO. SUPRESSÃO. ALTERAÇÃO DO PACTUADO. PRESCRIÇÃO INEXISTENTE.
De acordo com a jurisprudência do TST, sedimentada através da Súmula 294
desta Corte, a alteração contratual lesiva ao obreiro, consubstanciada em supressão
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de vantagem de trato sucessivo, sujeita-se à prescrição total, ou parcial se a rubrica
estiver assegurada por preceito legal. In casu, todavia, não se há falar em prescrição
da pretensão relativa ao restabelecimento da parcela atinente à ajuda de custo, pois
a presente ação fora ajuizada dentro do qüinqüênio subseqüente à lesão do referido
direito empregatício. Em assim, mantém-se a Sentença nesse tópico.
Processo: 0115500-19.2008.5.07.0001
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 18/04/2011
Publ. DEJT: 17/05/2011

ALTERAÇÃO CONTRATUAL. DIFERENÇAS SALARIAIS.
PRESCRIÇÃO TOTAL.
Tratando-se o alegado prejuízo de alteração contratual promovida por ato
único do empregador, não estando o direito assegurado por força de lei, mostra-se
correto o entendimento do magistério sentenciante que determinou a incidência
da prescrição total, na forma da parte final do verbete sumular 294 do C. TST.
RECURSO ORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Processo: 0179600-46.2009.5.07.0001
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva
Turma 1

Julg.: 09/02/2011
Publ. DEJT: 17/02/2011

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. RESCISÃO DO
CONTRATO.
Enquanto pendente a situação de aposentado (por invalidez), inviável a
rescisão indireta do pacto laboral com o pagamento dos consectários legais. É o
que garante a aplicação da norma que prevê a condição suspensiva do contrato
de trabalho (artigo 475 da CLT). Improvido o recurso ordinário do reclamante.
Processo: 0191000-64.2008.5.07.0010
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar
Turma 2

Julg.: 16/05/2011
Publ. DEJT: 07/06/2011

ART. 118 DA LEI Nº 8.213/91. ESTABILIDADE. GARANTIA DE
EMPREGO. AUSÊNCIA DE PEDIDO. REINTEGRATÓRIO.
INDENIZAÇÃO INDEVIDA.
Imerece acolhida a pretensão autoral de receber indenização decorrente
da estabilidade estatuída no art. 118 da Lei nº 8.213/91, pois, embora ajuizada a
demanda durante o respectivo período estabilitário, o Reclamante não manifestou
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em nenhum momento processual interesse pela manutenção do emprego, postulando a respectiva reintegração ou, sequer, noticiou incompatibilidade capaz de
inviabilizar o seu retorno ao posto de trabalho, bem jurídico efetivamente tutelado
pelo Dispositivo Legal precitado. Nesse compasso, merece provido, parcialmente,
o apelo, extirpando-se do condenatório a indenização prefalada.
Processo: 0107300-14.2009.5.07.0025
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 28/02/2011
Publ. DEJT: 24/03/2011

ASSÉDIO MORAL. CARACTERIZAÇÃO.
Para a configuração do dano moral é necessário o preenchimento de seus
suportes fático-jurídicos: a ação ou omissão, o nexo causal e o dano. Comprovada
nos autos a conduta abusiva, repetida ou sistemática, de forma a expor a reclamante
à situação humilhante e constrangedora, não há negar a ocorrência de assédio
moral, passível de indenização. Recurso do reclamado improvido.
Processo: 0040100-75.2009.5.07.0029
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar
Turma 2

Julg.: 16/05/2011
Publ. DEJT: 31/05/2011

ASSÉDIO MORAL. CONFIGURAÇÃO. CRITÉRIOS DE
FIXAÇÃO DO MONTANTE. INDENIZATÓRIO.
Comprovado o assédio moral - evidenciado, "in casu", na submissão do
trabalhador a situações humilhantes e vexatórias, por iniciativa de preposto de
seu empregador e com o conhecimento deste, atos que extrapolam os lindes do
poder diretivo patronal, atentando contra a dignidade e a auto-estima - inequívoca
a lesão à honra subjetiva, a demandar indenização reparatória, cujo montante,
contudo, deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, de
modo a oferecer compensação ao ofendido, como conforto pelo dano que não
tem medida, e, concomitantemente, obrigar o ofensor a pagar quantia exemplar,
que o desestimule a persistir na conduta lesiva.
Processo: 0062100-54.2008.5.07.0013
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 07/02/2011
Publ. DEJT: 23/03/2011

ASSÉDIO MORAL NO TRABALHO. MONTANTE INDENIZATÓRIO.
A autora laborou para ré por menos de dois anos e, apesar dos constrangimentos passados, não demonstrou repercussão psicológica de magnitude capaz de
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prejudicar a sua afirmação profissional dentro ou fora dos muros da empresa. Não
se quer aqui contemporizar com condutas da espécie, mas viabilizar indenizações
adequadas para cada caso. Logo, ei por bem reformar a sentença para reduzir o
importe indenizatório para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Processo: 0102000-50.2008.5.07.0011
Rel. Juíza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel
Turma 1

Julg.: 23/05/2011
Publ. DEJT: 30/05/2011

ATESTADO MÉDICO FALSIFICADO. JUSTA CAUSA. ATO DE
IMPROBIDADE. CONFIGURAÇÃO.
O empregado que se utiliza de atestado médico, comprovadamente falsificado, comete, na esfera trabalhista, ato de improbidade (CLT, art. 482, "a"),
configurador da justa causa demissionária.
Processo: 0001225-65.2010.5.07.0008
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1

Julg.: 18/04/2011
Publ. DEJT: 03/05/2011

ATO DE IMPROBIDADE. ALTERAÇÃO INDEVIDA DO
LIMITE DA MARGEM CONSIGNÁVEL E ESTOURO DE VENCIMENTOS. DISPENSA POR JUSTA CAUSA.
O ato de improbidade, por consistir em uma grave violação do dever de
lealdade do empregado para com seu empregador, justifica a aplicação direta da
penalidade de demissão por justa causa, conforme permissivo do artigo 482, "a",
da CLT. A fidúcia exigida na relação de emprego foi arranhada de morte, não se
justificando a gradação de penalidades.

CONFISSÃO "FICTA". PROVA PRÉ CONSTITUÍDA.

A prova pré-constituída nos autos pode ser levada em conta para confronto
com a confissão "ficta" (art. 400, I, do CPC). Aplicação da Súmula 74, do C. TST.
Processo: 0263500-33.2006.5.07.0032
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1

Julg.: 10/01/2011
Publ. DEJT: 1º/02/2011

AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO DEMISSIONAL. PEDIDO
DE REINTEGRAÇÃO. INDEFERIMENTO.
De acordo com o art. 168, II, da CLT, e a Norma Regulamentar nº 7, item
7.4.3.5, do Ministério do Trabalho, o empregador está obrigado a realizar o exame
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médico por ocasião da demissão do empregado. Todavia as referidas normas legais
não autorizam a reintegração no emprego, visto que a não realização do exame
médico demissional constitui mera infração administrativa. Assim, mantém-se
incólume a sentença vergastada quanto ao indeferimento dos pedidos de nulidade
do ato de dispensa e reintegração no emprego.

HORAS EXTRAS. EXISTÊNCIA DE PROVA.

Existindo nos autos provas robustas e insofismáveis acerca do sobrelabor,
deve-se condenar a reclamada ao pagamento das horas extras e seus reflexos.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONCESSÃO.

A verba honorária é hodiernamente devida em decorrência da revogação dos
arts. 14 e 16 da Lei nº 5.584/70, que conferiam supedâneo legal às Súmulas 219 e
329, restando superada, neste particular, a jurisprudência sumulada do C. TST. Assim,
no campo justrabalhista é bastante para a concessão de honorários tão-somente
a existência de sucumbência e ser o trabalhador beneficiário da Justiça Gratuita.
RECURSO ORDINÁRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Processo: 0064300-27.2009.5.07.0004
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva
Turma 1

Julg.: 16/05/2011
Publ. DEJT: 24/05/2011

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. NATUREZA.
Conforme entendimento dominante no âmbito do C. TST, o auxílio alimentação, fornecido por força do contrato de trabalho, tem natureza salarial e integra
a remuneração do empregado, para todos os efeitos legais.
Processo: 0121900-12.2009.5.07.0002
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho
Turma 2

Julg.: 16/02/2011
Publ. DEJT: 28/02/2011

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. NATUREZA DA PARCELA.
INCIDÊNCIA PRESCRICIONAL.
É irrelevante a perspectiva das partes, ou mesmo a consensualidade entre
ambas, acerca da natureza de parcela pecuniária vencida pelo trabalhador, pois
em sendo salarial, indenizatória ou qualquer outra, assim há de impor-se ao longo
da relação de emprego, por mais delongada seja, preservando seu efetivo status
jurídico no curso do tempo, indiferentemente ao trato legal que se lhe haja adotado.
Por isso, a natureza jurídica da retribuição concedida ao empregado viceja a salvo
da incidência prescricional, a que só se sujeita, evidentemente, a cobrança do
respectivo pagamento, cuja imposição judicial se faria por sentença condenatória,
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enquanto a cessação da incerteza de sua índole jurídica restaria efetivada mediante
sentença declaratória, de sabida imprescritibilidade.
Processo: 0032200-22.2009.5.07.0003
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 16/02/2011
Publ. DEJT: 18/03/2011

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

PRESCRIÇÃO.

Só é possível perquirir, na hipótese, da prescrição qüinqüenal, que se
consolidou em relação aos pleitos do período anterior a 07.04.05, exceto quanto
ao FGTS, cuja prescrição é trintenária, nos termos da S. 362/TST, em se tratando
do pedido de meros reflexos sobre parcela efetivamente paga.
Processo: 0000509-47.2010.5.07.0005
Rel. Juíza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel
Turma 1

Julg.: 28/02/2011
Publ. DEJT: 24/03/2011

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. NATUREZA SALARIAL.
Nos termos do art. 458 da CLT, o auxílio alimentação tem natureza salarial
para todos os efeitos legais.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO.

Tendo a reclamada alterado o contrato de trabalho do obreiro em 23.12.2004
e a ação contra essa alteração aforada em 07.08.2009, estando o trabalhador em
atividade, não há prescrição do direito de ação, por não haver atingido o patamar
de cinco anos contados do ato impugnado.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL NOCIVA AO TRABALHADOR.
NULIDADE.

É vedado ao empregador alterar unilateralmente e em prejuízo do empregado o contrato laboral, nos termos do art. 468 da CLT e Súmula 51 do TST.
Processo: 0133600-79.2009.5.07.0003
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro
Turma 2

Julg.: 04/05/2011
Publ. DEJT: 31/05/2011
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AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. NATUREZA SALARIAL. EMPREGADOS ADMITIDOS ANTES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR. PAT. INSTITUÍDO EM 1991.
A natureza jurídica salarial do auxílio-alimentação recebido pelos empregados da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL admitidos antes de sua adesão ao
PAT não foi modificada, pois isto implicaria em alteração lesiva de seus contratos
de trabalho, o que é vedado pelo art. 468.

DA CLT. AUXÍLIO CESTA-ALIMENTAÇÃO. BENEFÍCIO
CRIADO POR NORMA COLETIVA COM PAGAMENTO RESTRITO AOS EMPREGADOS EM ATIVIDADE. EXTENSÃO AOS
EMPREGADOS INATIVOS. CABIMENTO.

A verba criada em norma coletiva, com pagamento restrito aos empregados
em atividade, mas que demonstra, apesar da nova nomenclatura, ser de natureza
complementar ao valor pago em relação ao benefício auxílio-alimentação, deve
ser estendida, também aos empregados inativos. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Processo: 0161800-97.2008.5.07.0014
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado
Turma 2

Julg.: 13/04/2011
Publ. DEJT: 26/04/2011

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA SALARIAL.
SÚMULA Nº 241 DO C. T.S.T., C/C O ARTIGO 458 DA CLT.
O tema sob epígrafe não comporta mais discussões. A jurisprudência
pátria, por meio do enunciado da Súmula nº 241 do Colendo Tribunal Superior
do Trabalho, estabelecera que o título em referência tem caráter salarial e integra
a remuneração do empregado, para todos os efeitos legais.

ACORDO COLETIVO DE TRABALHO ATRIBUINDO-LHE
CARÁTER INDENIZATÓRIO E ADESÃO AO PROGRAMA
DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR POSTERIORES
À ADMISSÃO DO TRABALHADOR. INAPLICABILIDADE.
Emergindo dos autos que o Acordo Coletivo de Trabalho e a adesão da
recorrente ao Programa de Alimentação do Trabalhador ocorreram posteriormente
à admissão dos reclamantes ao emprego, tem-se que as condições pertinentes ao
benefício auxílio-alimentação já integravam os contratos dos empregados, não
podendo, por essa razão, ser alteradas unilateralmente.
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Processo: 0143700-81.2009.5.07.0007
Rel. Desemb.: Maria José Girão
Turma1
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Julg.: 14/02/2011
Publ. DEJT: 21/02/2011

AVISO PRÉVIO CUMPRIDO EM CASA. MULTA DO ART. 477.
Em caso de aviso prévio cumprido em casa, as verbas decorrentes do distrato
devem ser adimplidas até o décimo dia, contado da data da notificação da despedida,
a teor do art. 477, § 6º, alínea "b", da CLT, e OJ 14, da SDI-1/TST, sendo devida a
multa prevista no § 8º, do citado artigo, no caso de descumprimento desse prazo.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Devidos os honorários advocatícios, em decorrência da revogação dos arts.
14 e 16 da Lei nº 5.584/70, que conferiam supedâneo legal às Súmulas 219 e 329,
restando superada, neste particular, a jurisprudência sumulada do C. TST. RECURSO
ORDINÁRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Processo: 0000964-24.2010.5.07.0001
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva
Turma 1

Julg.: 14/02/2011
Publ. DEJT: 03/03/2011

AVISO PRÉVIO INDENIZADO. EFEITOS. SUPERVENIÊNCIA
DE AUXÍLIO-DOENÇA DURANTE O AVISO PRÉVIO.
A projeção do contrato de trabalho para o futuro, pela concessão do aviso
prévio indenizado, tem efeitos limitados às vantagens econômicas obtidas no período
de pré-aviso, ou seja, salários, reflexos e verbas rescisórias. No caso de concessão
de auxílio-doença no curso do aviso prévio, todavia, só se concretizam os efeitos
da dispensa depois de expirado o benefício previdenciário (Súmula 371 do TST).

ESTABILIDADE ACIDENTÁRIA. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA E POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.

Não há cumulação indevida de indenizações na espécie, porquanto, de
natureza diversa a indenização substitutiva da estabilidade acidentária (art. 118 da
Lei nº 8.213/91, c/c art. 496 da CLT) e a indenização por danos morais decorrentes
da prática de ato ilícito (art. 186 do CC). Sentença mantida.
Processo: 0107400-22.2007.5.07.0030
Rel. Juíza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel
Turma 1

Julg.: 21/03/2011
Publ. DEJT: 11/04/2011

BEC E BRADESCO. HORAS EXTRAS. PRÉ-CONTRATAÇÃO.
NULIDADE. SÚMULA 199 DO TST.
Provado nos autos que a reclamante, a partir da data de sua admissão,
passou a prestar 2 (duas) horas extras por dia, tem-se por incidente a súmula 199
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do TST, configurada a pré-contratação ilícita de horas extras. Demais disso,
a pré-contratação de horas extras, consoante o entendimento jurisprudencial
dominante, descaracteriza a natureza extraordinária da prorrogação da jornada
normal de trabalho que, no caso dos bancários, é especial e reduzida a 6 (seis)
horas por dia.
Processo: 0172200-22.2007.5.07.0010
Rel. Desemb.: Maria José Girão
Turma 1

Julg.: 14/03/2011
Publ. DEJT: 22/03/2011

BANCÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. DEPRESSÃO.
ANSIEDADE CRÔNICA. DANOS MORAIS. NEXO DE CAUSALIDADE. COMPROVAÇÃO.
Os bancários, por desenvolverem atividades estressantes e repetitivas, estão
mais expostos às manifestações de "sombras mentais" lesivas e incuráveis. As
decepções sucessivas em situações de trabalho frustrantes, as exigências excessivas de desempenho no trabalho, geradas pelo excesso de competição, alcance de
metas, excesso de jornada, implicando ameaça permanente de perda de função,
perda do posto de trabalho e demissão podem determinar quadros depressivos.
Assim, cotejando-se as provas documentais e testemunhais dos presentes autos,
à luz das alegações do reclamante, entendo que efetivamente a doença adquirida
pelo mesmo decorreu das condições de estresse a que foi submetido, fazendo jus,
portanto, à indenização por dano moral.
Processo: 0038100-23.2008.5.07.0002
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1

Julg.: 10/01/2011
Publ. DEJT: 21/01/2011

BANCÁRIO. CARGO DE CONFIANÇA. HORAS EXTRAS.
CONCESSÃO.
Nada obstante a menor complexidade do cargo de confiança bancário,
não basta o mero rótulo aposto pelo empregador para configurá-lo, mostrando-se
indispensável a demonstração de que o ocupante da aludida função guarde fidúcia
especial frente aos demais colaboradores da instituição bancária. No presente
caso, as tarefas emergidas do cargo da autora não refletem fidúcia distinta daquela
depositada em qualquer empregado do banco demandado. Destituída de poderes
de fiscalização, supervisão e sem subalternos, a posição de assistente não denota
a exceção disciplinada no § 2º do art. 224 da CLT. Assim, correto o deferimento
das horas extras e seus reflexos.

VALORES PAGOS A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

A designação para o trabalhador bancário prestar jornada de oito horas,
mediante incentivo remuneratório e com a sua aquiescência, não afasta a respon-
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sabilidade da entidade empregadora pela contraprestação do labor extraordinário.
Desta feita, não é passível de compensação, ou devolução como denomina a
recorrente, a quantia percebida a título de gratificação e aquela devida pelas horas
extras (inteligência da Súmula nº 109/TST).

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO.

Mantém-se na condenação os honorários advocatícios, visto que a autora
perfaz as condições previstas na Súmula nº 219 do TST, ou seja, encontra-se
assistida pelo sindicato da categoria profissional e é beneficiária da justiça
gratuita. Ainda que assim não fosse, teria direito à verba honorária, porquanto
no campo justrabalhista é bastante para a sua concessão tão-somente a existência de sucumbência e ser o trabalhador beneficiário da Justiça Gratuita.
RECURSO ORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Processo: 0000670-33.2010.5.07.0013
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva
Turma 1

Julg.: 09/02/2011
Publ. DEJT: 17/02/2011

BANCÁRIO. HORAS EXTRAS. CARGO DE CONFIANÇA.
AUSÊNCIA DE PODER DE MANDO. DESCARACTERIZAÇÃO.
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO INESPECÍFICA.
Tratando-se de gratificação de função inespecífica, não relacionada a
qualquer cargo em especial, tem-se que a remuneração respectiva tem natureza
de salário, puro e simples, não se vinculando a cargo de confiança, cuja característica é o poder de gestão ou de mando. Em tais condições, mesmo que o valor
da gratificação, paga desde o remoto início do contrato de trabalho, seja superior
ao salário-base, faz jus o empregado(a) bancário(a) às horas extras laboradas além
da sexta hora diária.
Processo: 0056700-29.2007.5.07.0002
Rel. Desemb.: Maria José Girão
Turma 1

Julg.: 11/05/2011
Publ. DEJT: 18/05/2011

BANCÁRIO. PRÉ-CONTRATAÇÃO DE HORAS EXTRAS.
NULIDADE. EFEITOS.
"A contratação do serviço suplementar, quando da admissão do trabalhador
bancário, é nula. Os valores assim ajustados apenas remuneram a jornada normal,
sendo devidas as horas extras com o adicional de, no mínimo, 50% (cinqüenta por
cento)..." (Súmula 199 do TST).

42

TRT 7ª Região - Boletim de Jurisprudência - jan./jun. - 2011

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFERIMENTO.

O deferimento da verba honorária encontra fundamento nos artigos 5º, LXXIV,
8º, I, e 133 da Constituição Federal de 1988 e 20 do Código de Processo Civil. Improvido o recurso ordinário do reclamado. Provido parcialmente o recurso do reclamante.
Processo: 0108700-69.2008.5.07.0002
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar
Turma 2

Julg.: 12/01/2011
Publ. DEJT: 08/02/2011

BANCÁRIO. PRÉ-CONTRATAÇÃO DE HORAS EXTRAS.
SÚMULA 199. DO TST. INAPLICÁVEL AO CASO SUB OCULIS.
Restando improvada a circunstância de existir pré-contratação de horas
extraordinárias e, mercê da percepção de rubrica denominada "prorrogação de
expediente", indevido o pagamento do labor excedente à 6ª hora. Recurso a que
se dá provimento para julgar improcedente a ação.
Processo: 0144000-49.2009.5.07.0005
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 13/04/2011
Publ. DEJT: 09/05/2011

BANCO DO BRASIL E PREVI. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. CÁLCULO DOS BENEFÍCIOS. INCIDÊNCIA DAS
REGRAS EM VIGOR NA DATA DE ADMISSÃO DO EMPREGADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
O pedido de complementação e/ou de recálculo de aposentadorias ou de
pensões, por ter sua gênese nos contratos de trabalho firmados pelo BANCO DO
BRASIL, sujeita-se à apreciação da Justiça do Trabalho, incidindo, na hipótese,
o disposto no art. 114, I, da vigente Constituição Federal.
Sendo o BANCO DO BRASIL o instituidor e o principal mantenedor PREVI,
obriga-se, juntamente com esta, a pagar CORRETAMENTE os benefícios devidos
a seus empregados, bem como a promover o recálculo de referidos benefícios,
tomando em consideração, nos termos da súmula 288, do TST, as normas em vigor
na data da admissão do empregado, observando-se as alterações posteriores desde
que mais favoráveis ao beneficiário do direito.
Processo: 0205000-32.2009.5.07.0011
Rel. Desemb.: Maria José Girão
Turma 1

Julg.: 28/02/2011
Publ. DEJT: 24/03/2011
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CAGECE. PLANO DE CARGOS E REMUNERAÇÃO. REENQUADRAMENTO. CARGO DE MÉDICO DO TRABALHO.
REDUÇÃO SALARIAL NÃO CONFIGURADA.
Não há que falar em violação ao art. 7º, VI, da CF/88, quando da implantação de novo Plano de Cargo de Remuneração não resultar em redução salarial.
Processo: 0000419-21.2010.5.07.0011
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1

Julg.: 28/03/2011
Publ. DEJT: 04/04/2011

CONAB. EMPREGADO READMITIDO. CONTAGEM DO
PERÍODO DE AFASTAMENTO PARA FINS DE DIREITO ÀS
LICENÇAS PRÊMIO.
Assiste aos empregados da Companhia Nacional de Abastecimento, quando
readmitidos em face das disposições da Lei de Anistia, o direito à contagem do
tempo de afastamento para fins de concessão das licenças-prêmio, visto que o
óbice previsto no art. 6º, da Lei em referência, somente atinge o direito à remuneração retroativa, não se estendendo a benefícios de ordem contratual adquiridos
no período anterior à readmissão. Assim, respeitada a proibição de pagamento
retroativo, correta a decisão que concede as licenças prêmio.
Processo: 0138500-84.2009.5.07.0010
Rel. Desemb.: Maria José Girão
Turma 1

Julg.: 14/02/2011
Publ. DEJT: 21/02/2011

CONAB. ENQUADRAMENTO. PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO. ALTERAÇÃO ILÍCITA DO CONTRATO DE TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE.
Preenchendo o autor as condições necessárias para a promoção funcional
ao Nível III do cargo de Assistente Técnico de Operações, prevista no PCCS da
Conab, irrelevante os argumentos da recorrente, no tocante à limitação contida
na Resolução nº 09 de 08/10/1996 do Conselho de Coordenação e Controle das
Empresas Estatais, em face do que dispõe o art. 468 da CLT. Ademais, a ascensão
funcional pleiteada pelo autor é dentro do seu próprio cargo, que possui níveis de
escalonamento a serem atingidos, não por concurso, mas por progressões horizontais, podendo ser por mérito ou por antiguidade. Portanto, não há que se falar
em violação ao art. 37, inciso II, § 2º, da Constituição Federal.
Processo: 0205500-07.2009.5.07.0009
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1

Julg.: 16/05/2011
Publ. DEJT: 30/05/2011
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. ADESÃO À ESTRUTURA
UNIFICADA SALARIAL 2008. FACULDADE DO EMPREGADO. MANUTENÇÃO DO PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DA FUNCEF DENOMINADO REG/REPLAN E
INCLUSÃO NA NOVA TABELA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DO CONGLOBAMENTO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA Nº 51 DO TST. AUSÊNCIA DE ASSÉDIO MORAL.
A nova Estrutura Salarial Unificada 2008 da CAIXA, fruto de negociação coletiva de trabalho, restou ofertada aos empregados da instituição
financeira que poderiam, livremente, a ela aderir ou permanecer regidos pelos
Planos anteriores (PCS/89 e PCS/98). Não aderido ao novo plano, a fim de
manter as condições referentes ao Plano de Previdência Complementar da
FUNCEF, denominado REG/REPLAN, resta impossibilitada a incidência da
nova tabela salarial ante a teoria do conglobamento, consubstanciada na Súmula
nº 51, II, do TST. Do contrário, criar-se-ia um "tertium genis", ou seja, um
regulamento híbrido com as normas do PCS/89, atualmente em extinção, e da
Estrutura Salarial Unificada 2008, para atender à reclamante.
Não há ilicitude na vinculação de adesão ao novo plano da CAIXA à
alteração, igualmente, do Plano de Previdência Complementar, uma vez originário do contrato de trabalho e a ele umbilicalmente ligado.
Inexistente qualquer atitude discriminatória ou abusiva em relação
à empregada, descabe indenização por assédio moral. Recurso ordinário
improvido.
Processo: 0203000-08.2009.5.07.0028
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva
Turma 1

Julg.: 1º/06/2011
Publ. DEJT: 10/06/2011

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CLÁUSULA NORMATIVA
QUE PREVÊ CONDIÇÕES PARA ENQUADRAMENTO NA
NOVA ESTRUTURA SALARIAL UNIFICADA 2008. ADESÃO
À NOVA ESTRUTURA SALARIAL. TRANSAÇÃO.
A cláusula do aditivo ao acordo coletivo de trabalho 2007/2008, que estabelece como condições para a opção de adesão à nova estrutura salarial unificada
a desvinculação do empregado do REG/REPLAN e a transação e quitação de
eventuais direitos que tenham por objeto discussão do PCS anterior, não viola
regra legal, devendo ser reconhecida por força do inciso XXVI do art. 7º da CF.
Recurso conhecido e desprovido.
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Processo: 0203300-67.2009.5.07.0028
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar
Turma 2
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Julg.: 13/04/2011
Publ. DEJT: 26/04/2011

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. IMPLANTAÇÃO DE NOVO
PLANO DE CARGOS EM COMISSÃO. DIFERENÇAS SALARIAIS (E REFLEXOS) DECORRENTES DA INCLUSÃO DOS
VALORES PAGOS PELA CEF A TÍTULO DE CARGO COMISSIONADO NA BASE DE CÁLCULO DAS VANTAGENS PESSOAIS.
A majoração do valor que remunera o exercício de função juridicamente
enquadrada como de confiança não implica excluí-lo das bases de cálculo das
vantagens pessoais, que constituem parcelas distintas, sob pena de violação ao
art. 468, da CLT, e a Súmula 51, I, do TST.
Processo: 0000236-44.2010.5.07.0013
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1

Julg.: 10/01/2011
Publ. DEJT: 21/01/2011

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. NORMA INTERNA ADICIONAL COMPENSATÓRIO. NOVO CARGO COMISSIONADO. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Dispondo a CEF de norma interna que estabelece a forma de pagamento de
gratificação dos empregados que - já havendo incorporado o adicional de compensação por perda de função de confiança - passam a ocupar nova função comissionada,
e tendo em vista que referida norma não lhes acarreta qualquer prejuízo financeiro,
não há como deferir o pleito do(a) reclamante de pagamento cumulativo dessas
gratificações, por encontrar óbice em tal regramento, único a reger a matéria.
Processo: 0161000-11.2008.5.07.0001
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado
Turma 2

Julg.: 15/12/2010
Publ. DEJT: 07/02/2011

CERCEAMENTO DE DEFESA. MOMENTO OPORTUNO
PARA ALEGAÇÃO DA NULIDADE. PRECLUSÃO.
O art. 795 da CLT dispõe que as nulidades não serão declaradas senão
mediante provocação das partes, as quais deverão argüi-las à primeira vez em que
tiverem oportunidade de se manifestar em audiência ou nos autos. Em vista disso,
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considerando o encerramento da instrução processual sem nenhuma oposição do
advogado da autora, que nada requereu ou alegou em audiência, muito menos consignou seu protesto no termo da audiência, caracteriza-se a preclusão da matéria.

RESPONSABILIDADE TRABALHISTA. EMPREITEIRO.

A configuração da situação prevista no artigo 455 da CLT impõe a
responsabilização do empreiteiro pelas obrigações trabalhistas inadimplidas
pelo subempreiteiro, que é o real empregador. Recurso desprovido.
Processo: 0155200-56.2009.5.07.0004
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar
Turma 2

Julg.: 13/04/2011
Publ. DEJT: 26/04/2011

CERCEAMENTO DE DIREITO DE PROVA.
O encerramento da instrução processual sem a realização de prova oral,
mediante a qual o reclamado pretendia provar o abandono de emprego e a jornada
reduzida do reclamante, configura cerceamento de direito de prova do reclamado.
Processo: 0132000-45.2009.5.07.0028
Rel. Desemb.: Maria José Girão
Turma 1

Julg.: 14/03/2011
Publ. DEJT: 25/03/2011

CITAÇÃO INICIAL INEXISTENTE.
Representando a citação inicial ato de vital importância, formador da
relação processual entre as partes, não devem, quanto à sua regularidade, pairar
quaisquer dúvidas, a fim de que seja assegurado, inequivocamente, o amplo direito
de defesa do réu. Uma vez comprovada a inexistência de citação, endereçada
erroneamente, impõe-se a decretação da nulidade do processo a partir deste ato,
com a determinação de retorno dos autos à Vara de origem para providenciar nova
e regular citação da litisconsorte, dando continuidade ao feito.
Processo: 0112000-96.2009.5.07.0004
Rel. Juíza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel
Turma 1

Julg.: 21/03/2011
Publ. DEJT: 28/03/2011

COMISSÃO. SALÁRIO "POR FORA". ÔNUS DA PROVA.
Comprovado o pagamento de comissão "por fora", ou seja, não constante da
carteira de trabalho, o seu valor deve ser considerado para a quitação das demais
obrigações decorrentes da rescisão do contrato de trabalho, uma vez que parte
integrante da remuneração.
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Processo: 0001619-60.2010.5.07.0012
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1
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Julg.: 23/05/2011
Publ. DEJT: 06/06/2011

COMPENSAÇÃO DE VALORES.
Não há de se acolher a tese de defesa, referente à compensação de valores
rescisórios devidos pela reclamada com os supostos débitos atribuídos ao reclamante, porquanto não comprovado pela mesma a existência destes últimos.

JUSTA CAUSA DO OBREIRO. NÃO COMPROVAÇÃO.

Não comprovado pela reclamada a justa causa do reclamante, há de se confirmar
a sentença de 1º Grau que reconheceu a rescisão imotivada do contrato de trabalho.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

A verba honorária é hodiernamente devida em decorrência da revogação
dos arts. 14 e 16 da Lei nº 5.584/70, que conferiam supedâneo legal às Súmulas
219 e 329, restando superada, neste particular, a jurisprudência sumulada do
C. TST. Recurso ordinário conhecido e improvido.
Processo: 0180900-19.2009.5.07.0009
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva
Turma 1

Julg.: 09/02/2011
Publ. DEJT: 17/02/2011

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
Versando o feito sobre prestação de serviço para ente público, sem concurso
e sem contrato escrito, e tendo a sentença condenado somente nos recolhimentos
do FGTS do período trabalho, não há como se acolher argumento de incompetência
da Justiça do Trabalho, com base numa lei publicada por afixação sem prova de
previsão dessa forma de divulgação na lei orgânica do Município reclamado, cujo
requisito é exigido pelo Supremo Tribunal Federal.

DIFERENÇA SALARIAL. MÉDICO.

Constando dos autos folha de pagamento de todos os médicos do reclamado, com remuneração liquida de R$ 5.002,00, não procede a articulação de
contrato verbal de salário mensal de R$ 8.000,00, por falta de prova. Recursos
conhecidos, mas desprovidos.
Processo: 0184600-37.2009.5.07.0030
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro
Turma 2

Julg.: 13/06/2011
Publ. DEJT: 11/07/2011
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COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE FIM ESTATAL.
O direito postulado na presente ação civil pública é decorrente de uma
relação de trabalho triangular em face de contratação de mão-de-obra precária
(terceirização), que existiu entre os réus, ou seja, o objeto da presente demanda
está estritamente vinculado à terceirização praticada na atividade fim nas unidades
da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, matéria totalmente vinculada à competência da Justiça Obreira, por ser decorrente das relações de trabalho existentes
e institutos aplicados no Direito Material do Trabalho, com arrimo nas disposições
constitucionais (art. 114, IX).

LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Os artigos 129, III, da Constituição Federal e 1º da Lei nº 7.347/85 admitem o ajuizamento de ação civil pública pelo Ministério Público do Trabalho
para resguardar interesses difusos e coletivos. No caso, trata-se de pedido de
natureza declaratória e mandamental (obrigação de não fazer), com a finalidade
de anular contrato de prestação de serviços, visando abstenção de contratações
de mão-de-obra com relação aos profissionais da área de saúde, por meio de
terceirização para atividades-fim, bem como vedar renovação ou prorrogação
do referido contrato, com o imediato afastamento de trabalhadores terceirizados
exercentes de funções próprias com candidatos aprovados em concurso público
para as respectivas vagas. Assim, tal como acolhida pelo Juízo primário, a ação
civil pública em exame alberga interesses difusos e coletivos, passíveis de tutela
pela via eleita, nos termos dos dispositivos retro mencionados.

DANOS MORAIS COLETIVOS. CARACTERIZAÇÃO.

Demonstrada a violação de valores consagrados na Constituição Federal,
notadamente aos preceitos insertos no art. 37, incisos I e II, da CF/88, mediante
terceirização ilícita de atividades fins estatais, resta caracterizado o dano moral
coletivo. Todavia, sendo o ofensor o Estado do Ceará, merece reduzido o valor
indenizatório fixado na sentença, tendo em conta que esse será suportado, ao final,
pelos próprios ofendidos. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Processo: 0214400-34.2008.5.07.0002
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar
Turma 2

Julg.: 13/04/2011
Publ. DEJT: 26/04/2011

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. DANOS
MORAIS. AGENTES DE ENDEMIAS.
O Agente de Endemias, por força da disposição inserta no art. 8º da
Lei nº 11.350/2006, submete-se ao regime jurídico estabelecido pela Conso-
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lidação das Leis do Trabalho - CLT, salvo se, no caso dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, lei local dispuser de forma diversa. Assim, não tendo o
reclamado comprovado a existência de lei local validamente publicada dispondo
sobre o regime jurídico de tais profissionais, competente é a Justiça do Trabalho
para apreciar demando que vise a reparação de dano sofrido no curso da relação
de trabalho.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA.

O direito à indenização por danos morais e materiais decorrentes de doença
adquirida no ambiente de trabalho pressupõe a ocorrência de três requisitos: o
dano sofrido pelo empregado, a culpa do empregador pelo evento danoso e o nexo
de causalidade entre ambos. Provada a existência de referido trinômio, como na
espécie dos autos, em que o reclamante adquiriu doença incapacitante em razão de
suas atividades de Agente de Endemias (manuseio de inseticidas), de se confirmar
a sentença que lhe reconheceu o direito à indenização pelo dano sofrido. Recurso
conhecido e improvido.
Processo: 0138800-07.2009.5.07.0023
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar
Turma 2

Julg.: 07/02/2011
Publ. DEJT: 14/02/2011

COMPLEMENTAÇÃO APOSENTADORIA. DIFERENÇAS.
PRESCRIÇÃO PARCIAL. SÚMULA Nº 327, DO C. TST.
A hipótese dos autos é de prescrição parcial, eis que a reclamação versa
sobre pedido de diferença de suplementação de pensão. O autor já recebia a
complementação e postula, tão-somente, o recálculo do benefício visando a majoração do valor que recebe tal título. Aplica-se ao caso, portanto, o entendimento
consubstanciado na Súmula nº 327, do TST.

COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. REGRAS DE
CÁLCULO.

Nos termos da Súmula nº 288, do TST, as regras da complementação de
aposentadoria ou de pensão, como bem definiu a r. sentença recorrida, são aquelas
vigentes à época da admissão do reclamante. Modificações que causam prejuízo
pós-jubilação devem ser rechaçadas porque agridem o fundamento da legislação
obreira.
Processo: 0098800-65.2008.5.07.0001
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado
Turma 2

Julg.: 09/02/2011
Publ. DEJT: 18/03/2011

COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. MUDANÇA DE NÍVEL SALARIAL.
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BENEFÍCIO LIMITADO AO PESSOAL DA ATIVA. PETROBRÁS. AVANÇO DE NÍVEL QUE CONFIGURA VERDADEIRO
AUMENTO GERAL DE SALÁRIOS. EXTENSÃO AOS INATIVOS.
A concessão de um nível salarial a todos os empregados em atividade,
mediante acordo coletivo, configura aumento geral de salários, devendo ser estendido aos inativos a fim de resguardar a paridade assegurada pelo Regulamento
do Plano de Benefícios da Fundação Petrobrás de Seguridade Social - Petros
(Orientação Jurisprudencial Transitória nº 62 da SDI-1 do TST). Recurso provido.
Processo: 0068500-96.2008.5.07.0009
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar
Turma 2

Julg.: 27/04/2011
Publ. DEJT: 05/05/2011

COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
O texto constitucional, no art. 114, atribui, claramente, à Justiça do Trabalho a competência para conciliar e julgar as controvérsias oriundas da relação
de trabalho. O vínculo entre o reclamante e a PETROS é oriunda da relação de
emprego que era mantida por ele com a PETROBRÁS, de outro modo não poderia
ser filiados à entidade de previdência privada demandada, posto que o Contrato
de Adesão ao plano de previdência privada da PETROS é OBRIGATÓRIO aos
empregados da PETROBRÁS e exclusivo.

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

O cálculo da complementação de proventos com base no novo regulamento
vigente à época da aposentadoria do trabalhador, e a conseqüente desconsideração
das regras anteriores, vigentes quando de sua admissão ao emprego, constitui ato
único de alteração do pactuado, que afeta direito não assegurado em lei, por isso
sujeito a prescrição total, nos termos da Súmula nº 294 do Colendo TST. PROCESSO
EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 269, IV, DO CPC.
Processo: 0201700-92.2009.5.07.0001
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro
Turma 2

Julg.: 01/12/2010
Publ. DEJT: 12/01/2011

COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. LEGITIMIDADE PASSIVA
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DA PETROBRÁS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA COM
A PETROS. PRESCRIÇÃO TOTAL. SÚMULA Nº 326 DO TST.
APLICAÇÃO.
Compete à Justiça do Trabalho o julgamento das ações previdenciárias em
que se pretenda complementação de aposentadoria instituída por força da relação
empregatícia, consoante pacífica jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho.
A PETROBRÁS, na qualidade de empresa instituidora e patrocinadora da
PETROS, não só ostenta legitimidade para figurar no pólo passivo da presente lide,
como responde solidariamente pela dívida reconhecida, de conformidade com o
art. 2º, § 2º, da CLT. Ademais, o próprio ato questionado em Juízo, PCAC-2007,
se atribui à PETROBRÁS, razão que corrobora sua participação na lide.
Tratando a demanda de diferenças de complementação de aposentadoria
derivada de norma regulamentar jamais aplicada ao trabalhador jubilado e decorridos mais de dois anos da aposentação, incide a prescrição total da pretensão, nos
termos da Súmula nº 326 do TST. Recurso conhecido e improvido.
Processo: 0000484-13.2010.5.07.0012
Rel. Desemb.: José Antonio Parente
Turma 1

Julg.: 21/02/2011
Publ. DEJT: 30/03/2011

COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA
PRIVADA. PAGAMENTO A MENOR. OBSERVÂNCIA DO VALOR
PAGO PELO INSS. NA ÉPOCA DA RESCISÃO CONTRATUAL.
A complementação de aposentadoria a ser paga pela FACHESF deve
corresponder à diferença entre o salário-real-de-benefício e o provento concedido pelo INSS ao obreiro na data do efetivo desligamento da empresa, não se
admitindo a substituição deste último por valor hipotético adotado pela entidade
de previdência privada.
Processo: 0135000-04.2009.5.07.0012
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 12/01/2011
Publ. DEJT: 16/02/2011

COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. "VALOR
MONETÁRIO" PREVISTO EM PLANO DE REPACTUAÇÃO
CONTRATUAL NÃO ADESÃO DOS AUTORES AO NOVO
PLANO. INDEFERIMENTO.
Oportunizada a todos os participantes e assistidos das reclamadas a possibilidade de aderir à proposta de repactuação das regras contratuais do novo
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plano de benefícios, e optando os reclamantes em permanecer nas condições do
plano anterior, não fazem jus ao "valor monetário" pretendido, parcela essa que
não objetiva a recomposição de perdas salariais, mas incentivar a adesão ao novo
plano. Recurso conhecido e não provido.
Processo: 0180600-03.2008.5.07.0006
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado
Turma 2

Julg.: 11/05/2011
Publ. DEJT: 20/05/2011

COMPLEMENTO DE GRATIFICAÇÃO. CTVA. COMPLEMENTO TEMPORÁRIO VARIÁVEL DE AJUSTE DE MERCADO.
NATUREZA SALARIAL. INTEGRAÇÃO À SUPLEMENTAÇÃO
DE APOSENTADORIA.
Restando comprovado nos autos que a denominada parcela CTVA possui
natureza de gratificação que compõe a contraprestação pelo exercício de cargo em
comissão, inquestionável é seu caráter salarial, devendo integrar a remuneração
para todos os efeitos, inclusive quanto à complementação de aposentadoria. Por
outro lado, referido entendimento implica a determinação para que sejam efetivados os descontos referentes à cota-parte dos autores, em razão da necessidade de
correspondência entre qualquer parcela deferida a título de complementação de
aposentadoria e a respectiva fonte de custeio que evite desequilíbrios financeiros.
Recursos das reclamadas conhecidos, mas desprovidos.

MUDANÇA DE UM PARA OUTRO PLANO DE LIVRE E
ESPONTÂNEA VONTADE. VALIDADE.

Migrando os empregados de um plano para outro, sem qualquer resquício
de coação ou vício de consentimento na manifestação de vontade, correta a sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito em relação a eles, os quais
reivindicam verbas do plano anterior. Recurso conhecido, mas também desprovido.
Processo: 0195500-13.2007.5.07.0010
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar
Turma 2

Julg.: 31/01/2011
Publ. DEJT: 16/03/2011

COMPLEMENTO TEMPORÁRIO VARIÁVEL DE AJUSTE DE
MERCADO CTVA. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
É do próprio regulamento instituidor da CTVA, adeso ao contrato de
trabalho, a variação no valor pago a esse título aos ocupantes de cargo comissionado. Se a remuneração total do obreiro resulta igual ou superior ao piso
de mercado, não há se cogitar em complementação, não havendo com isso
qualquer discriminação ou afronta ao princípio da isonomia, o que só ocorreria
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na hipótese de adoção de regras diferentes a empregados em mesma situação
funcional. Recurso conhecido e não provido.
Processo: 0174000-14.2009.5.07.0011
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 02/02/2011
Publ. DEJT: 21/03/2011

CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA.
Ao contrário do que ocorre em relação às pessoas naturais, em se tratando
de pessoa jurídica, para que lhe sejam concedidos os benefícios da assistência
judiciária gratuita, faz-se necessária a demonstração de seu estado de dificuldade financeira a ponto de não lhe permitir pagar as custas processuais, mesmo
tratando-se de associação sindical.

MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONVENCIONAL.

No caso de descumprimento pelo empregador de cláusula prevista em
Convenção Coletiva, deve ele arcar com o pagamento da multa estipulada no
referido instrumento normativo, motivo pelo qual merece tal penalidade ser
acrescida à condenação. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Processo: 0203700-41.2009.5.07.0009
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro
Turma 2

Julg.: 06/06/2011
Publ. DEJT: 22/06/2011

CONCURSO PÚBLICO. INOBSERVÂNCIA DE CRITÉRIO DE
DESEMPATE. CONSEQÜÊNCIA.
Uma vez evidenciado o desrespeito ao critério editalício de desempate de
candidatos com idêntica pontuação, impositiva a interferência saneadora do Poder
Judiciário, com o fito de restabelecer a correta ordem classificatória.
Processo: 0000305-28.2010.5.07.0029
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg: 09/05/2011
Publ. DEJT: 17/05/2011

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONEXÃO DE
AÇÕES. INEXISTÊNCIA.
Considerando-se que o arquivamento da ação de consignação em pagamento
precedeu à protocolização da reclamatória, não se há falar em simultaneidade de ações
e, por consequência, em conexão ou continência. Conflito negativo de competência que
se resolve para determinar que a reclamação trabalhista nº 01336-34.2010.5.07.0013
deve ser processada e julgada pela 13ª Vara do Trabalho de Fortaleza.
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Processo: 0013183-72.2010.5.07.0000
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado
Tribunal Pleno

Julg.: 05/04/2011
Publ. DEJT: 15/04/2011

CONSTRUÇÃO CIVIL. CONSTRUÇÃO DE FÓRUM. CONTRATO
INDIVIDUAL POR OBRA CERTA. POSSIBILIDADE.
É possível na construção civil a contratação de trabalhador por obra certa,
com prazo determinado, nos termos do § 2º, do art. 443, da CLT, em razão da
natureza e transitoriedade dos serviços e da obra, sob sua responsabilidade.

HORAS EXTRAS. NÃO CABIMENTO. HORAS EXTRAS. ÔNUS
DA PROVA.

A fragilidade da prova testemunhal, apresentadas pelo reclamante e o
entendimento jurisprudencial deste Regional, no sentido de que somente em face
de provas incontestes se pode reconhecer o direito a horas extras, dado o seu
caráter de extraordinariedade, convergem no sentido da manutenção da sentença
que julgou improcedente o pedido de horas extras e seus reflexos.
Processo: 0001044-13.2010.5.07.0025
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1

Julg.: 16/05/2011
Publ. DEJT: 26/05/2011

CONTRATO DE ESTÁGIO.
Descumpridos quaisquer dos requisitos previstos na Lei nº 11.788/2008,
o estágio restará desvirtuado, impondo-se o reconhecimento do vínculo de
emprego entre as partes envolvidas.
Processo: 0066200-54.2009.5.07.0001
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1

Julg.: 10/01/2011
Publ. DEJT: 25/01/2011

CONTRATO DE EXPERIÊNCIA.
A suplicada ao alegar uma exceção ao contrato de trabalho atraiu para si o
ônus da prova, não se desincumbindo a contento. Assim, outra não poderia ser a
conclusão do julgador monocrático a não ser reconhecer a contratação por prazo
indeterminado.
Processo: 0000416-96.2010.5.07.0001
Rel. Juíza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel
Turma 1

Julg.: 28/02/2011
Publ. DEJT: 24/03/2011
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CONTRATO DE SUBEMPREITADA. EMPREITEIRA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.
Responsabiliza-se subsidiariamente pelas verbas trabalhistas de empregado
do subempreiteiro, a construtora que com aquele contratou, nos moldes do art. 455
da CLT e da Súmula 331, IV, do TST.
Processo: 0062600-95.2009.5.07.0010
Rel. Juíza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel
Turma 1

Julg.: 14/02/2011
Publ. DEJT: 18/03/2011

CONTRATO DE TRABALHO. JOGO DO BICHO. OBJETO
ILÍCITO.
O desempenho de atividades ligadas à prática de jogo do bicho, cuja
exploração é definida em nosso ordenamento jurídico como contravenção penal,
conduz à nulidade do contrato de trabalho por ilicitude do objeto, sem que
disso resulte o direito a qualquer verba trabalhista, para o empregado. Recurso
conhecido, mas não provido.
Processo: 0077200-45.2009.5.07.0003
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro
Turma 2

Julg.: 12/01/2011
Publ. DEJT: 23/02/2011

CONTRATO NULO. AUSÊNCIA DE CONCURSO. EFEITOS.
A consolidada jurisprudência do Colendo Tribunal Superior do Trabalho
declara nulo o pacto laboral e considera devido apenas o pagamento da contraprestação pecuniária pactuada, além dos valores referentes aos depósitos de FGTS não
adimplidos pelo ente público. A decisão profligada, portanto, deve ser harmonizada
ao entendimento pacificado pela notória, atual e iterativa jurisprudência do TST,
consubstanciada na Súmula nº 363.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Os honorários advocatícios alcançam fundamento para sua concessão nos
artigos 5º, XVIII, LXXIV; 8º, inciso V e 133 todos da Constituição da República.
Recurso ordinário conhecido e desprovido.
Processo: 0000561-80.2010.5.07.0025
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado
Turma 2

Julg.: 1º/12/2010
Publ. DEJT: 11/01/2011
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CONTRATO NULO. EFEITOS "EX TUNC".
A contratação do servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprovação
em concurso público, encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2º, somente lhe
conferindo direito ao pagamento da contraprestação pelos serviços prestados e os
valores referentes aos depósitos do FGTS (Súmula nº 363 do TST).

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFERIMENTO.

O deferimento da verba honorária encontra fundamento nos artigos 5º,
LXXIV, 8º, I, e 133 da Constituição Federal de 1988 e 20 do Código de Processo
Civil. Recurso conhecido e improvido.
Processo: 0000515-91.2010.5.07.0025
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar
Turma 2

Julg.: 23/02/2011
Publ. DEJT: 17/03/2011

CONTRATO NULO. REPERCUSSÕES. DIREITO DO TRABALHADOR ÀS PARCELAS MÍNIMAS DE NATUREZA SALARIAL.
Em que pese à nulidade do contrato de trabalho, por ofensa à norma
do art. 37, II, da CF/88, faz jus o trabalhador às parcelas mínimas de natureza
salarial, em razão da energia despendida que não pode ser restituída.

JUS POSTULANDI. FACULDADE E NÃO OBRIGAÇÃO
LEGAL DE POSTULAR EM JUÍZO SEM A ASSISTÊNCIA
DE ADVOGADO.
O direito de acesso à justiça, enquanto princípio fundamental inserto na
CF/88 é extensivo a todos e, portanto, não pode ser tolhido pelo Judiciário Trabalhista sob o manto da existência do jus postulandi, que é faculdade atribuída
ao jurisdicionado e não obrigação de postular em juízo sem a assistência de
advogado. Estando, pois, a parte reclamante assistida por advogado e havendo
sucumbência do reclamado, impõe-se a condenação deste ao pagamento dos
honorários advocatícios.
Processo: 0172400-97.2006.5.07.0031
Rel. Desemb.: Maria José Girão
Turma 1

Julg.: 09/05/2011
Publ. DEJT: 16/05/2011

CONTRATO TEMPORÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
DO TRABALHO.
Consoante a teoria da asserção, a causa de pedir deve ser analisada, para
fins de competência, de forma abstrata. Assim, alegada a existência de relação de
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emprego como fundamento do pedido, é da Justiça do Trabalho a competência
para apreciação da lide. RECURSO ORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.
Processo: 0000183-36.2010.5.07.0022
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva
Turma 1

Julg.: 09/02/2011
Publ. DEJT: 21/02/2011

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA.
ACORDO JUDICIAL SEM RECONHECIMENTO DE VÍNCULO
DOMÉSTICO.
Acordo devidamente homologado nos autos, sem reconhecimento do
vínculo empregatício, há de se ter por reconhecida a prestação de serviços de
caráter autônomo (diarista doméstico). Deve, portanto, incidir a contribuição
previdenciária sobre os valores pagos, a título de acordo, nos termos do
artigo 12, inciso V, alínea "h" da Lei 8.212/91.
Processo: 0212800-06.2007.5.07.0004
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar
Turma 2

Julg.: 02/02/2011
Publ. DEJT: 21/03/2011

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ACORDO. INCIDÊNCIA SOBRE OS VALORES DESTINADOS À PENSÃO
ALIMENTÍCIA. NATUREZA SALARIAL.
Não integrando a pensão alimentícia o rol das parcelas elencadas no § 9º do
art. 28 da Lei n° 8.212/91, que taxativamente prevê as hipóteses de não incidência
da contribuição previdenciária, de se prover o apelo da União a fim de condenar
a reclamada a recolher os valores devido ao INSS sobre tal parcela.
Processo: 0037100-63.2006.5.07.0032
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 28/02/2011
Publ. DEJT: 21/03/2011

CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. SEGURO DE VIDA
EM GRUPO. PROVA DA CONTRAÇÃO.
Provado documentalmente que a empresa reclamada, ao contrário das
alegações do sindicato autor, efetivamente, contratou o seguro de vida em grupo
referido em cláusula da Convenção Coletiva de Trabalho, impõe-se a manutenção
da decisão de primeiro grau que, após o exame do conjunto probatório, negou
procedência aos pedidos autorais.
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Processo: 0206700-49.2009.5.07.0009
Rel. Desemb.: Maria José Girão
Turma 1

Julg.: 25/04/2011
Publ. DEJT: 02/05/2011

COOPERATIVA. DESCARACTERIZAÇÃO. VÍNCULO DE
EMPREGO RECONHECIDO.
Em princípio, nos termos da disposição do parágrafo único do art. 442,
da CLT, não existe vínculo de emprego entre a sociedade cooperativa e seus
associados. Todavia, no caso em comento, verificou-se, por meio do acervo
probatório, que a relação mantida entre o autor e a Cooperativa era de verdadeiro vínculo de emprego nos moldes do art. 3º da CLT, restando induvidoso o
afastamento do real objetivo do cooperativismo. Recurso conhecido e improvido.
Processo: 0194000-44.2009.5.07.0008
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro
Turma 2

Julg.: 28/02/2011
Publ. DEJT: 05/04/2011

COOPERATIVA. VÍNCULO DE EMPREGO. INAPLICÁVEL O DISPOSTO NO ART. 442 DA CLT.
Inaplicável o disposto no art. 442 da CLT, quando a realidade fática dos autos
demonstra a intenção da reclamada de fraudar a legislação trabalhista. Evidenciada
a relação de emprego nos moldes do art. 3º da CLT, nega-se provimento ao recurso.
Processo: 0114200-04.2009.5.07.0028
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1

Julg.: 21/02/2011
Publ. DEJT: 25/03/2011

CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DE
APOSENTADORIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 51, II, DO TST.
Na forma prevista na Súmula 51, II, do TST, havendo a coexistência de
dois regulamentos da empresa, a opção do empregado por um deles tem efeito
jurídico de renúncia às regras do sistema do outro.
Processo: 0196800-47.2006.5.07.0009
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho
Turma 2

Julg.: 07/02/2011
Publ. DEJT: 14/02/2011

DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CONTRATO POR
PRAZO INDETERMINADO.
Comprovando a reclamante por intermédio de suas testemunhas o vínculo de emprego no período alegado e não apresentando a reclamada qualquer
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documento indicando a existência de contrato de trabalho por prazo determinado,
correta a sentença que reconheceu o vínculo de emprego por prazo indeterminado.
Processo: 0000124-81.2010.5.07.0011
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1

Julg.: 11/04/2011
Publ. DEJT: 18/04/2011

DANO MATERIAL E MORAL DECORRENTE DE ACIDENTE
DE TRABALHO. NEXO CAUSAL NÃO ATESTADO POR
PERITO. IMPROCEDÊNCIA.
Correta a sentença de piso que, com base no laudo pericial existente nos autos, o
qual atestou nexo de causalidade duvidoso com relação à causa da doença da reclamante,
julgou improcedente a ação de indenização por danos materiais e morais, decorrentes
de Acidente de Trabalho. RECURSO ORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Processo: 0324900-48.2006.5.07.0032
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva
Turma 1

Julg.: 1º/06/2011
Publ. DEJT: 10/06/2011

DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. INDEFERIMENTO.
Considerando que o quadro fático-probatório delineado nos autos não
comprovou que a inserção do nome da empregada no SERASA decorreu da
mora na quitação das verbas rescisórias, tem-se por inexistente o necessário
nexo causal que autorize a responsabilização da empresa pelo abalo moral
alegado pela ex-empregada, merecendo ser excluída da sentença a condenação
respectiva. Recurso ordinário conhecido e parcialmente provido.
Processo: 0012700-55.2009.5.07.0007
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado
Turma 2

Julg.: 15/12/2010
Publ. DEJT: 07/02/2011

DANO MORAL. TRATAMENTO DESRESPEITOSO.
A configuração do dano moral depende da comprovação da ocorrência de
situações humilhantes e constrangedoras, capazes de causar ofensa à personalidade ou dignidade da pessoa humana. Os dissabores vivenciados no dia a dia não
são suficientes para caracterizar a violação da integridade psíquica do indivíduo.
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Processo: 0001453-43.2010.5.07.0007
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1

Julg.: 16/05/2011
Publ. DEJT: 26/05/2011

DANO MORAL CONFIGURADO.
Restando evidente o dano moral do qual o autor foi vítima por parte do reclamado, correta a decisão de primeiro grau ao deferir a indenização referente ao mesmo.
Processo: 0012800-22.2009.5.07.0003
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho
Turma 2

Julg.: 09/02/2011
Publ. DEJT: 18/03/2011

DANO MORAL E MATERIAL. INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. REQUISITOS.
No direito brasileiro, a responsabilidade do empregador pelo dano material
ou moral decorrente de acidente de trabalho é subjetiva e reclama a presença do
dolo ou da culpa como componentes do ilícito, além, é evidente, do nexo causal
entre a ação ou omissão e o resultado. Na ausência de provas que demonstrem a
culpa do empregador, não há como se impor às reclamadas a obrigação de indenizar
o dano sofrido pelo obreiro. Recurso conhecido e improvido.
Processo: 0059000-64.2007.5.07.0001
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro
Turma 2

Julg.: 28/03/2011
Publ. DEJT: 10/05/2011

DANO MORAL E MATERIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MARCO INICIAL.
O marco inicial do cômputo dos juros de mora, no processo do trabalho,
corresponde à data do ajuizamento da ação, consoante previsão expressa no
art. 883, da CLT, c/c o art. 39, § 1º, da Lei nº 8177/91, enquanto a correção
monetária é devida partir da sentença que reconhece o pedido. AGRAVO DE
PETIÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Processo: 0017800-67.2005.5.07.0027
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva
Turma 1

Julg.: 21/02/2011
Publ. DEJT: 28/02/2011

DANO NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA.
Não tendo a reclamante se desincumbido de provar as alegações de que
teria sido demitida em decorrência de acusação de roubo, não há que se falar em
dano moral sofrido nem, consequentemente, na indenização relativa.
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Processo: 0166700-81.2007.5.07.0007
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho
Turma 2

61

Julg.: 09/02/2011
Publ. DEJT: 21/02/2011

DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRABALHO.
Visto que o empregado vitimado pelo acidente auxiliava no sustento de
seus pais, estes fazem jus à reparação por danos materiais, além de indenização
por danos morais em razão da dor sofrida pela perda do filho.
Processo: 0355100-44.2006.5.07.0030
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho
Turma 2

Julg.: 16/05/2011
Publ. DEJT: 24/05/2011

DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDENIZAÇÃO EM VIRTUDE DE DOENÇA PROFISSIONAL. AUSÊNCIA DE CULPA
EMPRESARIAL. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO.
O dano moral indenizável se evidencia quando presentes, concomitantemente, três requisitos: ocorrência do dano, nexo causal e culpa do réu. Ausente
qualquer deles, soçobra o pleito reparatório a esse título. No caso dos autos, tendo
em conta o reduzido período de prestação de serviços à empresa promovida e,
máxime, a ocultação da enfermidade pelo trabalhador, quando da realização de
exame de saúde periódico, tem-se por não configurada atitude patronal culposa,
como bem assentado no "Decisum a quo", aqui ratificado.
Processo: 0203600-60.2007.5.07.0008
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 09/05/2011
Publ. DEJT: 22/06/2011

DANOS MORAIS.
Uma acusação sem prova de que um dos Diretores da reclamada teria
chamado a reclamante de "velha, doente, imprestável e senil", na casa da autora,
longe da presença de outras pessoas, não constitui ofensa punível com indenização
de danos morais. Recurso conhecido e provido.
Processo: 0135000-10.2009.5.07.0010
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro
Turma 2

Julg.: 23/02/2011
Publ. DEJT: 18/03/2011

DANOS MORAIS.
O abalo, com sequelas, da saúde dos empregados, em circunstâncias que
patenteiam a culpa do empregador, gera o dever de reparação.
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HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Cabíveis os honorários advocatícios, com arrimo nos artigos 5º, LXXIV, 8º,
I e 133 da Constituição Federal, afastando-se, na espécie, o entendimento sufragado
nas Súmulas 219 e 329, do C. TST.
Processo: 0040800-97.2007.5.07.0004
Rel. Juíza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel
Turma 1

Julg.: 04/04/2011
Publ. DEJT: 04/05/2011

DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. TRABALHADORA GRÁVIDA. AUSÊNCIA DE BANHEIRO NO LOCAL DE TRABALHO.
UTILIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES. DISPONIBILIZADAS EM
OUTRO ANDAR, ATRAVÉS DE ESCADAS. SITUAÇÃO VEXATÓRIA, PELA DIFICULDADE DE ACESSO. INDENIZAÇÃO
DEVIDA.
Inquestionável o sofrimento psíquico de trabalhadora que, atravessando gravidez de risco, é mantida, injustificadamente, em local de trabalho
desprovido de instalações sanitárias próprias e de fácil acesso, tratando-se de
situação de desnecessário constrangimento, a exigir o firme reproche judicial,
mediante a justa reparação pecuniária.
Processo: 0000063-20.2010.5.07.0013
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 31/01/2011
Publ. DEJT: 17/03/2011

DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA.
Havendo prova dos fatos alegados na exordial, que ensejaram a lesão ao
patrimônio moral da obreira, impõe-se a condenação da reclamada à indenização
correspondente. Há de se manter, portanto, a condenação reconhecida pelo Juízo
de primeiro grau. Recurso Ordinário conhecido e improvido.
Processo: 0131300-84.2009.5.07.0023
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva
Turma 1

Julg.: 09/02/2011
Publ. DEJT: 21/02/2011

DANOS MORAIS E HORAS EXTRAS. NECESSIDADE DE
PROVAS ROBUSTAS PARA ENSEJAR A CONDENAÇÃO.
INSUFICIÊNCIA DE MEROS INDÍCIOS.
A condenação do empregador ao pagamento de horas extras e de indenização por danos morais pressupõe a existência, nos autos, de provas robustas,

TRT 7ª Região - Boletim de Jurisprudência - jan./jun. - 2011

63

que não se substituem por meros indícios da ocorrência dos fatos mencionados
na petição inicial e/ou no depoimento pessoal da parte autora, mormente quando
as alegações não sejam confirmadas pelo conjunto probatório.
Processo: 0104800-38.2009.5.07.0004
Rel. Desemb.: Maria José Girão
Turma 1

Julg.: 14/03/2011
Publ. DEJT: 22/03/2011

DANOS MORAIS E MATERIAIS. LER/DORT.
É natural que, sendo inúmeras as possíveis causas da doença, que tem
como fatores diretos "exercícios repetitivos, posturas extremas ou desajeitadas, posições confinadas ou estáticas, força excessiva, falta de repouso ou
desequilíbrio entre repouso e atividade, estress psicossociais, estress mecânicos, vibração..." (fls. 218), entre outros, muitos relacionados com a atividade
desempenhada pela recorrida, cabia a ré provar que tudo fez para evitar o mal,
não tendo sido essa a postura probatória da empresa que, ao contrário, tratou
de dispensar a prova oral e nenhum documento apto a demonstrar o respeito
às normas legais pertinentes a adequação ergonômica e ambiental, com vista
a redução do riscos ocupacionais, juntou, deixando palpável, portanto, o desprezo aos comandos insertos nos arts. 154 e seguintes da CLT. Aliás, a empresa
sequer realizou exame demissional na recorrida, deixando de acostar o laudo
admissional, se é que foi realizado. Todos esses aspectos foram suficientemente
abordados no decisum atacado, cuja conclusão, pela existência do nexo causal
entre a doença e o trabalho, o dano (já que a enfermidade persiste) e a culpa do
empregador omisso é inarredável. Decisão mantida.
Processo: 0042100-39.2008.5.07.0011
Rel. Juíza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel
Turma 1

Julg.: 14/03/2011
Publ. DEJT: 22/03/2011

DATA DE SAÍDA REGISTRADA NA CTPS. AVISO PRÉVIO
INDENIZADO. PROJEÇÃO.
O aviso prévio indenizado é contado como tempo de serviço (CLT, 487
parágrafo 1º) e, por isso, deve ser anotado na CTPS segundo a jurisprudência mais
atual do TST (OJ nº 82 da SDI-I, do TST).

JUS POSTULANDI . FACULDADE E NÃO OBRIGAÇÃO
LEGAL DE POSTULAR EM JUÍZO SEM A ASSISTÊNCIA DE
ADVOGADO.

O direito de acesso à justiça, enquanto princípio fundamental inserto na
CF/88 é extensivo a todos e, portanto, não pode ser tolhido pelo Judiciário Trabalhista sob o manto da existência do jus postulandi, que é faculdade atribuída
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ao jurisdicionado e não obrigação de postular em juízo sem a assistência de
advogado. Estando, pois, a reclamante assistida por advogado e havendo sucumbência do reclamado, impõe-se a condenação deste ao pagamento dos honorários
advocatícios.
Processo: 0052600-48.2009.5.07.0006
Rel. Desemb.: Maria José Girão
Turma 1

Julg.: 10/01/2011
Publ. DEJT: 17/01/2011

DECRETO MUNICIPAL. LEI EM SENTIDO AMPLO.
OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO
PARCIAL.
O Decreto Municipal nº 7.810/88 é lei em sentido amplo, encontrando-se,
pois, incluso na exceção da Súmula 294 do TST, que afasta a prescrição total
quando o direito à parcela tenha suporte em preceito legal.

GRATIFICAÇÃO FUNCIONAL (PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE). DECRETO MUNICIPAL Nº 7.810/88.

A promoção por antigüidade pleiteada pelo autor está regulada pelo
Decreto Municipal nº 7.810/88, em seu art. 11. A progressão em um nível é
automática a cada cinco anos, acarretando acréscimo remuneratório equivalente
à nova referência alcançada, não sofrendo o pedido qualquer impedimento constitucional, uma vez que não se constitui em reajuste salarial com base no mínimo
legal, vedado pela vigente Carta Magna. Recurso conhecido, mas desprovido.
Processo: 0202000-92.2007.5.07.0011
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro
Turma 2

Julg.: 10/01/2011
Publ. DEJT: 04/02/2011

DENEGAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA EXIGÊNCIA DE DEPÓSITO PRÉVIO PARA A INTERPOSIÇÃO DE
RECURSO ADMINISTRATIVO EM FACE DE AUTO DE
INFRAÇÃO LAVRADO PELA DELEGACIA REGIONAL DO
TRABALHO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA.
A atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Súmula Vinculante nº
21), bem como do Tribunal Superior do Trabalho (Súmula nº 424) tem se firmado
no sentido de ser inconstitucional a cobrança dado valor da multa administrativa
para fins de interposição de recurso administrativo em face de auto de infração
lavrado pela Delegacia Regional do Trabalho, uma vez que fere os princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Recurso conhecido e provido.
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Processo: 0120000-41.2007.5.07.0009
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1
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Julg.: 21/02/2011
Publ. DEJT: 25/03/2011

DESEMPENHO DE ATIVIDADES SEMELHANTES. APLICAÇÃO DO MESMO PISO SALARIAL.
Em conformidade com o comando expresso no art. 7º, XXXII, combinado
com os artigos 5º e 461, ambos da CLT, entende-se que agiu com acerto a decisão
de 1º grau quando deferiu à autora, advogada 8h, a aplicação do salário recebido
pelo advogado ocupante do cargo de assistente jurídico.
Processo: 0111800-32.2008.5.07.0002
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho
Turma 2

Julg.: 16/02/2011
Publ. DEJT: 07/06/2011

DESÍDIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Não restando provada a alegada prática de mau procedimento e desídia,
não há que se falar em dispensa por justa causa, ante à ausência de motivação
para tanto, pelo que se dar provimento ao apelo do reclamante e determina-se sua
reintegração ao cargo e função anteriormente ocupados.
Processo: 0186500-76.2008.5.07.0002
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho
Turma 2

Julg.: 12/01/2011
Publ. DEJT: 18/02/2011

DESPEDIDA. JUSTA CAUSA. ABANDONO DE EMPREGO.
NÃO CONFIGURAÇÃO.
Para a configuração do abandono de emprego se faz necessário a existência
da intenção do empregado de abandonar o trabalho e do afastamento injustificado
ao serviço, devidamente comprovado pelo empregador, o que não ocorreu na
espécie, razão pela qual a sentença deve ser mantida.
Processo: 0185600-66.2009.5.07.0032
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1

Julg.: 28/03/2011
Publ. DEJT: 07/04/2011

DESPEDIDA INDIRETA X JUSTA CAUSA.
Irreparável a sentença de 1º Grau que, considerando desproporcionais e
abusivas as exigências impostas pela empresa, implicando em terror psicológico,
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reputou descaracterizada a desídia atribuída ao autor - afastando a justa causa que
lhe foi imposta - e configurada a rescisão indireta que embasou a condenação.
Processo: 0000378-88.2010.5.07.0032
Rel. Juíza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel
Turma 1

Julg.: 14/02/2011
Publ. DEJT: 10/03/2011

DESVIO DE FUNÇÃO. DIFERENÇA SALARIAL DEVIDA.
Uma vez comprovado que o reclamante além de exercer sua função precípua de caixa, também desempenhava as funções típicas de tesoureiro, forçoso
dar provimento ao apelo autoral para condenar o Banco reclamado no pagamento
das diferenças salariais daí decorrentes, acrescidas dos devidos reflexos.
Processo: 0027300-52.2008.5.07.0028
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho
Turma 2

Julg.: 02/03/2011
Publ. DEJT: 17/03/2011

DESVIO DE FUNÇÃO. DIFERENÇAS SALARIAIS.
Caracterizado o desvio de função da autora para qual foi admitida
mediante concurso público (técnico de contabilidade), devidas as diferenças
salariais apuradas entre referida função e a que a obreira recebia, pois se tratou
de alteração contratual prejudicial à empregada, nos termos do art. 468 da CLT.
Recurso conhecido e improvido.
Processo: 0123300-80.2009.5.07.0028
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar
Turma 2

Julg.: 02/03/2011
Publ. DEJT: 17/03/2011

DESVIO DE FUNÇÃO. ÔNUS DA PROVA. EMPREGADO.
Negando o empregador o desvio de função, cabe ao empregado comprová-lo,
nos termos do art. 818 da CLT. Não se desincumbindo desse ônus, indefere-se o
pedido de diferenças salariais em relação ao cargo postulado. Recurso conhecido
e provido, para julgar improcedente a reclamação.
Processo: 0204900-80.2009.5.07.0010
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro
Turma 2

Julg.: 06/06/2011
Publ. DEJT: 22/06/2011

DIFERENÇA SALARIAL. SALÁRIO MÍNIMO. INDEXAÇÃO.
PEDIDO IMPROCEDENTE.
"Salvo os casos previstos na Constituição Federal, o salário mínimo
não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de ser-

TRT 7ª Região - Boletim de Jurisprudência - jan./jun. - 2011

67

vidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial."
(Súmula Vinculante nº 4 do STF).
Processo: 0111500-61.2009.5.07.0026
Rel. Juíza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel
Turma 1

Julg.: 10/01/2011
Publ. DEJT: 17/01/2011

DIFERENÇAS DE COMISSÕES. INDEFERIMENTO.
AUSÊNCIA DE RESSALVA NO TERMO DE RESCISÃO.
EFICÁCIA LIBERATÓRIA. SÚMULA 330 DO C. TST.
Referenciado Verbete Sumular confere eficácia liberatória em relação às
parcelas expressamente consignadas no Termo Rescisório. "In casu", tendo o
Reclamante assinado tal documento, sem nele apor ressalva sinalizante de sua
inconformidade quanto ao valor da remuneração ali registrada, não mais se admite
venha a alegar percepção maior a título de comissões, com o fito de receber diferenças disso decorrentes.
Processo: 0071100-90.2008.5.07.0009
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 14/03/2011
Publ. DEJT: 12/04/2011

DIFERENÇAS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. BANCO DO BRASIL/PREVI. ALTERAÇÃO DE
NORMA REGULAMENTAR.
Tendo a norma regulamentar, vigente à época da admissão da empregada,
assegurado que a base de cálculo dos proventos da aposentadoria seria composta
pela média dos proventos mensais formado por todas as importâncias efetivamente recebidas durante o mês, a qualquer título, seu conteúdo aderiu ao contrato
de trabalho por força do art. 468 da CLT e das Súmulas 51 e 288 do col. TST.
Recursos improvidos.
Processo: 0197700-31.2009.5.07.0007
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar
Turma 2

Julg.: 07/02/2011
Publ. DEJT: 16/03/2011

DIFERENÇAS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RESCRIÇÃO PARCIAL.
Na esteira do que preceitua a Súmula 327 do Colendo TST, de aplicar-se
à pretensão de pagamento de diferenças de complementação de aposentadoria a
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prescrição parcial, que não atinge o direito de ação, mas apenas as parcelas anteriores ao qüinqüênio, contado da data de ajuizamento da Reclamatória.
Processo: 0165400-31.2009.5.07.0002
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 02/02/2011
Publ. DEJT: 25/02/2011

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PROCESSUAL
DO TRABALHO. DEPÓSITOS DE FGTS. ÔNUS DA PROVA.
Segundo a regra do ônus da prova insculpida no art. 818 da CLT c/c o art. 333,
inciso II, do CPC, tratando-se de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor, competia ao Município a produção de prova bastante a corroborar as suas alegações quanto ao efetivo depósito de valores do FGTS na conta vinculada do reclamante.
Processo: 0158000-54.2009.5.07.0005
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1

Julg.: 21/02/2011
Publ. DEJT: 21/03/2011

DIRIGENTE SINDICAL. LIMITE LEGAL. ESTABILIDADE
PROVISÓRIA.
Provado que o reclamante era um dos sete membros da diretoria do sindicato, não há que se afastar o seu direito à estabilidade provisória pelo simples
fato de constar de cadastro estatal informação incompatível com aquela existente
em ata de posse da diretoria da própria entidade sindical.

CONVERSÃO DA REINTEGRAÇÃO EM PECÚNIA.

Não atende a vontade constitucional a pura e simples conversão da reintegração em indenização, sem elementos ostensivamente reveladores de animosidade danosa e irreversível. Evidente, pois, no caso, o direito do autor de ver-se
reintegrado ao emprego.
Processo: 0140300-47.2009.5.07.0011
Rel. Juíza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel
Turma 1

Julg.: 11/05/2011
Publ. DEJT: 30/05/2011

DISPENSA POR JUSTA CAUSA.
Para que o empregador efetue a dispensa do seu empregado por justa
causa, necessário se faz trazer aos autos prova robusta e irrefutável da ocorrência
do fato que ensejou tal atitude extrema. Entretanto, e da análise minudente dos
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autos se dessume que a reclamada não trouxe aos autos elementos convincentes
que justificasse a dispensa autoral por justo motivo.
Processo: 0185500-51.2007.5.07.0010
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho
Turma 2

Julg.: 17/01/2011
Publ. DEJT: 15/02/2011

DISSÍDIO COLETIVO. LEGITIMIDADE AD PROCESSUM.
"A comprovação da legitimidade 'ad processum' da entidade sindical se
faz por seu registro no órgão competente do Ministério do Trabalho, mesmo após
a promulgação da Constituição Federal de 1988" (OJ nº 15 SDC/TST). In casu,
constando do registro sindical do suscitante que sua representatividade está adstrita à categoria dos professores municipais, não se lhe reconhece legitimidade
para propor dissídio coletivo em favor de toda a coletividade dos servidores do
Município de Tianguá. Processo extinto sem resolução de mérito.
Processo: 0754600-95.2009.5.07.0000
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar
Tribunal Pleno

Julg.: 1º/03/2011
Publ. DEJT: 06/04/2011

DOENÇA OCUPACIONAL. CULPA EMPRESARIAL COMPROVADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CABIMENTO.
Demonstrado o nexo causal, a responsabilidade e a existência do dano, correta a decisão que, seguindo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade,
fixa o valor da indenização por danos morais e materiais advindos ao empregado
por conta de doença ocupacional adquirida no exercício de suas funções.
Processo: 0107900-82.2007.5.07.0032
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado
Turma 2

Julg.: 13/12/2010
Publ. DEJT: 07/02/2011

DOENÇA OCUPACIONAL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL.
Considerando-se que a doença de que foi acometido o trabalhador, gonartose, conhecida como artrose de joelho, decorre de outros fatores de causalidade
que não o próprio trabalho, afastando por completo a descrição traçada no art. 20
da Lei nº 8.213/91 e que sequer restou comprovado nos autos o agravamento da
doença pelo exercício da função exercida pelo reclamante, mantém-se a decisão
de 1º grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Processo: 0098100-11.2007.5.07.0006
Rel. Juíza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel
Turma 1

Julg.: 04/04/2011
Publ. DEJT: 12/04/2011
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DOENÇA OCUPACIONAL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL.
CONCAUSA.
No caso em espécie, tem-se que a atividade laboral exercida pelo reclamante, motorista de ônibus, durante vários anos, apresenta-se como concausa
do achado patológico - hérnia de disco - enfermidade que se caracteriza por ser
multicausal, mas para a qual concorrem como fatores determinantes a sobrecarga de peso, torções da coluna e traumatismos, conforme Laudo Pericial de
fls. 125/135 dos autos. Assim, e ainda que se pudesse aferir que as condições de
trabalho não foram a causa exclusiva da doença do empregado, em face de sua
idade, obesidade, etc, mesmo assim não haveria como afastar a configuração do
acidente de trabalho, visto que as condições laborais concorreram, efetivamente,
para o aparecimento ou agravamento da doença. Sentença parcialmente mantida,
com redução do quantum indenizatório.
Processo: 0131300-78.2008.5.07.0004
Rel. Juíza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel
Turma 1

Julg.: 18/04/2011
Publ. DEJT: 06/05/2011

DOENÇA OCUPACIONAL. INDENIZAÇÃO. NEXO CAUSAL.
INEXISTÊNCIA.
O exame das provas constantes dos autos, mormente a perícia audiólogica
realizada por perita judicialmente nomeada, revela a inexistência do nexo causal
entre a doença apresentada pelo reclamante e a atividade exercida na reclamada.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Processo: 0122000-86.2008.5.07.0006
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva
Turma 1

Julg.: 21/02/2011
Publ. DEJT: 28/02/2011

DOENÇA OCUPACIONAL. PERÍCIA MÉDICA REQUERIDA
E NÃO REALIZADA. NECESSIDADE DE REABERTURA DA
INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
Deve ser reaberta instrução processual que inobservou a realização de
imprescindível perícia médica requerida com objetivo de comprovar alegada
doença ocupacional.
Processo: 0333500-58.2006.5.07.0032
Rel. Juíza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel
Turma 1

Julg.: 21/03/2011
Publ. DEJT: 06/04/2011
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DOENÇA OCUPACIONAL NÃO CONFIGURADA.
Forçoso concluir que a doença acometida pelo autor é de cunho alérgico
(vide ASO fl.106), inerente ao organismo do reclamante, não tendo a reclamada
qualquer participação nessa ocorrência, não sendo, portanto, caracterizada como
uma doença do trabalho, nos termos dos dispositivos legais que definem o acidente
de trabalho e as doenças ocupacionais equiparadas ao mesmo.
Processo: 0000163-11.2010.5.07.0001
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho
Turma 2

Julg.: 21/03/2011
Publ. DEJT: 30/03/2011

DOENÇA PROFISSIONAL. ACIDENTE DE TRABALHO.
ESTABILIDADE PROVISÓRIA.
Não comprovado o nexo de causalidade entre os problemas psíquicos do
autor e o trabalho exercido por ele na empresa, não se há falar em doença profissional adquirida no âmbito da empregadora, equivalente ao acidente de trabalho. Por
conseguinte não goza o demandante da suposta estabilidade provisória, com base
no art. 118 da Lei nº 8.213/91, cujos requisitos também não foram preenchidos.
Processo: 0198500-12.2002.5.07.0005
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado
Turma 2

Julg.: 04/04/2011
Publ. DEJT: 11/04/2011

DOENÇA PROFISSIONAL. DANO MORAL. NEXO DE
CAUSALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Diante da conclusão final do perito técnico, no sentido de que "o reclamante não apresenta perda auditiva induzida por ruído ocupacional relacionada
com a exposição quando do seu vínculo empregatício com a empresa reclamada",
indevida a indenização pelos supostos danos materiais e morais.
Processo: 0176200-06.2009.5.07.0007
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1

Julg.: 14/03/2011
Publ. DEJT: 22/03/2011

DOENÇA PROFISSIONAL. ESTABILIDADE ACIDENTÁRIA.
INDENIZAÇÃO.
Restando provado nos autos que a lesão por esforço repetitivo (LER) se
originou das atividades laborativas da reclamante, cumpre ao reclamado lhe pagar a
indenização substitutiva da estabilidade provisória, nos termos da Súmula 396/TST.
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DANO MORAL. INDENIZAÇÃO.

A indenização por dano moral, além de minorar o sofrimento da vítima,
possui viés pedagógico, pois serve para inibir o causador da ofensa.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONCESSÃO.

No campo justrabalhista é bastante para a concessão de honorários advocatícios a existência de sucumbência e ser o trabalhador beneficiário da Justiça Gratuita. RECURSO ORDINÁRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Processo: 0049700-20.2008.5.07.0009
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva
Turma 1

Julg.: 21/02/2011
Publ. DEJT: 30/03/2011

DOENÇA PROFISSIONAL. LER. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
Constatada a doença profissional, mediante abalizado laudo médico pericial,
de se deferir a indenização por dano moral, caracterizado na ofensa à saúde da
obreiro, impossibilitando-o de exercer sua atividade laborativa. A indenização,
contudo, deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena
de causar o enriquecimento ilícito da vítima.
Processo: 0213800-45.2006.5.07.0014
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 28/02/2011
Publ. DEJT: 21/03/2011

DOENÇA PROFISSIONAL PREEXISTENTE. ESTABILIDADE
PROVISÓRIA.
Tratando-se de doença laboral preexistente ao término do contrato,
cuja causa possui ligação intrínseca com as atividades desenvolvidas pela
obreira, adota-se o entendimento jurisprudencial consubstanciado na Súmula
378 do C. TST, para se manter a Sentença de 1º Grau, que bem reconhecera a
estabilidade provisória de que era detentora a Reclamante.
Processo: 0329300-71.2007.5.07.0032
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado
Turma 2

Julg.: 04/04/2011
Publ. DEJT: 28/04/2011

DONO DA OBRA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.
INEXISTÊNCIA.
Não explorando a recorrente a atividade de construção civil, bem como não
estando relacionadas à sua atividade-fim ou atividade-meio as tarefas exercidas

TRT 7ª Região - Boletim de Jurisprudência - jan./jun. - 2011

73

pelo obreiro contratado, não há falar em responsabilidade subsidiária pelas obrigações inadimplidas pela empreiteira contratada, eis que configurada a hipótese
de "dono da obra", de que trata a Orientação Jurisprudencial nº 191, da SDI-1, do
C. TST. Recurso ordinário conhecido e provido.
Processo: 0000660-29.2010.5.07.0032
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro
Turma 2

Julg.: 23/02/2011
Publ. DEJT: 18/03/2011

ECONOMIÁRIO. CARGO DE CONFIANÇA. DESCARACTERIZAÇÃO. NÃO ENQUADRAMENTO NA EXCEÇÃO DO § 2º
DO ART. 224 DA CLT. DIREITO A HORAS EXTRAS.
A mera percepção de gratificação de função não induz ao enquadramento
do economiário na norma exceptiva do artigo 224, § 2º da CLT, por não revelar,
por si só, fidúcia especial, em face do que faz ele jus ao estipêndio das 7ª e 8ª
horas diárias de trabalho como extras.
Processo: 0000076-31.2010.5.07.0009
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 31/01/2011
Publ. DEJT: 25/02/2011

EMBARGOS À EXECUÇÃO. "DIES A QUO" PARA CONTAGEM DO PRAZO.
Nos termos do art. 884 da CLT, é condição necessária para a admissibilidade
dos embargos à execução a garantia do juízo. Isso significa que, caso a penhora
não for realizada, ou se os bens nomeados pelo devedor não forem suficientes para
satisfazer a integralidade do crédito exeqüendo, não começará a correr o prazo para
a interposição dos embargos do devedor. Agravo de Petição conhecido e provido.
Processo: 0250400-16.1997.5.07.0003
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro
Turma 2

Julg.: 10/01/2011
Publ. DEJT: 04/02/2011

EMBARGOS À EXECUÇÃO. EQUÍVOCO NO ENDEREÇAMENTO. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA.
Provado que os embargos à execução foram ajuizados tempestivamente,
tendo ocorrido apenas equívoco no endereçamento da petição, dirigida que foi
a Vara do Trabalho diversa daquela para onde deveria ter sido encaminhada, de
se dar provimento ao vertente agravo de petição para reformar o despacho que
obstou o processamento dos embargos.
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Processo: 0079000-72.2004.5.07.0007
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho
Turma 2

Julg.: 10/01/2011
Publ. DEJT: 18/02/2011

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO
RECURSAL. COMUNICAÇÃO OFICIAL VIA DIÁRIO
ELETRÔNICO DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
Em conformidade com o art. 6º, caput, e parágrafo único, do Ato Conjunto
CSJT. TST. GP nº 15/2008, tem-se como data de publicação da comunicação oficial,
o primeiro dia útil posterior ao da sua divulgação no DEJT, e, a data de início dos
prazos processuais, o primeiro dia útil posterior ao da publicação. Assim, merece
serem acolhidos os Embargos de declaração para conhecer do recurso ordinário
interposto e, no mérito, negar-lhe provimento.
Processo: 0030100-34.2009.5.07.0023
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho
Turma 2

Julg.: 10/01/2011
Publ. DEJT: 18/02/2011

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. EFEITO
MODIFICATIVO. ESCLARECIMENTOS.
A existência de contradição entre a parte dispositiva e a fundamentação
do julgado, implica na procedência dos embargos para, imprimindo efeito modificativo, alterar o decisum nos termos da fundamentação.
Processo: 0131500-31.2007.5.07.0001
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1

Julg.: 22/06/2011
Publ. DEJT: 08/07/2011

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EQUÍVOCO NA
APRECIAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS
DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ORDINÁRIO.
EFEITO INFRINGENTE.
Constatado equívoco na apreciação dos pressupostos extrínsecos de
admissibilidade do recurso ordinário, outro viés não há, senão, conferindo efeito
modificativo à vertente decisão, com fulcro no art. 897-A da CLT, conhecer do
Recurso Ordinário interposto pela embargante.

AÇÃO DE CUMPRIMENTO. CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO/VALES-REFEIÇÃO.
PROVA.
Cabia à reclamada, uma vez inconteste a obrigação patronal, decorrente
das Convenções Coletivas de Trabalho, provar o fornecimento de alimentação aos
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seus empregados, seja mediante vales-refeição, seja com o pagamento, em espécie,
das respectivas despesas. Emergindo da apreciação da prova o não fornecimento
aos seus empregados, lotados no interior do Estado, de alimentação, em qualquer
modalidade, correta sua condenação a esse título.

DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DOS REAJUSTES DO SALÁRIO PROFISSIONAL CONVENCIONADO.
VIGÊNCIA DA NORMA COLETIVA.

Convenções e Acordos Coletivos de Trabalho, consoante dispõe o parágrafo
primeiro do art. 614 da CLT, somente entram em vigor três dias após a data de sua
entrega no órgão competente, qual o Departamento Nacional do Trabalho, em se
tratando de instrumento de caráter nacional ou interestadual, ou nos órgãos regionais do Ministério do Trabalho e Previdência Social, nos demais casos. Mas, uma
vez em vigor, tornam exigíveis as obrigações neles insertas. Assim, convencionado
novo piso profissional com eficácia a partir de primeiro de fevereiro, devidas as
diferenças salariais referentes ao lapso anterior à sua implantação.
Processo: 0125700-92.2007.5.07.0010
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 25/04/2011
Publ. DEJT: 17/05/2011

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ESCLARECIMENTOS.
ENTREGA COMPLETA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
Em virtude do princípio da ampla e completa entrega da prestação jurisdicional, os embargos de declaração devem ser parcialmente acolhidos para que
sejam esclarecidos os aspectos da decisão apontados pelo embargante, notadamente
no que tange à condenação em honorários advocatícios, mantendo-se, contudo,
incólume a conclusão do acórdão originário.
Processo: 0025200-69.2008.5.07.0014
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro
Turma 2

Julg.: 28/02/2011
Publ. DEJT: 07/04/2011

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. FINS PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA.
Se a decisão embargada não foi omissa, quer quanto à matéria (inépcia
da inicial) quer quanto aos fundamentos (art. 284, do CPC e art. 840, § 1º, da
CLT) que firmaram o convencimento da Relatora, não estão caracterizadas as
hipóteses do art. 897-A da CLT, bem como do art. 535 do CPC (de aplicação
subsidiária), restando evidente que o intuito do Embargante é o de rever o
resultado do julgamento a seu favor, utilizando os embargos com caráter
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protelatório. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação da multa do
parágrafo único do art. 538 do CPC.
Processo: 0451900-37.2006.5.07.0030
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1

Julg.: 18/04/2011
Publ. DEJT: 29/04/2011

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA DE 1% SOBRE O
VALOR DA CAUSA. LIDE QUE ENVOLVE CANDIDATO A
CARGOS DE DIREÇÃO SINDICAL. DESCABIMENTO.
Tratando-se de lide que envolve apenas candidatos a cargos de direção
sindical, que, pelo menos em tese, ostentam condições de igualdade, ao reverso
do que se dá nas reclamações trabalhistas strictu senso, resta inaplicável a multa
de 1% sobre o valor da causa em razão da oposição de embargos de declaração,
exceto se o intuito protelatório for manifesto.
Processo: 0135500-81.2006.5.07.0010
Rel. Desemb.: Maria José Girão
Turma 1

Julg.: 25/04/2011
Publ. DEJT: 02/05/2011

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO.
Nos termos da Súmula nº 164 do TST, o não cumprimento das determinações dos §§ 1º e 2º do art. 70, da Lei nº 4.215/63 e do art. 37, parágrafo único,
do CPC, importa em não conhecer qualquer recurso, por inexistente, exceto na
hipótese de mandato tácito, que não é o caso dos autos.
Processo: 0022900-21.2009.5.07.0008
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1

Julg.: 23/05/2011
Publ. DEJT: 06/06/2011

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE SUSCITADA
DE OFÍCIO. IMPEDIMENTO DE MAGISTRADA.
São nulas as decisões de que participou desembargadora impedida, em
virtude de ter conhecido do processo em primeiro grau de jurisdição, tendo proferido sentença (art.134, III, do CPC), impondo-se a nulidade dos atos praticados
a contar do primeiro julgamento em que a magistrada atuou.
Processo: 00157500-69.1987.5.07.0001
Rel. Desemb.: Maria José Girão
Turma 1

Julg.: 23/05/2011
Publ. DEJT: 02/06/2011
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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA RECLAMADA. CONTRADIÇÃO. EFEITO MODIFICATIVO.
Constatado no dispositivo do acórdão a ausência da exclusão de parcela
expressamente indeferida na fundamentação decisória (indenização por danos
material), incorre em evidente contradição o julgado, impõe-se a sua correção,
a fim de, emprestando efeito modificativo aos embargos declaratórios, excluir
referida parcela do condenatório.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
OMISSÃO INEXISTENTE.

Não está o Julgador obrigado a se manifestar, um a um, sobre os argumentos
das partes, ou a dispositivos indigitados como violados, bastando, tão somente,
exposição clara e precisa dos fundamentos em que embasado o seu julgamento,
o que, na espécie, restou devidamente atendido.
Processo: 0360400-84.2006.5.07.0030
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar
Turma 2

Julg.: 13/06/2011
Publ. DEJT: 08/07/2011

EMBARGOS DE TERCEIRO. MANUTENÇÃO DE PENHORA.
INDÍCIOS DE FRAUDE EXECUTÓRIA.
Existindo nos autos consistentes indícios de tentativa de fraude executória - os laços existentes entre Embargante e Executado, a residência em
comum e a criação de uma nova empresa logo após a denegação, por deserto,
de recurso ordinário interposto pelo executado, enquanto inconformado com
sentença favorável à embargada - a Sentença que julgou improcedentes os
Embargos de Terceiro merece ser ratificada.
Processo: 0035000-60.2009.5.07.0023
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado
Turma 2

Julg.: 23/02/2011
Publ. DEJT: 17/03/2011

EMPREGADA DE CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DE PROFISSÃO. AUTARQUIA FEDERAL. INGRESSO MEDIANTE
CONCURSO PÚBLICO. DISPENSA IMOTIVADA. IMPOSSIBILIDADE. REINTEGRAÇÃO.
Uma vez que o excelso Supremo Tribunal Federal já reconheceu, através da
ADI nº 1.717-DF, a natureza autárquica dos conselhos de fiscalização profissional
e a necessidade de que seus quadros sejam preenchidos através de regular certame
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público, de se reputar nula a dispensa da reclamante, concursada e com mais de
03 anos de efetivo serviço, realizada pelo Conselho Regional dos Corretores de
Imóveis do Estado do Ceará sem qualquer motivação.
Processo: 0000668-02.2010.5.07.0001
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho
Turma 2

Julg.: 21/03/2011
Publ. DEJT: 30/03/2011

EMPREGADA PÚBLICA. IRREGULARIDADES NO ATO DE
NOMEAÇÃO. NULIDADE. AFASTAMENTO MOTIVADO.
Comprovado o motivo alegado pelo Município de Cariús para a dispensa de
servidores admitidos por meio de concurso público, correto o ato da edilidade que
afastou empregada, ante a nulidade do ato administrativo, no caso, a nomeação da
reclamante, sendo de se indeferir a reintegração. Recurso conhecido e improvido.
Processo: 0019600-94.2009.5.07.0026
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar
Turma 2

Julg.: 13/04/2011
Publ. DEJT: 26/04/2011

EMPREGADO COM JORNADA DE TRABALHO REDUZIDA.
SALÁRIO INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. EXISTÊNCIA DE
AJUSTE PRÉVIO. DIFERENÇAS SALARIAIS INDEVIDAS.
O art. 7º, inciso IV, da Constituição Federal de 1988, garante o salário
mínimo como sendo a menor remuneração paga ao trabalhador. Tal interpretação,
entretanto, deve ser feita em consonância com o inciso XIII, do mesmo dispositivo
constitucional, no qual ficou estabelecido ser a jornada de trabalho de oito horas
diárias ou quarenta e quatro semanais. Nesse sentido, se a jornada de trabalho do
obreiro for inferior àquela constitucionalmente estipulada, o salário pode ser pago
de forma proporcional, desde que haja ajuste prévio entre as partes.
Processo.: 0124700-38.2009.5.07.0026
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar
Turma 2

Julg.: 02/02/2011
Publ. DEJT: 21/03/2011

EMPREGADO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELÉGRAFOS. APROPRIAÇÃO DE VALOR EM RAZÃO DE
EMPRÉSTIMO IRREGULAR. USO DE CARTÃO E SENHA
DE CLIENTE DA EMPRESA. CARACTERIZAÇÃO DO ATO
DE IMPROBIDADE (CLT, ART. 482, ALÍNEA "A"). DEMIS-
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SÃO POR JUSTA CAUSA MANTIDA. RECURSO ORDINÁRIO
IMPROVIDO.
Exsurgindo dos autos a certeza (inclusive mediante confissão) de que o reclamante, na condição de empregado da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos,
contraiu empréstimo irregular, mediante uso de cartão e senha de uma cliente, sem a
anuência desta, não há como afastar a justa causa para a rescisão contratual, restando
improcedente o pedido de reintegração. A conduta do empregado, em tal situação, é
reprovável, implica a quebra da fidúcia inerente ao contrato de trabalho e justifica seu
enquadramento como o ato de improbidade previsto no art. 482, alínea "a" da CLT.
Processo: 0145400-77.2009.5.07.0012
Rel. Desemb.: Maria José Girão
Turma 1

Julg.: 30/05/2011
Publ. DEJT: 08/06/2011

EMPREGADO PÚBLICO CONCURSADO. DEMISSÃO. AMPLA
DEFESA. AUSÊNCIA. ATO NULO.
Não se pode aceitar a sumária demissão do empregado público que fora
admitido mediante concurso público, sem lhe oportunizar e assegurar a ampla
defesa, vez que os procedimentos da Administração devem coadunar com os
princípios estabelecidos constitucionalmente, mormente o da ampla defesa e do
contraditório, sob pena de nulidade do ato.

JUS POSTULANDI . FACULDADE E NÃO OBRIGAÇÃO
LEGAL DE POSTULAR EM JUÍZO SEM A ASSISTÊNCIA DE
ADVOGADO.

O direito de acesso à justiça, enquanto princípio fundamental inserto na CF/88
é extensivo a todos e, portanto, não pode ser tolhido pelo Judiciário Trabalhista sob
o manto da existência do jus postulandi, que é faculdade atribuída ao jurisdicionado
e não obrigação de postular em juízo sem a assistência de advogado. Estando, pois,
a parte reclamante assistida por advogado e havendo sucumbência do reclamado,
impõe-se a condenação deste ao pagamento dos honorários advocatícios.
Processo: 0018500-07.2009.5.07.0026
Rel. Desemb.: Maria José Girão
Turma 1

Julg.: 31/01/2011
Publ. DEJT: 11/03/2011

EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS. TOMADOR. ENTE
PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.
Conforme entendimento jurisprudencial recente do C. TST, calcado na decisão
do excelso Supremo Tribunal Federal que declarou constitucional o art. 71 da Lei nº
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8.666/93 (ADC 16/DF), remanesce a responsabilidade subsidiária dos órgãos da
administração direta, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista pelos direitos trabalhistas do empregado
locado não adimplidos pelo empregador, sempre que os referidos entes públicos,
tomadores dos serviços, sejam omissos na escolha da empresa prestadora e na
fiscalização das obrigações do respectivo contrato (Súmula 331, inciso IV, do
Tribunal Superior do Trabalho).
Processo: 0110200-06.2009.5.07.0013
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho
Turma 2

Julg.: 08/06/2011
Publ. DEJT: 29/06/2011

EMPRESA PÚBLICA. ECT. CONTRATO DE EXPERIÊNCIA.
NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DA DESPEDIDA.
Prevendo expressamente o Edital do Concurso Público que a contratação
sob a égide da CLT e submissão inicial a período de experiência, e ao final do
qual, para efeito de conversão em contrato por prazo indeterminado, a realização
de avaliação de desempenho, que, na espécie dos autos, concluiu pela inaptidão
do obreiro para a realização das tarefas para as quais fora contratado, não há que
se falar em arbitrariedade por parte da ECT, mas, ao contrário, a dispensa do
reclamante restou devidamente motivada, não lhe assistindo direito, portanto, a
reintegração. Recurso conhecido e improvido.
Processo: 0132300-55.2009.5.07.0012
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar
Turma 2

Julg.: 28/02/2011
Publ. DEJT: 17/03/2011

EQUIPARAÇÃO SALARIAL.
Preenchidos os requisitos necessários à concessão da equiparação salarial, previstos no art. 461, da CLT, o julgador deve reconhecer a equiparação,
ainda que o desnível salarial tenha origem em decisão judicial que beneficiou
o paradigma. Inteligência da Súmula 6, VI, do TST. RECURSO ORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO.
Processo: 0000048-54.2010.5.07.0012
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva
Turma 1

Julg.: 09/02/2011
Publ. DEJT: 17/02/2011

EQUIPARAÇÃO SALARIAL.
Uma vez que o desnível salarial entre o autor e a paradigma teve origem em
decisão judicial decorrente de tese jurídica (vinculação da remuneração ao salário
mínimo) superada pela jurisprudência do C. Tribunal Superior do Trabalho e do
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próprio excelso Supremo Tribunal Federal, correta a decisão que, em harmonia
com o inciso VI da Súmula 06 daquele Sodalício, julgou improcedente a ação em
que buscado o reconhecimento do direito à equiparação salarial.
Processo: 0000058-95.2010.5.07.0013
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho
Turma 2

Julg.: 17/01/2011
Publ. DEJT: 18/02/2011

EQUIPARAÇÃO SALARIAL. FATO MODIFICATIVO,
IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO. ÔNUS DO
EMPREGADOR.
Nos termos da súmula nº 6, do TST, é do empregador o ônus da prova do
fato impeditivo, modificativo ou extintivo da equiparação salarial. Sendo assim,
não provando a reclamada que o paradigma indicado na inicial exerça função
diferente, conforme alegado na defesa, impõe-se o deferimento do pedido de
equiparação salarial, desde que atendidos os pressupostos do art. 461 da CLT,
tendo-se em conta que o desnível decorrente da decisão judicial é irrelevante para
afastar o direito em questão.
Processo: 0190000-80.2009.5.07.0014
Rel. Desemb.: Maria José Girão
Turma 1

Julg.: 14/02/2011
Publ. DEJT: 21/02/2011

ESTABILIDADE. GARANTIA ESPECIAL.
Embora se compreenda que a autora não tivesse, strictu sensu, estabilidade e que, de regra, o ato demissório do empregado de sociedades de
economia mista não necessite de motivação (art. 173, parágrafo 1º da CF/88
e OJ 247 da SDI do C. TST), é forçoso admitir-se, no entanto, que gozava ela
de uma garantia especial de permanência no emprego, por força de norma que
aderiu ao seu contrato de trabalho.
Processo: 0166900-05.2009.5.07.0012
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho
Turma 2

Julg.: 02/03/2011
Publ. DEJT: 28/03/2011

ESTABILIDADE GESTACIONAL. AJUIZAMENTO DA AÇÃO
APÓS OITO MESES DO ATO RESCISÓRIO.
Não se acolhe o pedido de indenização substitutiva relativa ao período da
estabilidade gestacional se a Reclamante, a despeito de ter engravidado quando
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ainda trabalhava na empresa, foi dispensada antes da confirmação da gravidez e
interpôs a ação somente oito meses após a dispensa, evidenciando intuito de obter
vantagem pecuniária sem a contraprestação laboral.
Processo: 0000915-87.2010.5.07.0031
Rel. Juíza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel
Turma 1

Julg.: 21/02/2011
Publ. DEJT: 21/03/2011

ESTABILIDADE, POR NORMA COLETIVA, NOS ÚLTIMOS
TRÊS ANOS DE SERVIÇO PARA APOSENTADORIA ESPECIAL
DE 25 ANOS DE LABOR.
Sem prova do direito a aposentadoria especial aos 25 anos de serviços,
e tendo a Previdência social esclarecido que faltavam 11 anos e meses para o
implemento do tempo exigido ao direito de aposentadoria do demandante, e a
norma coletiva indicada por ele garantir estabilidade quando faltar apensas 03
anos, confirma-se a sentença que negou esse pedido.

ESTABILIDADE POR DOENÇA DO TRABALHO.

Tendo o reclamante assinado o atestado de saúde ocupacional, confirmando
a inspeção médica de que estava apto ao trabalho, bem como firmado o termo de
rescisão, o qual foi homologado sem ressalva neste particular, só resta confirmar
a sentença também neste ponto. Recurso conhecido, mas desprovido.
Processo: 0048500-02.2008.5.07.0001
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro
Turma 2

Julg.: 12/01/2011
Publ. DEJT: 04/02/2011

ESTABILIDADE PROVISÓRIA. PRÉ-APOSENTADORIA.
PREVISÃO EM NORMA COLETIVA.
Atendidos os requisitos previstos em norma convencional (no caso, alínea
"g" da cláusula vigésima quarta da Convenção Coletiva 2007/2008), faz jus a autora
à estabilidade provisória pretendida. Incensurável, pois, a sentença de primeiro
grau que determinou sua reintegração.
Processo: 0071300-78.2009.5.07.0004
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado
Turma 2

Julg.: 28/03/2011
Publ. DEJT: 05/04/2011

ESTÁGIO. EFEITOS DA LEI Nº 11.788/08.
Tendo em vista que o art. 22 da Lei nº 11.788/08, expressamente, revoga,
dentre outros comandos legais, a própria Lei nº 6.494/77, in totum, e, conforme o
art. 6º da Lei de Introdução ao Código Civil é sabido que a lei em vigor tem efeito
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geral e imediato, imperioso reconhecer que os contratos de estágio passaram a ser
regidos integralmente pela nova lei.
Processo: 0040000-68.2009.5.07.0014
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho
Turma 2

Julg.: 09/02/2011
Publ. DEJT: 18/03/2011

EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO ARQUIVADA EM RAZÃO DO
VALOR DIMINUTO DO CRÉDITO EXEQUENDO (ART.
20 DA LEI 10.522/02). PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Não há nenhum impedimento para a incidência da regra de prescrição
intercorrente, prevista no § 4º do art. 40 da LEF, em feitos cujo arquivamento
da execução fiscal tenha sido ordenado em razão do valor diminuto do crédito
executado, nos termos do art. 20 da Lei nº 10.522/02. A mesma razão que impõe
à incidência da prescrição intercorrente quando não localizados o devedor ou bens
penhoráveis - a de impedir a eternização das execuções -, também a justifica nos
casos em que as execuções são arquivadas em face do baixo valor dos créditos
executados. Recurso conhecido e não provido.
Processo: 0110100-74.2006.5.07.0007
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar
Turma 2

Julg.: 02/02/2011
Publ. DEJT: 24/02/2011

EXECUÇÃO TRABALHISTA. PRINCÍPIO DA EXECUÇÃO
MENOS GRAVOSA AO DEVEDOR. RELATIVIZAÇÃO.
A execução, de fato, deve ser realizada de modo menos gravoso para o
devedor (art. 620 do CPC). Entretanto, essa garantia não pode suplantar ou afastar
a finalidade da própria execução, consistente em garantir a satisfação do débito
reconhecido judicialmente.

REAVALIAÇÃO DO BEM PENHORADO.

Não pode ser argüido em agravo de petição matéria sobre a qual a sentença
recorrida não se pronunciou. Se decorrente de omissão do julgado, deveria ter sido
suprida mediante a oposição de embargos de declaração. Agravo não provido.
Processo: 0307800-83.2006.5.07.0031
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar
Turma 2

Julg.: 13/04/2011
Publ. DEJT: 06/05/2011

EXECUÇÕES FISCAIS. REUNIÃO DE PROCESSOS CONTRA
O MESMO DEVEDOR.
Embora as disposições contidas no art. 28, da Lei nº 6.830/80 não restrinjam
a possibilidade de reunião de processos aos feitos que estejam com tramitação
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perante o mesmo Juízo, a regra da competência pela distribuição mais antiga
consubstanciada em seu parágrafo único deve ser observada.
Processo: 0099200-81.2005.5.07.0002
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado
Turma 2

Julg.: 15/12/2010
Publ. DEJT: 07/02/2011

FGTS. COBRANÇA. PRAZO PRESCRICIONAL.
De acordo com a Súmula nº 95 do E. TST, é de trinta anos o prazo para
cobrança do FGTS.
Processo: 0024900-71.2008.5.07.0026
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho
Turma 2

Julg.: 07/02/2011
Publ. DEJT: 14/02/2011

FGTS. MULTA DE 40% DECORRENTE DA DESPEDIDA SEM
JUSTA CAUSA. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DOS
DEPÓSITOS.
Consoante o disposto na Lei nº 8.036/90, ocorrendo a despedida pelo
empregador sem justa causa, ainda que seja pelo fato da aposentadoria, depositará
este, na conta vinculada do trabalhador no FGTS, importância igual a quarenta por
cento do montante de todos os depósitos realizados na conta vinculada durante a
vigência do contrato de trabalho.
Processo: 0000605-47.2010.5.07.0010
Rel. Desemb.: Maria José Girão
Turma1

Julg.: 11/05/2011
Publ. DEJT: 18/05/2011

FGTS. PRESCRIÇÃO.
O FGTS tem calendário de prescrição privilegiado de 30 anos, nos termos
da Lei nº 8036/90, art. 23, § 5º, e Súmula 362 do TST.

HONORÁRIOS DE ADVOGADO NA JUSTIÇA DO TRABALHO.

A verba de honorários de advogado é devida nos termos da Constituição
Federal em vigor (art. 133) e legislação infraconstitucional, como art. 20 do CPC
e Estatuto da OAB (art. 22). Recurso conhecido, mas desprovido.
Processo: 0148200-36.2009.5.07.0026
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro
Turma 2

Julg.: 29/11/2010
Publ. DEJT: 12/01/2011
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FGTS. PRESCRIÇÃO. TRINTENÁRIA.
Não se aplica ao Fundo de Garantia a prescrição prevista no artigo 7º, inciso
XXIX, da CF/88, porque o direito em questão depende do tempo de serviço prestado e tem natureza diversa de verbas estritamente trabalhistas, aproximando-se da
indenização por tempo de serviço. Desse modo, sendo o FGTS uma verba destinada
à proteção do empregado e que visa permitir melhores condições de vida após sua
aposentadoria, compreensível entender-se que a prescrição somente ocorra em trinta
anos, conforme regra disposta no art. 23, § 5º, da Lei nº 8.036/90.
Processo: 0010100-04.2009.5.07.0026
Rel. Desemb.: Maria José Girão
Turma 1

Julg.: 09/02/2011
Publ. DEJT: 18/03/2011

FGTS. PRESCRIÇÃO. TRINTENÁRIA.
Não se aplica ao Fundo de Garantia a prescrição prevista no artigo 7º, inciso
XXIX, da CF/88, porque o direito em questão depende do tempo de serviço prestado e tem natureza diversa de verbas estritamente trabalhistas, aproximando-se da
indenização por tempo de serviço. Desse modo, sendo o FGTS uma verba destinada
à proteção do empregado e que visa permitir melhores condições de vida após sua
aposentadoria, compreensível entender-se que a prescrição somente ocorra em trinta
anos, conforme regra disposta no art. 23, § 5º, da Lei nº 8.036/90.
Processo: 0000090-15.2010.5.07.0009
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1

Julg.: 21/03/2011
Publ. DEJT: 04/04/2011

FGTS. RECOLHIMENTO. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao empregador provar a regularidade dos depósitos do FGTS de seus
empregados, através da juntada dos comprovantes de recolhimento respectivos, com a
individualização dos beneficiários. Não tendo o reclamado se desincumbido de tal ônus,
de se manter a sentença que determinou a regularização da conta fundiária do autor.
Processo: 0000332-11.2010.5.07.0029
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho
Turma 2

Julg.: 07/02/2011
Publ. DEJT: 14/02/2011

FALTA GRAVE. ART. 482, ALÍNEA "A" DA CLT. CARACTERIZAÇÃO DA JUSTA CAUSA.
Há prova nos autos de concorrência desleal, porquanto, nada obstante a
constituição formal pretérita de empresa do mesmo ramo da empregadora, o autor
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já vinha tentando cooptar clientes daquela, o que se não traduz a concorrência
desleal e improbidade, revela notório mau procedimento, de tal gravidade que
inibe a possibilidade de continuidade do pacto laboral, justificadamente.
Processo: 0171100-19.2009.5.07.0024
Rel. Juíza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel
Turma 1

Julg.: 22/11/2010
Publ. DEJT: 1º/02/2011

FALTA GRAVE. IMPROBIDADE. EFEITOS. NECESSIDADE
DE PROVA INEQUÍVOCA.
A imputação de ato de improbidade, por se constituir uma das faltas
mais graves elencadas no art. 482, da CLT, deve ser analisada com o máximo
cuidado pelo magistrado, cabendo ao acusador demonstrar que inequívoca sua
configuração, tendo em vista as repercussões de ordem negativa na vida pessoal,
profissional e familiar do empregado. Ademais, deve o empregador, na aplicação
das penalidades, agir com o devido comedimento, observando a gradação legal
das faltas e o princípio da proporcionalidade que lhe é inerente.
Processo: 0000937-17.2010.5.07.0009
Rel. Desemb.: Maria José Girão
Turma 1

Julg.: 1º/06/2011
Publ. DEJT: 14/06/2011

FALTAS INJUSTIFICADAS. DESÍDIA. JUSTA CAUSA. NÃO
CONFIGURAÇÃO.
As faltas, justificadas ou não, se moderadas, não constituem impedimento
para a continuidade da relação de emprego. Os descontos no salário, as advertências e suspensão ao trabalho caracterizam em punição, não havendo porque ser
aplicada a justa causa (art. 482, da CLT), quando considerado os anos de trabalho
prestados pelo empregado e o bom desempenho na realização de suas atribuições.
Processo: 0006500-23.2009.5.07.0010
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1

Julg.: 10/01/2011
Publ. DEJT: 25/01/2011

FRAUDE À EXECUÇÃO. VERIFICAÇÃO.
Restando configurada a fraude à execução, se reconhece a responsabilidade
solidária da Nova Serviços de Administração de Condomínio Ltda. pelas parcelas
trabalhistas devidas ao autor.
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Processo: 0147800-55.2004.5.07.0007
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho
Turma 2
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Julg.: 06/06/2011
Publ. DEJT: 16/06/2011

FUNÇÃO DE CONFIANÇA. GRATIFICAÇÃO. NATUREZA
SALARIAL.
Resta claro que o Complemento Temporário Variável de Ajuste ao Piso de
Mercado - CTVA possui natureza de gratificação que compõe a contraprestação
pelo exercício de cargo em comissão, destinando-se à complementação salarial pelo
exercício de função de confiança. Nessa trilha, é inquestionável sua natureza salarial.
Processo: 0127700-88.2009.5.07.0012
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho
Turma 2

Julg.: 04/04/2011
Publ. DEJT: 12/04/2011

FUNÇÕES DE MOTORISTA. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL. CONTRATO DE APRENDIZAGEM.
COMPATIBILIDADE.
A ordem econômica brasileira se fundamenta não apenas na livre iniciativa, mas
também na valorização do trabalho humano. Tem por fim assegurar a todos existência
digna, conforme os ditames da justiça social, observando princípios como a busca do
pleno emprego, entre outros (art. 170 da CF). Assim, não se verifica impedimento
ao cômputo do número de empregados motoristas na base de cálculo do número de
aprendizes das empresas que operam no âmbito do serviço de transporte coletivo
urbano e metropolitano de passageiros, como é o caso das associadas ao sindicato autor.
Processo: 0128000-96.2008.5.07.0008
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado
Turma 2

Julg.: 13/12/2010
Publ. DEJT: 07/02/2011

GESTANTE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA.
O desconhecimento do estado gravídico pelo empregador não afasta o
direito ao pagamento da indenização decorrente da estabilidade (art. 10, II, "b" do
ADCT), se comprovado que a concepção da gravidez ocorreu antes da demissão.

ESTABILIDADE PROVISÓRIA. GESTANTE. AUSÊNCIA DE
PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO NA INICIAL.

O constituinte originário, ao inserir no texto maior a garantia de emprego
à gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, contra
despedida arbitrária ou sem justa causa, buscou dar condições mínimas de subsis-
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tência à mãe e, consequentemente, ao nascituro. A ausência de pedido alternativo
de reintegração, na inicial, não prejudica o pedido de indenização substitutiva,
decorrente da estabilidade provisória objeto do artigo 10, II, "b" , do ADCT.
Processo: 0000103-54.2010.5.07.0028
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1

Julg.: 21/02/2011
Publ. DEJT: 21/03/2011

GRATIFICAÇÃO FUNCIONAL. ART. 11 DO DECRETO MUNICIPAL Nº 7810/88.
A ré não negou a ausência de promoção. Arguiu apenas a inaplicabilidade de
referido Decreto Municipal ante sua inconstitucionalidade. Assim, considerando-se
ser plenamente viável a adaptação da tabela salarial prevista no PCS/88 ao novo
modelo constitucional, não há que se falar em inconstitucionalidade formal e
material de referido decreto. Devido o pleito autoral nos termos já desenhados.
Processo: 0135900-82.2007.5.07.0003
Rel. Juíza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel
Turma 1

Julg.: 09/05/2011
Publ. DEJT: 17/05/2011

GRATIFICAÇÃO FUNCIONAL (PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE). DECRETO MUNICIPAL Nº 7.810/88.
A promoção por antigüidade pleiteada pelo autor está regulada pelo
Decreto Municipal nº 7.810/88, em seu art. 11. A progressão em um nível é
automática a cada cinco anos, acarretando acréscimo remuneratório equivalente
à nova referência alcançada, não sofrendo o pedido qualquer impedimento constitucional, uma vez que não se constitui em reajuste salarial com base no mínimo
legal, vedado pela vigente Carta Magna. Recurso conhecido, mas desprovido.
Processo: 0168700-39.2007.5.07.0012
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro
Turma 2

Julg.:06/06/2011
Publ. DEJT: 22/06/2011

GRAVIDEZ DE EMPREGADA NO CURSO DO CONTRATO DE
TRABALHO. COMPROVAÇÃO NO AVISO PRÉVIO. ESTABILIDADE PROVISÓRIA DA GESTANTE ASSEGURADA.
O direito à estabilidade provisória do art. 10, "b", do ADCT surge com a
concepção no curso do pacto laboral, não importando se a comprovação somente
efetivou-se no aviso prévio.
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Processo: 0184000-70.2009.5.07.0012
Rel. Juíza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel
Turma 1
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Julg.: 28/02/2011
Publ. DEJT: 29/03/2011

HORAS EXTRAS.
Constatado que o autor foi contratado para trabalhar 44 horas por semana
e sendo incontroverso que excedia o horário contratual em 1 hora, devido é o
pagamento desse tempo a título de labor extraordinário.

HORAS EXTRAS. AUSÊNCIA DE CONTROLE DE PONTO.
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA JORNADA DECLINADA
NA EXORDIAL. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA.
Apesar de haver presunção de veracidade da jornada declinada na exordial,
quando o empregador deixa de cumprir o disposto no § 2º do art. 74 da CLT, no
caso de empresa com mais de dez empregados, existindo outros elementos de
prova, por meio dos quais ficou comprovado o verdadeiro horário de trabalho
desenvolvido pelo empregado, há de prevalecer o provado.

RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. CULPA DO EMPREGADOR. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
A indenização por dano moral só é devida quando o empregador, por dolo
ou culpa, pratica ato ilícito contra o empregado. Não restando comprovada nos
autos a existência de conduta culposa do empregador na ocorrência do acidente
de trânsito, fica descaracterizada a sua responsabilidade pelo infortúnio. Recurso
não providos.
Processo: 0015600-39.2008.5.07.0009
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar
Turma 2

Julg.: 18/04/2011
Publ. DEJT: 06/05/2011

HORAS EXTRAS.
Plenamente cabível a inversão do ônus da prova em consonância com a
Súmula 338, do TST.

VALE REFEIÇÃO. DIFERENÇAS.

Apesar da franca demonstração de que os valores desta parcela foram corrigidos, de acordo com as CCT anexadas ao processo, a empresa, embora sustente
a correta quitação da mesma, não acostou aos autos um único recibo capaz de
dar crédito à sua informação, donde se presumir, mais uma vez, a veracidade da
alegativa autoral, ou seja, de que a quitação da parcela se restringiu ao importe
mensal de R$ 6,30, impondo-se a condenação da ré ao pagamento da diferença,
nos termos vindicados. Recurso parcialmente provido.
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Processo: 0059700-69.2009.5.07.0001
Rel. Juíza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel
Turma 1

Julg.: 11/05/2011
Publ. DEJT: 18/05/2011

HORAS EXTRAS. CARGO DE CONFIANÇA. PODER DE
MANDO. ART. 62, INCISO II, DA CLT.
A configuração do cargo de confiança exige a inequívoca demonstração do
exercício de típicos encargos de mando e gestão. A simples titulação de "gerente",
sem a devida comprovação dos reais poderes conferidos ao empregado e sem a
respectiva contraprestação remuneratória, importa na sua desqualificação como
exercente de função de confiança, a luz do que dispõe o art. 62, inciso II da CLT.
Recurso conhecido e improvido.
Processo: 0188400-31.2008.5.07.0023
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar
Turma 2

Julg.: 18/04/2011
Publ. DEJT: 02/05/2011

HORAS EXTRAS. DEFERIMENTO. VENDEDOR EXTERNO.
JORNADA LABORAL PASSÍVEL DE CONTROLE PELO
EMPREGADOR. EXIGÊNCIA DE ATENDIMENTO DIÁRIO
A SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE CLIENTES, COM
TRANSAÇÕES REGISTRADAS, EM TEMPO REAL, EM
EQUIPAMENTO PORTÁTIL DE COMPUTAÇÃO.
Afigura-se razoável a condenação ao pagamento de horas extraordinárias
quando o trabalhador, vendedor externo, embora laborando extramuros empresariais, o fazia sob fiscalização do empregador, ainda que indiretamente, mediante a
utilização patronal dos recursos tecnológicos da modernidade, como "notebook",
telefone celular e, especificamente, "palm top", onde cadastrados pedidos da
clientela com registro dos horários respectivos.
Processo: 0200400-73.2007.5.07.0031
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 10/01/2011
Publ. DEJT: 15/02/2011

HORAS EXTRAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
A documentação trazida aos autos pela ré com o fito de comprovar uma
jornada de 08 (oito) horas acabou por trazer à tona a aplicação da Súmula 338
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do TST, que prevê a inversão do ônus da prova relativo às horas extras quando
os cartões de ponto apresentados pelo empregador mostram entrada e saída do
trabalhador sempre no mesmo horário, sem oscilações.
Processo: 0194700-85.2007.5.07.0009
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado
Turma 2

Julg.: 16/05/2011
Publ. DEJT: 30/05/2011

HORAS EXTRAS. MATÉRIA CONTROVERTIDA. INDEFERIMENTO DA PROVA TESTEMUNHAL DO RECLAMANTE.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
Cabe ao reclamante o ônus de provar as horas extras pleiteadas, nada
obstante negadas pelo reclamado sob o argumento de que o mesmo teria exercido
função de confiança, porém, somente em relação a curto período laboral. Ora,
neste contexto, não se vislumbrando a inutilidade da prova requerida, deve ser
assegurado ao reclamante o direito de produzi-la, impondo-se o reconhecimento de
que o ato que denegou a oitiva de suas testemunhas claramente cerceou seu direito
de defesa, infringindo os princípios do devido processo legal e do contraditório
e da ampla defesa, consagrados no art. 5º, LV, da Constituição Federal de 1988.
Processo: 0106500-58.2009.5.07.0001
Rel. Juíza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel
Turma 1

Julg.: 10/01/2011
Publ. DEJT: 08/02/2011

HORAS EXTRAS. ÔNUS DA PROVA.
Alegando o reclamado que o reclamante estaria enquadrado na exceção do § 2º,
art. 224, CLT, atraiu para si o ônus da prova, do qual não se desincumbiu a contento.
Processo: 0188600-26.2007.5.07.0006
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado
Turma 2

Julg.: 11/04/2011
Publ. DEJT: 19/04/2011

HORAS EXTRAS. PRÉ-CONTRATAÇÃO.
Resta evidente, a existência de pré-contratação, quando fica comprovado
nos autos, que a reclamante desde o início de sua relação de emprego, apesar de
bancária, sujeita a jornada de 06 horas diárias, nos termos do art. 224 da CLT,
laborava 08 horas diárias.
Processo: 0179400-43.2008.5.07.0011
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho
Turma 2

Julg.: 09/02/2011
Publ. DEJT: 21/02/2011
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HORAS EXTRAS. TEMPO À DISPOSIÇÃO DO EMPREGADOR.
O tempo despendido pelo empregado com lanche, troca de uniforme e
higiene pessoal, no interior da empresa, deverá ser considerado à disposição do
empregador. Desta feita, merece reforma a sentença vergastada, para conceder ao
reclamante 30 (trinta) minutos extras com acréscimo de 50%, pelo tempo à disposição da empresa reclamada de segunda a sexta-feira, durante todo o período laboral
(04/04/05 a 18/12/08), e reflexos sobre aviso prévio, férias + 1/3 e FGTS + 40%.

HORAS " IN ITINERE ". DEFERIMENTO.

A partir da Lei 10.243/2001 as horas "in itinere" foram alçadas ao patamar de norma de ordem pública, constituindo garantia mínima assegurada ao
empregado, sendo vedado, pois, dispor de forma menos benéfica ao trabalhador.
Portanto, condena-se a reclamada a pagar ao reclamante duas horas "in itinere"
por dia de serviço efetivamente prestado e seus reflexos.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONCESSÃO.

No campo justrabalhista é bastante para a concessão de honorários advocatícios a existência de sucumbência e ser o trabalhador beneficiário da Justiça Gratuita. RECURSO ORDINÁRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Processoo: 0024500-32.2009.5.07.0023
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva
Turma 1

Julg.: 21/02/2011
Publ. DEJT: 30/03/2011

HORAS EXTRAS. TRABALHO EXTERNO.
Incontroverso o trabalho externo sem efetivo controle patronal do cumprimento
da jornada de trabalho pactuada, não há se cogitar em horas extras.

DESVIO DE FUNÇÃO.

Não se desincumbindo satisfatoriamente o autor do ônus da prova, quanto ao
alegado desvio de função, correto o indeferimento da diferença salarial postulada.

REMUNERAÇÃO VARIÁVEL. PRÊMIO. NÃO INTEGRAÇÃO
"AD PERPETUAM" AO SALÁRIO.

Consistindo, no caso sob exame, a chamada Remuneração Variável de
espécie de prêmio condicionado ao cumprimento de metas previamente fixadas,
incabível sua integração "ad perpetuam" ao salário.

ASSÉDIO MORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO.

Não provada qualquer conduta insidiosa do empregador objetivando causar
instabilidade psicológica ao empregado ou afastá-lo da empresa, tem-se como não
caracterizado o alegado assédio moral.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.

Malgrado a inexistência de condenação pecuniária, devida a verba
honorária sucumbencial ao causídico do reclamante beneficiário da Assistência
Judiciária gratuita, a ser fixada por arbitramento. Recurso parcialmente provido.
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Processo: 0133000-37.2009.5.07.0010
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho
Turma 2
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Julg.: 13/06/2011
Publ. DEJT: 22/06/2011

HORAS EXTRAS. TRABALHO EXTERNO. COMPATIBILIDADE.
O mero exercício de trabalho externo não constitui obstáculo ao pleito de
horas extras, porquanto o art. 62 da CLT dispõe que são excluídos da proteção
normal da jornada de trabalho os empregados que exercem atividade externa
incompatível com a fixação de horário.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Cabíveis os honorários advocatícios, com arrimo nos artigos 5º, LXXLV,
8º, I e 133 da Constituição Federal, afastando-se, na espécie, o entendimento
sufragado nas Súmulas 219 e 329, do C. TST.
Processo: 0042200-94.2009.5.07.0031
Rel. Juíza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel
Turma 1

Julg.: 21/02/2011
Publ. DEJT: 21/03/2011

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
REGIME JURÍDICO ÚNICO. PUBLICAÇÃO NO ÁTRIO DA
PREFEITURA MUNICIPAL VALIDADE.
Diante das relevantes e iterativas decisões do TST e do STF, no sentido
de considerar válida a publicação de lei municipal mediante afixação do texto no
átrio da Prefeitura ou da Câmara Municipal, na hipótese de inexistir imprensa
oficial no Município, posição que sempre defendi, entendo ser insustentável a
manutenção do posicionamento da Súmula nº 1 deste Tribunal, razão pela qual
declaro a incompetência da Justiça do Trabalho para analisar demanda envolvendo
vínculo de natureza administrativa.
Processo: 0000518-43.2010.5.07.0026
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1

Julg.: 23/05/2011
Publ. DEJT: 06/06/2011

INDEFERIMENTO DE PERÍCIA. AUSÊNCIA DE PROTESTOS
POR PARTE DO REQUERENTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE.
PRECLUSÃO.
A conduta do autor, em não registrando qualquer protesto quanto ao indeferimento de prova pericial por ele requerida, sequer em sede de razões finais,
oportunizadas incontinenti, importa em preclusão, à luz do art. 795 da CLT.
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Processo: 0066300-88.2009.5.07.0007
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado
Turma 2

Julg.: 28/03/2011
Publ. DEJT: 07/04/2011

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRABALHO, EM QUE FALECIDO O EMPREGADO. IMPROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DEDUZIDA POR
GENITORES E IRMÃOS, QUANDO A VIÚVA E OS FILHOS
JÁ AJUIZARAM. AÇÃO AUTÔNOMA DE IDÊNTICO
OBJETO.
Conquanto se reconheça que a morte de um trabalhador, vítima de acidente
de trabalho em que evidenciada a culpa patronal, cause danos imensuráveis a seus
parentes por via ascendente e colateral, não se há admitir proponham eles ação
reparatória de danos morais, quando já ajuizada iniciativa processual idêntica pela
viúva e filhos do "de cujus", aos quais, enquanto dependentes diretos dele, se deve
reconhecer a primazia reivindicatória desse direito.
Processo: 0083200-14.2008.5.07.0030
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 12/01/2011
Publ. DEJT: 15/02/2011

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
EM FACE DO ATRASO NO RECEBIMENTO DO SEGURO
DESEMPREGO. NÃO-CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE
NEXO CAUSAL.
Sem prova nos autos de qualquer ação ou omissão do empregador que
possa ter colaborado para o atraso no recebimento do seguro desemprego, de se
manter a sentença que denegou o pleito de reparação por danos morais e materiais.
Processo: 0130400-61.2009.5.07.0004
Rel. Juíza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel
Turma 1

Julg.: 11/04/2011
Publ. DEJT: 18/04/2011

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA
DE CULPA DO EMPREGADOR. RESPONSABILIDADE
SUBJETIVA. NEXO CAUSAL COMPROVADO.
O direito à indenização por danos morais decorrentes de doença profissional
adquirida no ambiente de trabalho pressupõe a ocorrência de três requisitos: o
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comprovado dano sofrido pelo empregado, a culpa do empregador pelo evento
danoso e o nexo de causalidade entre ambos. In casu, provada a existência de
referido trinômio, infere-se o direito da autora ao pleito indenizatório. Recurso
Ordinário conhecido e improvido.
Processo: 0118100-51.2006.5.07.0011
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar
Turma 2

Julg.: 18/04/2011
Publ. DEJT: 02/05/2011

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO INCIDÊNCIA
DE IMPOSTO DE RENDA.
A indenização a título de danos morais não se enquadra no conceito legal
de renda, pois não decorre do produto do capital ou trabalho, tampouco representa
acréscimo patrimonial, eis que se configura mero ressarcimento de natureza indenizatória pelos prejuízos de ordem moral sofridos, não sendo passível, por tais
razões, de sofrer incidência de imposto de renda. Agravo de petição conhecido
e improvido.
Processo: 0134400-52.2006.5.07.0023
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva
Turma 1

Julg.: 09/02/2011
Publ. DEJT: 17/02/2011

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
O reclamante (mecânico de manutenção) alega que sofreu acidente de trabalho ao tentar levar, com as mãos, um pesado motor, em janeiro de 2003, vindo
a ser demitido em dezembro daquele ano, entretanto, além da falta de prova de
tal acidente, o obreiro assinou o termo de rescisão, o qual foi homologado com
uma única ressalva: perda auditiva e problemas nas cordas vocais, cuja matéria
não embasa o pedido. Recurso conhecido, mas desprovido.
Processo: 0349900-50.2006.5.07.0032
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro
Turma 2

Julg.: 13/12/2010
Publ. DEJT: 04/02/2011

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEXO
CAUSAL. INEXISTÊNCIA.
A prova pericial aponta para a ausência de nexo causal entre a doença auditiva acometida pelo reclamante e o ambiente de trabalho. Não havendo qualquer
outra prova ou indício que respalde o pleito autoral, resta indevida a reparação
pretendida. Recurso a que se dá provimento.
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Processo: 0027700-07.2009.5.07.0004
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva
Turma 1

Julg.: 16/05/2011
Publ. DEJT: 30/05/2011

INEXISTÊNCIA DE DOLO OU CULPA. INDENIZAÇÃO
INDEVIDA.
A despeito da existência de dano à autora e nexo de causalidade entre as
atividades desempenhadas pela mesma e a doença por si acometida, a empresa
não agiu com dolo ou culpa de modo a ter sob qualquer aspecto contribuído ou
agravado a lesão sofrida por sua trabalhadora, tendo a demandada adotado todos
os procedimentos necessários à proteção da saúde da reclamante, observado o
prazo de gozo do benefício previdenciário e só a encaminhado para as mesmas
atividades até então desempenhadas, após a comprovação, por laudo médico,
da capacidade laborativa da obreira.
Processo: 0212500-69.2006.5.07.0007
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho
Turma 2

Julg.: 06/06/2011
Publ. DEJT: 16/06/2011

INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. ATO JURÍDICO PERFEITO.
Não se vislumbra dos autos qualquer dos vícios elencados no art. 166 do
Código Civil que pudessem dar azo à nulidade pleiteada, pelo que se entende que
o ato volitivo dos recorrentes em aderirem às alterações advindas do Plano de
Seguridade Complementar dos recorridos, e frise-se, com a assistência da entidade
sindical representativa da categoria, configura tal ato como juridicamente perfeito.
Processo: 0110900-76.2009.5.07.0014
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho
Turma 2

Julg.: 02/03/2011
Publ. DEJT: 28/03/2011

INÍCIO DO PACTO LABORAL. PERÍODO ANTERIOR NÃO
ANOTADO NA CTPS. COMPROVAÇÃO.
Há de se manter a sentença de piso, quando comprovado nos autos pela
autora o início da relação de emprego aduzido na exordial.

REMUNERAÇÃO DA RECLAMANTE. DIFERENÇA DAS
VERBAS RESCISÓRIAS.

Nas discussões que envolvam salário variável, não basta à reclamada a
simples anotação na CTPS do obreiro, para comprovar o respectivo valor salarial,
sendo necessária a apresentação da média das comissões, mediante a juntada dos
recibos mensais. Assim, não tendo a reclamada se desincumbido de comprovar o
salário à base de comissão, deve prevalecer o salário aduzido na exordial.

TRT 7ª Região - Boletim de Jurisprudência - jan./jun. - 2011

97

DESCONTOS PELO USO DE TELEFONE. NÃO COMPROVAÇÃO PELA RECLAMANTE.

Não comprovada pela reclamante a alegação de que a reclamada efetuava
descontos pelo uso de telefone, há de se reformar a sentença de primeiro grau, a
fim de determinar que seja excluída referida parcela.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

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

DANO MORAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO. INDENIZAÇÃO INDEFERIDA.

Não comprovado pela reclamante o fato de que a reclamada a tenha forçado
a assinar um documento, como condicionante para o recebimento de suas verbas
rescisórias, há de se manter a sentença que indeferiu a indenização respectiva,
com fundamento na falta de prova da ação da empresa. Recursos Ordinários
conhecidos, parcialmente provido o da reclamada, e improvido o da reclamante.
Processo: 0181800-93.2009.5.07.0011
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva
Turma 1

Julg.: 11/04/2011
Publ. DEJT: 18/04/2011

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EQUIPARAÇÃO AOS ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS PARA OS FINS DO ART. 224
DA CLT. SÚMULA Nº 55 DO TST.
A equiparação da reclamada às instituições bancárias, para os fins do art. 224
da CLT, é medida que se impõe em homenagem ao princípio da igualdade, externado no art. 5º, da Lex Fundamentalis Brasileira, ao verberar que todos são iguais
perante a Lei, sem distinção de qualquer natureza. Isonomia é princípio de Justiça
que transcende à própria normatividade. A sua jurisdicização é imposição para fazer
face aos malferimentos, aqui e alhures, de regras elementares de nivelamento de
situações que merecem tratamento igual.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

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

APLICAÇÃO DO ART.475 J DO CPC.

Inaplicável a multa do art. 475-J do CPC ao Processo do Trabalho, que,
sobre o tema, tem regramento específico.
Processo: 0008500-81.2009.5.07.0014
Rel. Juíza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel
Turma 1

Julg.: 14/02/2011
Publ. DEJT: 18/03/2011
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INTEGRAÇÃO DAS HORAS EXTRAS NO REPOUSO SEMANAL REMUNERADO.
As horas extras, quando prestadas de forma habitual, produzem reflexos
nos repousos semanais remunerados, não se confundindo, no particular, com a
remuneração relativa a RSR decorrente da prestação normal do trabalho.

HORAS EXTRAS. PRÉ-CONTRATAÇÃO. NULIDADE.

Consoante o disposto na Súmula 199, item I, do TST, a contratação do
serviço suplementar, quando da admissão do trabalhador bancário, é nula, restando certo que os valores assim ajustados apenas remuneram a jornada normal,
sendo devidas as horas extras com o adicional de, no mínimo, 50% (cinqüenta por
cento), as quais não configuram pré-contratação, se pactuadas após a admissão do
bancário. Constatado, pois, à luz do acervo fático-probatório existente nos autos,
a ocorrência de pré-contratação de horas extras nos termos alegados na exordial,
impõe-se a declaração de nulidade do pactuado.

JUS POSTULANDI . FACULDADE E NÃO OBRIGAÇÃO
LEGAL DE POSTULAR EM JUÍZO SEM A ASSISTÊNCIA
DE ADVOGADO.
O direito de acesso à justiça, enquanto princípio fundamental inserto na
CF/88, é extensivo a todos e, portanto, não pode ser tolhido pelo Judiciário Trabalhista sob o manto da existência do jus postulandi, que é faculdade atribuída ao
jurisdicionado e não obrigação de postular em juízo sem a assistência de advogado.
Processo: 0200300-47.2008.5.07.0011
Rel. Desemb.: Maria José Girão
Turma 1

Julg.: 14/02/2011
Publ. DEJT: 21/02/2011

INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA. CONVENÇÃO
COLETIVA DE TRABALHO. DESCUMPRIMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA COOPERATIVA.
Provado nos autos, através de documento firmado perante o Ministério
Público do Trabalho, que a Cooperativa atua como intermediadora de mão-de-obra,
locando serviços de garçons para festas e outros eventos, inconteste sua legitimidade passiva para figurar no pólo passivo de ação de cumprimento, prevalecendo,
in casu, o consagrado princípio da primazia da realidade.
Processo: 0000616-31.2010.5.07.0025
Rel. Desemb.: Maria José Girão
Turma 1

Julg.: 23/05/2011
Publ. DEJT: 31/05/2011
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INTERVALO INTRAJORNADA. CONCESSÃO PARCIAL.
PAGAMENTO TOTAL DO PERÍODO.
Nos termos da OJ 307-SDI-1-TST, a não-concessão total ou parcial do
intervalo intrajornada mínimo, para repouso e alimentação, implica o pagamento
total do período correspondente, com acréscimo de, no mínimo, 50% sobre o valor
da remuneração da hora normal de trabalho (art. 71 da CLT).

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Cabíveis os honorários advocatícios, com arrimo nos artigos 5º, LXXLV,
8º, I e 133 da Constituição Federal, afastando-se, na espécie, o entendimento
sufragado nas Súmulas 219 e 329, do C. TST.
Processo: 0000533-91.2010.5.07.0032
Rel. Juíza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel
Turma 1

Julg.: 11/04/2011
Publ. DEJT: 18/04/2011

INTERVALO INTRAJORNADA. FRACIONAMENTO. OFENSA
AO ARTIGO 71 DA CLT.
O fracionamento do intervalo intrajornada encontra óbice no artigo 71,
caput, da Consolidação das Leis do Trabalho, que prevê um intervalo mínimo de
uma hora para repouso ou alimentação.
Processo: 0102900-10.2006.5.07.0009
Rel. Desemb.: Maria José Girão
Turma 1

Julg.: 10/01/2011
Publ. DEJT: 18/03/2011

INTERVALO INTRAJORNADA. PAGAMENTO PELO PERÍODO NÃO CONCEDIDO. NATUREZA SALARIAL. OJ 354 DA
SBDI-1 DO COLENDO TST. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Incide contribuição previdenciária sobre o valor pago a título de supressão
do intervalo intrajornada, ante a natureza salarial e não meramente indenizatória do
referido adicional, segundo Orientação Jurisprudencial 354 da SDI-1 do C. TST.
Processo: 0246800-45.2007.5.07.0032
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar
Turma 2

Julg.: 02/02/2011
Publ. DEJT: 21/03/2011

ISONOMIA SALARIAL. CABÍVEL.
Quando configurada nos autos a identidade de função entre autor e paradigma apontado, defere-se a equiparação salarial pleiteada baseada no art. 461 da
CLT e no princípio constitucional da isonomia.
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Processo: 0061400-53.2009.5.07.0010
Rel. Juíza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel
Turma 1

Julg.: 21/02/2011
Publ. DEJT: 21/03/2011

ISONOMIA SALARIAL ENTRE TERCEIRIZADO E EMPREGADO DA TOMADORA DOS SERVIÇOS. CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI Nº 6.019/74.
RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA CEF. SÚMULA Nº
331, IV, DO TST ART. 71 DA LEI Nº 8.666/93.
De acordo com a prova adunada aos autos a reclamante desempenhava
atividades típicas de caixa, atualmente conferidas a empregados da Caixa Econômica Federal. Impõe-se, portanto, a isonomia salarial entre a reclamante e os
empregados da tomadora dos serviços que exercem função similar, por analogia
ao disposto no art. 12, "a", da Lei nº 6.019/74.
O tomador dos serviços é subsidiariamente responsável pelas verbas trabalhistas devidas ao trabalhador terceirizado, inclusive se empresa pública, de
acordo com a súmula nº 331, IV, do TST. Inconstitucionalidade do art. 71, § 1º,
da Lei nº 8.666/93 reconhecida, consoante decisão plenária exarada no processo
nº 0131600-71.2007.5.07.0005. Recurso ordinário conhecido e improvido.
Processo: 0108600-44.2009.5.07.0014
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva
Turma 1

Julg.: 09/02/2011
Publ. DEJT: 17/02/2011

JOGO DO BICHO. ATIVIDADE ILÍCITA. IMPOSSILIDADE
DE RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
De acordo com a jurisprudência dominante, fundada na Orientação
Jurisprudencial 199, do TST, não é possível o reconhecimento da relação de
emprego entre empresa que atua no ramo do jogo do bicho e trabalhadores que
lhe prestam serviços de qualquer natureza.
Processo: 0194700-20.2009.5.07.0008
Rel. Desemb.: Maria José Girão
Turma 1

Julg.: 10/01/2011
Publ. DEJT: 1º/02/2011

JOGO DO BICHO. VÍNCULO DE EMPREGO.
Se o jogo do bicho fosse, com rigor, considerado ilícito, não poderia ser
veiculado em qualquer meio de comunicação ou exercido livremente sem qualquer
repressão do poder público como ocorre no Estado do Ceará. Assim, configurado
os requisitos do vínculo empregatício, previstos no art. 3º da CLT, devem ser
assegurados ao empregado todos direitos trabalhistas, por força dos princípios da
dignidade da pessoa humana e da primazia da realidade.
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Processo: 0131900-74.2009.5.07.0001
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1
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Julg.: 21/02/2011
Publ. DEJT: 25/03/2011

JUROS DE MORA. DEPÓSITO JUDICIAL. ART. 39, § 1º, DA
LEI Nº 8.177/91.
O depósito em dinheiro realizado em instituição bancária, feito apenas para
garantir o juízo da execução, não tem o condão de elidir a incidência dos juros de
mora, que, nos termos do disposto no artigo 39 da Lei nº 8.177/91, são devidos
até à data do efetivo pagamento dos débitos trabalhistas, o que somente vem a
ocorrer quando o valor depositado em juízo é disponibilizado a favor do credor.
Processo: 0238000-31.1992.5.07.0007
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1

Julg.: 23/05/2011
Publ. DEJT: 06/06/2011

JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE PROVA. CONSEQÜÊNCIAS.
O reconhecimento do justo motivo demissório, por seus danosos efeitos
sobre a reputação pessoal, social e profissional do empregado, demanda prova
robusta, a cargo do empregador, que, não se desincumbindo de tal ônus, deve arcar
com o pagamento das verbas rescisórias.
Processo: 0035600-17.2009.5.07.0012
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 23/02/2011
Publ. DEJT: 21/03/2011

JUSTA CAUSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROCEDIMENTO
DEMISSIONAL VICIADO.
Restando demonstrado pela prova documental produzida nos autos que
a demissão por justa causa fora viciada, porquanto não foi observado o correto
procedimento previsto em norma coletiva da categoria do obreiro, resta afastada
a prática de falta grave defendida pela demandada.

HORAS EXTRAS. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO.

Não demonstrando a empresa a alegada compensação de jornada de trabalho, nem tampouco comprovando a quitação de tal verba, correta a decisão
primária que deferiu as horas extras efetivamente trabalhadas pelo empregado.
Recurso conhecido e improvido.
Processo: 0061400-56.2009.5.07.0009
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar
Turma 2

Julg.: 09/05/2011
Publ. DEJT: 18/05/2011
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JUSTA CAUSA. PROVA.
Restando demonstrado pelo conjunto probatório produzido nos autos a
prática de ato de mau procedimento pela empregada, correta a extinção do contrato
de trabalho por justa causa. Recurso conhecido e improvido.
Processo: 0063500-93.2009.5.07.0005
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar
Turma 2

Julg.: 18/04/2011
Publ. DEJT: 02/05/2011

JUSTA CAUSA. PROVA.
Demonstrando o conjunto probatório a prática de falta grave pelo empregado, correta a ruptura do contrato de trabalho por justa causa.

ESTABILIDADE PROVISÓRIA. ACIDENTÁRIA. CIPEIRO.
NÃO SUBSISTÊNCIA. JUSTA CAUSA CONFIGURADA.

O alegado direito às estabilidades previstas nos arts. 118 da Lei 8.213/91
e 165 da CLT não subsiste face à caracterização da justa causa. Isso porque a
intenção do legislador, ao instituir tais estabilidades, foi a de amparar o empregado tão-somente contra despedida sem justa causa ou arbitrária, entendida como
tal a que não se funda em motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro.
Recurso conhecido e improvido.
Processo: 0203100-23.2009.5.07.0008
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro
Turma 2

Julg.: 14/03/2011
Publ. DEJT: 07/04/2011

JUSTA CAUSA. TERMO DE RESCISÃO NÃO APRESENTADO PARA HOMOLOGAÇÃO. VALORES DEPOSITADOS
EM CONTA BANCÁRIA DO RECLAMANTE, NO PRAZO
LEGAL. MULTA RESCISÓRIA INDEVIDA.
Tendo a empresa reclamada depositado em conta bancária do reclamante,
dentro do prazo de 10 (dez) dias, os valores constantes do termo de rescisão, não
há incidência de multa do art. 477 da CLT. Recurso conhecido e provido.
Processo: 0000705-90.2010.5.07.0013
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro
Turma 2

Julg.: 06/06/2011
Publ. DEJT: 22/06/2011

JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPETÊNCIA.
A relação jurídica existente entre o advogado e o seu cliente, no que toca
ao estabelecimento dos seus honorários decorrentes do trabalho desenvolvido,
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enquadra-se no conceito de relação de trabalho, sendo desta Justiça Especializada
a competência para apreciar a questão.
Processo: 0059600-95.1993.5.07.0027
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho
Turma 2

Julg.: 17/01/2011
Publ. DEJT: 18/02/2011

JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO
TRABALHO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA.
LEGITIMIDADE PASSIVA DA PETROBRÁS. PRESCRIÇÃO.
SÚMULA Nº 327/TST. APLICAÇÃO. ACORDO COLETIVO DE
TRABALHO. IMPLANTAÇÃO DO PCAC/2007. ART. 41 DO
REGULAMENTO DE BENEFÍCIOS DA PETROS. REPERCUSSÃO NO CÁLCULO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA PETROBRÁS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
A simples afirmação na peça inaugural, de não ter a autora condições
de demandar em juízo sem que haja prejuízo de seu próprio sustento ou de sua
família é meio hábil ao deferimento da gratuidade judiciária, nos moldes do
que preleciona o art. 4º, caput, da Lei nº 1.060/50. Benefício cuja concessão à
autora se mantém.
Compete à Justiça do Trabalho o julgamento das ações previdenciárias em
que se pretenda complementação de aposentadoria instituída por força da relação
empregatícia, consoante pacífica jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho.
A PETROBRÁS, na qualidade de empresa instituidora e patrocinadora da
PETROS, ostenta legitimidade para figurar no pólo passivo da presente lide. Ademais, o próprio ato questionado em Juízo, PCAC-2007, atribui-se à PETROBRÁS,
razão que legitima sua participação na lide.
Tratando-se a demanda de diferenças de complementação de aposentadoria
com base em norma mais benéfica editada após a jubilação, a prescrição aplicável
é a parcial qüinqüenal, contada retroativamente da data do ajuizamento da ação.
Inteligência da Súmula nº 327/TST.
A progressão de um nível na tabela do PCAC/2007, concedida a todos
os empregados da PETROBRÁS, indistintamente, configura aumento geral de
salário, extensível aos inativos por força do art. 41 do Regulamento do Plano de
Benefícios da PETROS. Essa a exegese da OJ-SDI1T-62 do TST.
A PETROBRÁS responde solidariamente pela dívida da PREVI em relação
aos seus beneficiários, porquanto constituem grupo econômico, em conformidade
com o art. 2º, § 2º, da CLT.
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A verba honorária é hodiernamente devida em decorrência da revogação dos
arts. 14 e 16 da Lei nº 5.584/70, que conferiam supedâneo legal às Súmulas 219
e 329, restando superada, neste particular, a jurisprudência sumulada do C. TST.
Recurso conhecido e improvido.
Processo: 0168600-22.2009.5.07.0010
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva
Turma 1

Julg.: 21/02/2011
Publ. DEJT: 18/03/2011

JUSTIÇA GRATUITA. ENTIDADE COM NOTÓRIA INCAPACIDA FINANCEIRA. CABIMENTO.
As dificuldades financeiras da reclamada são de conhecimento público
inquestionável, o que, pelas máximas da experiência, se permite concluir ter a
reclamada a condição de merecedora dos benefícios da justiça gratuita. Recurso
ordinário conhecido e parcialmente provido.
Processo: 0183900-61.2008.5.07.0009
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado
Turma 2

Julg.: 04/04/2011
Publ. DEJT: 12/04/2011

JUSTIÇA GRATUITA. REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DE
DESPESAS PROCESSUAIS. MOMENTO OPORTUNO.
O benefício da justiça gratuita pode ser requerido em qualquer tempo ou
grau de jurisdição, desde que, na fase recursal, seja o requerimento formulado no
prazo alusivo ao recurso.
Processo: 0005942-47.2010.5.07.0000
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho
Turma 2

Julg.: 14/02/2011
Publ. DEJT: 22/02/2011

LABOR PRECEDENTE À ANOTAÇÃO DA CTPS. OCORRÊNCIA PROVADA.
Provado o labor autoral em período antecedente ao anotado na CTPS,
impõe-se determinada a retificação no precitado documento profissional, com o
pagamento das verbas fundiárias correspondentes, porquanto as demais rubricas
encontram-se fulminadas pela prescrição.

PAGAMENTO OFICIOSO COMPROVADO. RATIFICAÇÃO
SENTENCIAL.

Comprovado o deferimento de remuneração oficiosa, merece mantido o
reconhecimento sentencial no sentido determinativo da integração de tais valores
para fins rescisórios.
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HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 133 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

A partir da promulgação da vigente Carta Política, as normas especiais
disciplinativas dos honorários advocatícios para a Justiça do Trabalho restaram
revogadas, ante a regra da indispensabilidade do advogado à administração da
justiça (art. 133, CF/88).
Processo: 0140700-19.2008.5.07.0004
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 28/02/2011
Publ. DEJT: 21/03/2011

LEI MUNICIPAL. PUBLICAÇÃO EM ÓRGÃO OFICIAL.
A teor da Súmula nº 01, deste Regional, somente há de se admitir, como
válida e eficaz, lei que instituir R.J.U., quando sua publicação houver sido
feita em órgão oficial, nos termos do art. 1º da L.I.C.C.
Processo: 0004400-38.2009.5.07.0029
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho
Turma 2

Julg.: 07/02/2011
Publ. DEJT: 14/02/2011

LEI MUNICIPAL. PUBLICAÇÃO EM ÓRGÃO OFICIAL.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
De conformidade com o entendimento inserto na Súmula nº 01 desta
Corte, somente de admitir, como válida e eficaz, lei que instituir RJU, quando sua
publicação houver sido feita em órgão oficial, nos termos do art. 1º da LICC. A
Lei Municipal nº 104/90 que instituiu no âmbito do reclamado o Regime Jurídico
Único passou a vigorar somente a partir de sua publicação no Diário Oficial do
Estado em 27.07.2009. Competente, pois, a Justiça do Trabalho até referida data.
FGTS. Considerada a validade do RJU municipal somente a partir da publicação
oficial da lei dele instituidora, em 27.07.2009, não há que se falar em prescrição
bienal, ou mesmo qüinqüenal, do FGTS (conf. Súmula 362 do TST). Assim, tendo
em conta que a reclamante esteve sob a égide da CLT até aquela data, correto o
deferimento dos depósitos fundiários, porém com exclusão do período a partir de
27.09.2009, data de instituição do RJU. Recurso parcialmente provido.
Processo: 0177800-05.2009.5.07.0026
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar
Turma 2

Julg.: 02/03/2011
Publ. DEJT: 04/04/2011

LEI MUNICIPAL. REGIME JURÍDICO ÚNICO. PUBLICAÇÃO.
COMPETÊNCIA.
Afigura-se competente a Justiça do Trabalho para apreciar e julgar os litígios envolvendo Município de Moraújo e seus servidores quanto ao período que
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antecede a Instituição do Regime Estatutário, o que, in casu, somente ocorrera
em 24/06/2008, quando tal diploma fora publicado em órgão oficial segundo os
moldes estabelecidos na Lei de Introdução ao Código Civil.
Processo: 0001229-54.2010.5.07.0024
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 23/02/2011
Publ. DEJT: 21/03/2011

LEI MUNICIPAL NÃO PUBLICADA EM ÓRGÃO OFICIAL. RJU INVÁLIDO.
A teor da Súmula nº 01, deste Regional, somente há de se admitir, como
válida e eficaz, lei que instituir R.J.U., quando sua publicação houver sido feita
em órgão oficial, nos termos do art. 1º da L.I.C.C.
Processo: 0176400-62.2009.5.07.0023
Rel. Desemb.: Maria José Girão
Turma 1

Julg.: 14/02/2011
Publ. DEJT: 21/02/2011

LEI MUNICIPAL PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO
ESTADO. REGIME JURÍDICO VÁLIDO.
De conformidade com o entendimento contido na Súmula nº 01 desta
Corte, somente de admitir, como válida e eficaz, lei que instituir RJU, quando
sua publicação houver sido feita em órgão oficial, nos termos do art. 1º da LICC.
FGTS. O recolhimento do FGTS deve ser limitado até a data de publicação do RJU
Estatutário, eis que, após essa data, refoge à competência da Justiça do Trabalho.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

O fundamento para a concessão dos honorários de advogado repousa nos
arts. 5º incisos XVIII LXXIV; 8º, inciso V e 133 da Constituição Federal. Recursos
conhecidos. Parcialmente provido o do reclamado e provido o do reclamante.
Processo: 0000472-69.2010.5.07.0021
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado
Turma 2

Julg.: 29/11/2010
Publ. DEJT: 11/01/2011

LICENÇA-PRÊMIO. DIREITO PREVISTO EM NORMA
REGULAMENTAR, REVOGADA POR INICIATIVA DO
EMPREGADOR. ATO ÚNICO. PRESCRIÇÃO TOTAL.
SÚMULA 294 DO C. TST.
A supressão, por iniciativa unilateral do empregador, de norma regulamentar
assecuratória do direito à licença-prêmio a cada qüinqüênio de exercício constitui
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ato único de alteração do pactuado, que afeta benefício não previsto em lei, por
isso sujeito a prescrição total, nos termos da Súmula nº 294 do Colendo TST.
Processo: 0145700-36.2009.5.07.0013
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 12/01/2011
Publ. DEJT: 15/02/2011

LIDE TRABALHISTA. CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO.
CONSTITUIÇÃO.
Em se tratando de crédito previdenciário oriundo de reclamação trabalhista
há de se considerar como data de início para contagem do prazo decadencial para
o lançamento de tal crédito tributário, a data do trânsito em julgado da decisão
judicial, vez que somente a partir de tal momento o sujeito ativo (Seguridade Social
- União Federal) ao ter conhecimento da conduta do sujeito passivo (Município de
Aracati) poderá efetuar o lançamento (constituição do crédito tributário).
Processo: 0051700-68.1996.5.07.0023
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho
Turma 2

Julg.: 12/01/2011
Publ. DEJT: 18/02/2011

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
A declaração, constante de peça vestibular de cuja leitura sequer participou
o empregado analfabeto, no sentido de que teria sido injustamente demitido quando
seu contrato se encontrava suspenso em razão de aposentadoria por invalidez,
não autoriza seja o mesmo considerado litigante malicioso, notadamente quando,
pobre na forma da lei, foi condenado a pagar à empresa, a título de indenização
e honorários advocatícios, valores superiores a R$ 9.000,00.
Processo: 0106900-91.2009.5.07.0027
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho
Turma 2

Julg.: 09/02/2011
Publ. DEJT: 21/02/2011

MÃE SOCIAL. HORAS EXTRAS. ADICIONAL NOTURNO.
Não são devidas horas extras e adicional noturno à mãe social em razão
das restrições legais previstas na Lei nº 7.644/87, que o caracteriza como contrato
de trabalho de natureza especial sem vínculo empregatício, em razão das peculiaridades do trabalho social prestado e sua finalidade não lucrativa.
Processo: 0116600-45.2009.5.07.0010
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1

Julg.: 21/02/2011
Publ. DEJT: 21/03/2011
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MANDADO DE SEGURANÇA. BLOQUEIO ON LINE DE
CONTA.SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO PARCIAL. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.
Fere direito líquido e certo do impetrante o bloqueio indiscriminado de
verbas de sua conta salário para pagamento de verbas trabalhistas. Referido bloqueio é possível desde que efetuado parcialmente, de forma a atender ao princípio
constitucional da proporcionalidade, restando prestigiada a natureza alimentar de
ambas as verbas. Segurança concedida parcialmente.
Processo: 0007220-83.2010.5.07.0000
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva
Tribunal Pleno

Julg.: 15/02/2011
Publ. DEJT: 18/03/2011

MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO CONTRA A
FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR.
RPV. PAGAMENTO NÃO EFETUADO. SEQÜESTRO DE
RECURSOS PARA SATISFAÇÃO DO DÉBITO. LEGALIDADE.
Na hipótese de inadimplemento da RPV, deve-se aplicar também à Fazenda
Municipal as disposições do art. 17, § 2º, da Lei Federal nº 10.259/2001, que
sujeitou os entes públicos ao seqüestro de importância necessária à satisfação do
crédito, não havendo se falar em observância à ordem cronológica de apresentação
das requisições. Segurança denegada.
Processo: 0008652-40.2010.5.07.0000
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro
Tribunal Pleno

Julg.: 25/01/2011
Publ. DEJT: 18/02/2011

MANDADO DE SEGURANÇA. ORDEM DE BLOQUEIO
JUDICIAL DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. IMPENHORABILIDADE DA PRESTAÇÃO.
O rendimento decorrente de pensão alimentícia é protegido pela regra da
impenhorabilidade absoluta, prevista no inciso I, do art. 649, do CPC, reputando-se
ilegal e abusiva a ordem de bloqueio judicial de tais valores junto ao órgão responsável pelo desconto em folha e repasse aos beneficiários. Segurança concedida.
Processo: 0003091-35.2010.5.07.0000
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro
Tribunal Pleno

Julg.: 18/01/2011
Publ. DEJT: 04/02/2011
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MANDADO DE SEGURANÇA. PENHORA DE SALÁRIOS.
POSSIBILIDADE.
Em face dos princípios constitucionais de valorização do trabalho humano, da
efetividade das decisões judiciais e da razoabilidade, bem como em razão da responsabilidade dos sócios pelo cumprimento da obrigação trabalhista (art. 50, CC), entendo
ser plenamente possível o bloqueio de 20% dos haveres salariais do impetrante,
pois na execução trabalhista a penhora é realizada justamente para possibilitar o
pagamento do salário do trabalhador, inadimplido pelo seu empregador.
Processo: 0000176-76.2011.5.07.0000
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1

Julg.: 09/06/2011
Publ. DEJT: 20/06/2011

MÉDICO PLANTONISTA. HORAS EXTRAS.
À míngua de prova atestativa de haver sido o reclamante, médico, contratado mediante remuneração fixa, para a laboração em plantões de doze horas,
tem jus à percepção, como extras, das horas excedentes à oitava diária, a teor do
Art. 7º, XIII, da Constituição Federal. Recurso patronal conhecido e improvido.
Processo: 0000096-16.2010.5.07.0011
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 04/04/2011
Publ. DEJT: 15/04/2011

MUDANÇA DE REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO.
EXTINÇÃO DO CONTRATO. PRESCRIÇÃO BIENAL.
A sentença proferida pelo juízo "a quo" deve harmonizar-se ao entendimento cristalizado pela Súmula 362/TST, segundo a qual é trintenária a prescrição
do FGTS, observado o prazo de 2 anos da extinção do contrato de trabalho e pela
Súmula 382/TST, que entende ser a transferência do regime jurídico de celetista
para estatutário o marco inicial da referida prescrição bienal. Recurso ordinário
conhecido e provido.
Processo: 0123200-16.2009.5.07.0032
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado
Turma 2

Julg.: 1º/11/2010
Publ. DEJT: 12/01/2011

MUDANÇA DE REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO.
EXTINÇÃO DO CONTRATO. PRESCRIÇÃO BIENAL.
Consoante entendimento pacífico do C. TST, "a transferência do regime
jurídico celetista para estatutário implica extinção do contrato de trabalho, fluindo
o prazo da prescrição bienal a partir da mudança de regime." (Súmula 382).
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Processo: 0143600-78.2009.5.07.0023
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho
Turma 2

Julg.: 07/02/2011
Publ. DEJT: 14/02/2011

MULTA DO ART. 477 DA CLT. VERBAS RESCISÓRIAS. DATA
DO PAGAMENTO.
É necessário que se observe, no concernente ao prazo para o pagamento
das verbas rescisórias, que ele tenha sido realizado com as formalidades que a lei
exige, não sendo suficiente o simples depósito da quantia, em conta corrente do
empregado, pois, nos termos do § 4º do art. 477 da CLT, enquanto não se realizar
a homologação, não se consolida o pagamento válido e eficaz, ocorrendo a mora
e, em consequência, sendo devida a multa rescisória prevista no caput do referido
artigo consolidado.
Processo: 0123500-53.2009.5.07.0007
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho
Turma 2

Julg.: 02/01/2011
Publ. DEJT: 18/02/2011

MULTA DO ART. 477, § 6º, DA CLT.
Ainda que a homologação da rescisão pelo sindicato da categoria profissional
tenha ocorrido a destempo, o pagamento das verbas rescisórias devidas aos empregados foi efetuado dentro do decênio legal, conforme comprovam os documentos
juntados aos autos. Assim, não existindo previsão legal para a aplicação de multa
pelo atraso na homologação da rescisão pelo sindicato, correta a sentença recorrida.
Processo: 0001077-42.2010.5.07.0012
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1

Julg.: 23/05/2011
Publ. DEJT: 06/06/2011

MULTA DO ART. 477, § 8º, DA CLT.
A multa do parágrafo 8º, do art. 477 é devida quando não efetivado o
pagamento total do saldo rescisório no prazo aludido do art. 477, § 6º, da CLT.
Assim, na medida em que a empregadora entende nada ser devido ao reclamante
a título de verbas rescisórias ou, noutra hipótese, como no caso dos autos, paga
importância inferior ao que efetivamente era devido, assume o risco, em caso de
posterior reconhecimento judicial de alguma parcela omitida, da obrigatoriedade
de pagamento da referida pena pecuniária, já que não o fez na época oportuna.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Os honorários advocatícios alcançam fundamento para sua concessão nos
artigos 5º, XVIII, LXXIV; 8º, inciso V e 133 todos da Constituição da República.
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Processo: 0112600-36.2008.5.07.0010
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado
Turma 2
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Julg.: 27/04/2011
Publ. DEJT: 13/05/2011

MULTA POR ATRASO NA OBRIGAÇÃO DE FAZER
(ASTRIENTES).
Nos termos do art. 461, § 4º, do CPC, a multa por descumprimento de obrigação de fazer, a chamada astreinte, deve ser imposta, de ofício ou a requerimento
da parte e o valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza
inibitória. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa,
mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica, já que é apenas inibitória.
Processo: 0183100-93.1995.5.07.0007
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho
Turma 2

Julg.: 21/03/2011
Publ. DEJT: 12/04/2011

MÚLTIPLOS DO SALÁRIO MÍNIMO. AUXILIAR DE
LABORATÓRIO.
O Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição Federal, editou a
Súmula Vinculante nº 04, esclarecendo que a proibição de vinculação do salário
mínimo para qualquer fim abrange também vantagem de servidor público ou de
empregado. No caso presente, a Lei 3.999/61, que estabelecia piso de dois salários
mínimos para auxiliar de laboratório não foi recepcionada pela CF/88.

INDENIZAÇÃO POR DEMISSÃO ANTES DE 30 DIAS DA
DATA BASE.
No prazo de 30 dias que antecede à data-base, para efeito de indenização por
demissão nesse lapso de tempo, é computado o aviso prévio (Súmula 182 do TST).

HONORÁRIOS DE ADVOGADO NA JUSTIÇA DO TRABALHO.

A verba de honorários de advogado é devida nos termos da Constituição
Federal em vigor (art. 133) e legislação infraconstitucional, como art. 20 do CPC
e Estatuto da OAB (art. 22). Recurso conhecido e parcialmente provido.
Processo: 0158600-18.2008.5.07.0003
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro
Turma 2

Julg.: 14/03/2011
Publ. DEJT: 07/04/2011

MÚLTIPLOS DO SALÁRIO MÍNIMO. ENGENHEIRO. LEI 4950-A/66.
O Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição Federal, vem
decidindo pela não aplicação de norma que vincula o salário mínimo para efeito
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de remuneração de empregado público ou provido, inclusive quando se trata de
vantagem, como se vê da Súmula vinculante nº 04, daquela Corte Suprema de
Justiça. Recurso conhecido, mas desprovido.
Processo: 0198300-64.2009.5.07.0003
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro
Turma 2

Julg.: 21/02/2011
Publ. DEJT: 07/04/2011

MUNICÍPIO. CARGO COMISSIONADO. REGIME CELETISTA. VERBAS RESCISÓRIAS.
Não obstante a reclamante ter sido contratada para exercer cargo em
comissão junto ao Município, o vínculo jurídico estabelecido entre as partes foi
de natureza celetista e não estatutária, em face da invalidade da publicação do
regime jurídico único do Município (Súmula nº 1/TRT). Devidas, portanto, todas
as verbas rescisórias típicas do contrato de trabalho celetista.
Processo: 0000630-18.2010.5.07.0024
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1

Julg.: 28/02/2011
Publ. DEJT: 25/03/2011

MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. REGIME JURÍDICO
ÚNICO. VALIDAÇÃO E EFICÁCIA. PUBLICAÇÃO EM
ÓRGÃO OFICIAL.
É de considerar válida e eficaz a Lei que institui o Regime Jurídico Único
do Município, regularmente publicada em Órgão Oficial, ainda que inexistente
Decreto Regulamentar da referida Lei.
Processo: 0155600-13.2009.5.07.0023
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1

Julg.: 23/02/2011
Publ. DEJT: 23/03/2011

NATUREZA SALARIAL.
Uma vez que a pretensão da autora encontra amparo em norma regulamentar
da reclamada, incide, na hipótese, o disposto na Súmula 294 do C. Tribunal Superior
do Trabalho, que diz ser parcial a prescrição na cobrança de prestações sucessivas,
eis que a lei, a que se refere a Súmula 294, é aquela em sentido amplo, abrangendo,
inclusive, a mencionada norma regulamentar.
Processo: 0160900-07.2009.5.07.0006
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho
Turma 2

Julg.: 13/10/2010
Publ. DEJT: 12/01/2011
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NOTIFICAÇÕES E INTIMAÇÕES. FRUSTRAÇÃO PELA VIA
POSTAL. REALIZAÇÃO MEDIANTE OFICIAL DE JUSTIÇA.
Comprovado nos autos que o endereço fornecido na petição inicial é precário
e que não permite, por carência de dados, a realização das notificações ou intimações pela via postal, deve o magistrado determinar que o ato judicial seja praticado
por meio de Oficial de Justiça, tendo em vista o disposto no art. 239 do Código de
Processo Civil.
Processo: 0062500-14.2008.5.07.0031
Rel. Desemb.: Maria José Girão
Turma 1

Julg.: 06/06/2011
Publ. DEJT: 15/06/2011

NULIDADE CONTRATUAL. PAGAMENTO DE SALÁRIO
PROPORCIONAL À JORNADA DE TRABALHO. CONSTITUCIONALIDADE.
O pagamento de salário proporcional à jornada reduzida não afronta a
norma prevista no art. 7º, IV, da Constituição Federal de 1988, tratando-se, em
verdade, de entendimento que se adequa ao princípio da isonomia prevista no
art. 5º, caput, da mesma Carta Magna.

NULIDADE CONTRATUAL. NÃO INCIDÊNCIA DE REGRAS
PRÓPRIAS DO CONTRATO FORMAL DE TRABALHO.

Constatada a nulidade do contrato, não há que se falar em aplicação de
regras próprias de uma relação formal de emprego, sendo devidas ao trabalhador
apenas as parcelas salariais e indenizatórias.
Processo: 0192300-70.2009.5.07.0028
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva
Turma 1

Julg.: 14/03/2011
Publ. DEJT: 22/03/2011

NULIDADE DE SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Uma vez constatado que a sentença recorrida não foi pautada em falta de
provas, mas em laudo pericial idôneo, cuja conclusão foi categórica em afirmar
que a doença apresentada pelo reclamante não decorreu de sua atividade laboral,
e considerando que os pedidos autorais de realização de perícia ambiental e apresentação de documentos pela empresa foram realizados após o encerramento da
instrução processual, não há falar em cerceamento do direito de defesa, razão pela
qual não há nulidade a ser declarada. Recurso conhecido e improvido.
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Processo: 0080000-86.2008.5.07.0001
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro
Turma 2

Julg.: 31/01/2011
Publ. DEJT: 25/02/2011

NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE
DEFESA. CHAMAMENTO AO PROCESSO.
Não se vislumbra cerceamento de defesa face à decisão que indeferiu
o pedido de chamamento da Cooperativa CAJUBEL ao processo, porquanto a
reclamante pleiteou o reconhecimento de vínculo com USIBRÁS e não com a
referida cooperativa. Ademais, não possui amparo legal o pedido de chamamento
ao processo da sobredita cooperativa, por ser, o instituto em questão, incompatível
com o processo do trabalho.

VÍNCULO EMPREGATÍCIO. TERCEIRIZAÇÃO EM ATIVIDADE-FIM. PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO.

Correta a sentença que declarou a existência do vínculo empregatício
constatado nos autos, frente à intermediação ilegal de mão-de-obra, mediante
cooperativa, em serviços relacionados à atividade-fim da empresa tomadora de
serviços (SÚMULA Nº 331 DO TST). De se reformar a sentença no tocante ao
período contratual reconhecido pelo Juízo "a quo", quando se constata nos autos
que a reclamante não comprovou o período declinado na exordial.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUSTIÇA DO TRABALHO.

A verba honorária é hodiernamente devida em decorrência da revogação dos
arts. 14 e 16 da Lei nº 5.584/70, que conferiam supedâneo legal às Súmulas 219 e 329,
restando superada, neste particular, a jurisprudência sumulada do C. TST. RECURSO
ORDINÁRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Processo: 0229600-57.2009.5.07.0031
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva
Turma 1

Julg.: 25/04/2011
Publ. DEJT: 02/05/2011

OJ SDI-1 Nº 269. JUSTIÇA GRATUITA. REQUERIMENTO
DE ISENÇÃO DE DESPESAS PROCESSUAIS. MOMENTO
OPORTUNO.
O benefício da justiça gratuita pode ser requerido em qualquer tempo ou
grau de jurisdição, desde que, na fase recursal, seja o requerimento formulado no
prazo alusivo ao recurso.
Processo: 0005942-47.2010.5.07.0000
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho
Turma 2

Julg.: 14/02/2011
Publ. DEJT: 22/02/2011
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OGMO. APLICAÇÃO DE PENALIDADE A TRABALHADOR
PORTUÁRIO AVULSO. ILEGALIDADE.
É ilegal, por violar a norma prevista no art. 19, inciso I, da Lei 8.630/93, a
aplicação de penalidade ao trabalhador portuário avulso, quando a decisão administrativa tenha por fundamento norma de convenção coletiva de trabalho cujo
prazo de vigência já se esgotou.
Processo: 0164500-27.2009.5.07.0009
Rel. Desemb.: Maria José Girão
Turma 1

Julg.: 11/05/2011
Publ. DEJT: 18/05/2011

ÔNUS DA PROVA. ANOTAÇÃO NA CTPS. PRESUNÇÃO JURIS
TANTUM. PERÍODO CLANDESTINO. PROVA FRÁGIL.
Não se reconhece o período clandestino baseado em prova frágil e divergente, vez que as anotações contidas na CTPS do reclamante, por gozarem de
presunção "juris tantum", só poderão ser desprezadas diante de prova inequívoca.

DISPENSA SEM JUSTA CAUSA.

Negado o pedido de demissão, cabia à reclamada o ônus da prova, ante
o princípio da continuidade do vínculo empregatício. A reclamada, no entanto,
nada provou a este respeito. Logo, há que se reconhecer a dispensa imotivada da
reclamante, com a consequente condenação em verbas indenizatórias. Sentença
parcialmente reformada.
Processo: 0000864-60.2010.5.07.0004
Rel. Juíza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel
Turma 1

Julg.: 11/04/2011
Publ. DEJT: 06/05/2011

PETROBRÁS. RMNR - REMUNERAÇÃO MÍNIMA POR NÍVEL
E REGIME. PAGAMENTO DE FORMA DIFERENCIADA.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INEXISTÊNCIA.
A criação de um piso remuneratório mínimo, considerando os níveis e
regimes do PCS da reclamada e a região geográfica, mediante Acordo Coletivo
de Trabalho, não implica em discriminação salarial ou ofensa ao princípio da
isonomia. Ainda que dele decorra o pagamento de um complemento em valor
superior para alguns empregados, a fim de que se atinja o piso, não se pode alegar
isonomia em relação a empregados sujeitos a situações distintas. Ademais, as
convenções e os acordos coletivos legitimamente firmados pelas representações
sindicais hão de ser reconhecidos e fielmente observados, por força do disposto
no artigo 7º, XXVI, da Constituição da República.
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Processo: 0000130-21.2010.5.07.0001
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar
Turma 2

Julg.: 18/04/2011
Publ. DEJT: 18/05/2011

PETROS. REPACTUAÇÃO DO PLANO DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ADESÃO VOLUNTÁRIA.
Não restando comprovado qualquer vício de consentimento a inquinar a
manifestação de vontade do reclamante, tem-se que este aderiu por vontade própria
à nova sistemática de reajuste, resultante da repactuação do plano de previdência
complementar. Tal adesão constitui, pois, ato jurídico perfeito, não podendo o
autor retroceder à situação anterior por simples alegação de prejuízo decorrente.
Recurso conhecido e improvido.
Processo: 0000692-12.2010.5.07.0007
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro
Turma 2

Julg.: 04/05/2011
Publ. DEJT: 31/05/2011

PAGAMENTO. OBJETO DE CONCILIAÇÃO SEM RECONHECIMENTO DE VÍNCULO E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
O pagamento estipulado na conciliação é, indubitavelmente, a retribuição
por prestação de serviço, que também se sujeita à incidência de contribuição
previdenciária por força do disposto no art. 195, I, letra "a", da Carta Magna,
pois não seria lógico ou razoável admitir que tal verba fosse originária de mera
liberalidade da parte demandada. Recurso conhecido e provido.
Processo: 0250900-43.2001.5.07.0003
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro
Turma 2

Julg.: 04/05/2011
Publ. DEJT: 31/05/2011

PARCELAS RESCISÓRIAS. CÁLCULO.
Para fins de cálculo das verbas rescisórias deve ser considerado, in casu,
o salário base acrescido do adicional de transferência, da médias das horas extras
prestadas e da produtividade.
Processo: 0142900-50.2009.5.07.0008
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho
Turma 2

Julg.: 17/01/2011
Publ. DEJT: 18/02/2011
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PEDIDO DE ADIAMENTO DE AUDIÊNCIA. PETIÇÃO
PROTOCOLIZADA TARDIAMENTE. REVELIA. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
A petição mediante a qual se requer o adiamento de audiência deve ser
protocolizada com antecedência razoável, de modo que permita ao serviço auxiliar
judiciário juntá-la aos autos antes da prolação da sentença. A juntada tardia, em
virtude da sobrecarga de serviço existente nas Varas do Trabalho, implica, para o
peticionante, a assunção do risco de ser considerado revel em face de sua ausência,
não havendo, em tal situação, que se falar em cerceamento de defesa.
Processo: 0001099-94.2010.5.07.0014
Rel. Desemb.: Maria José Girão
Turma 1

Julg.: 31/01/2011
Publ. DEJT: 17/02/2011

PEDIDO DE DEMISSÃO. COAÇÃO MORAL. INEXISTÊNCIA
DE PROVA.
Não há como desconstituir pedido de demissão assinado por empregado
quando o mesmo não se desvencilhou de provar a coação argüida.

HORAS EXTRAS. ÔNUS DA PROVA.

É do autor o ônus da prova da prestação do trabalho extraordinário (art. 818
da CLT, c/c o art. 333, I, do CPC).

DANO MORAL.

Não comprovada a prática de ato ilícito atribuído ao empregador, nem
conduta violadora de direitos subjetivos do empregado, não há que se falar em
indenização por danos morais. Recurso improvido.
Processo: 0034400-90.2009.5.07.0006
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar
Turma 2

Julg.: 16/02/2011
Publ. DEJT: 28/02/2011

PEDIDO DE DEMISSÃO. NULIDADE.
O art. 477, § 1º, da CLT, estabelece que o pedido de demissão do empregado,
cujo contrato vigore há mais de 1 ano, deve ser homologado pelo sindicato da categoria profissional. Dessa forma, há de se considerar inválido o pedido de demissão do
reclamante, ante a inobservância dos requisitos previstos no aludido dispositivo legal.

HORAS EXTRAS. CONTROLES DE PONTO.

Não comprovada pelo reclamante que os controles de ponto não retratam a
sua real jornada de trabalho, há de se manter a sentença que condenou a reclamada
em horas extras, calculadas em liquidação, com base nos sobreditos documentos.
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DANOS MORAIS. ÔNUS DA PROVA. INDEFERIMENTO.

Não havendo o reclamante comprovado os fatos relativos ao alegado
dano moral, deve-se manter a sentença que indeferiu a respectiva indenização,
sob o fundamento de que o reclamante não logrou êxito em comprovar a ofensa
alegada na inicial.

JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A CONTESTAÇÃO.
POSSIBILIDADE.

Não se verifica a existência de prejuízo ao reclamante, em face da juntada de
documentos pela parte reclamada, em momento posterior à contestação, porquanto
assegurado o contraditório. Recurso Ordinário conhecido e pacialmente provido.
Processo: 0000393-17.2010.5.07.0013
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva
Turma 1

Julg.: 07/02/2011
Publ. DEJT: 14/02/2011

PENA DE CONFISSÃO. EFEITOS.
A ausência injustificada do consignado/reconvinte à audiência em que
deveria depor acarreta aplicação da pena de confissão ficta, admitindo-se como
verdadeiros todos os fatos alegados pela parte contrária e não infirmados por outras
provas existentes nos autos.
Processo: 0094700-21.2009.5.07.0005
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho
Turma 2

Julg.: 17/01/2011
Publ. DEJT: 18/02/2011

PENHORA. VALOR DA AVALIAÇÃO DO BEM SUPERIOR.
AO QUANTUM DEBEATUR. EXCESSO. INEXISTÊNCIA.
Em se tendo aplicado à reclamada a pena prevista no art. 601 do CPC,
pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça, consistente na adulteração
de nota fiscal atestativa da propriedade de bens móveis por ela indicados, e, por
isso, mantida a constrição sobre bem imóvel, não se configura excesso de penhora
quando a avaliação de tal bem supera o valor exeqüendo, considerando não se haver
aquela parte utilizado, de forma escorreita, da faculdade que lhe fora concedida,
a teor do art. 882 da CLT.
Processo: 0086400-96.1997.5.07.0003
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 31/01/2011
Publ. DEJT: 1º/03/2011
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PETIÇÃO INICIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. ADEQUAÇÃO DOS
FATOS. JURA NOVIT CURIA ( O JUIZ CONHECE O DIREITO).
Provada a prática do ato ilícito de ordem moral, é irrelevante, para o juiz,
o equívoco na formulação do pedido, aplicando-se, in casu, o caso o princípio
"Jura novit curia" (o juiz conhece o direito), sendo suficiente que a parte interessada apresente os fatos para que o julgador aplique a norma cabível. Ademais,
em razão do princípio tuitivo ou da proteção, não se justifica que o trabalhador
seja prejudicado por simples equívoco técnico na formulação da petição inicial.
Processo: 0000086-69.2010.5.07.0011
Rel. Desemb.: Maria José Girão
Turma 1

Julg.: 28/02/2011
Publ. DEJT: 14/03/2011

PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. NOVA TABELA SALARIAL.
ALTERAÇÃO DA REFERÊNCIA DO CARGO OCUPADO PELO
EMPREGADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO FINANCEIRO.
Verificado que, à luz da Teoria do Conglobamento, a nova regulamentação
apresenta-se mais favorável ao empregado, notadamente por apresentar aumento
salarial razoável, tem-se por improcedente o pedido autoral de enquadramento na
referência antes ocupada. Recurso conhecido e improvido.
Processo: 0203200-27.2009.5.07.0024
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro
Turma 2

Julg.: 17/01/2011
Publ. DEJT: 18/02/2011

PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. LEI Nº 8.213/91. GARANTIA
DE ESTABILIDADE NO EMPREGO. INEXISTÊNCIA.
A literalidade do art. 93, da Lei nº 98.213/91 não garante estabilidade ao
emprego aos portadores de necessidades espaciais, obrigando às empresas, tão
somente a manutenção do percentual fixado no referido preceito normativo.
Processo: 0000600-68.2009.5.07.0007
Rel. Juíza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel
Turma 1

Julg.: 14/02/2011
Publ. DEJT: 21/02/2011

PRELIMINAR. JULGAMENTO " EXTRA PETITA ". INOCORRÊNCIA.
Constatada a congruência entre o pedido e a parte dispositiva da sentença,
não há falar em julgamento fora ou além dos limites objetivos da demanda, restando
incólumes os arts. 2º, 128 e 460 do Código de Processo Civil.
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RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. DONO DA OBRA.

Restando evidenciado o proveito econômico auferido pela reclamada, ao
incrementar sua atividade empresarial com a obra de reforma e construção de sua
nova filial, há de ser mantida a responsabilidade subsidiária da recorrente, com
fulcro nos arts. 1º, IV, e 170, da CF/88, c/c art. 2º da CLT.

HORAS EXTRAS.

Verifica-se a ausência de interesse recursal no presente tópico, ante a inexistência de condenação em horas extras.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

A verba honorária é hodiernamente devida em decorrência da revogação
dos arts. 14 e 16 da Lei nº 5.584/70, que conferiam supedâneo legal às Súmulas
219 e 329, restando superada, neste particular, a jurisprudência sumulada do
C. TST. RECURSO ORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Processo: 0000840-45.2010.5.07.0032
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva
Turma 1

Julg.: 25/04/2011
Publ. DEJT: 02/05/2011

PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. ALTERAÇÃO
DA ESTRUTURA SALARIAL. ADESÃO E QUITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA.
Inexistindo prova de que os recorridos tenham dado quitação a eventual
direito de integração do auxílio-alimentação às suas remunerações, rejeita-se a preliminar de extinção do processo com julgamento do mérito e indefere-se o pedido
alternativo de compensação dos valores indenizatórios recebidos pelos obreiros.

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. REFLEXOS. PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL E TRINTENÁRIA.

No presente caso, os reclamantes não postulam o pagamento do auxílioalimentação, mas somente a declaração da natureza jurídica da referida parcela e,
em consequência, a sua integração aos seus salários e o pagamento dos reflexos
sobre FGTS, férias + 1/3, 13ºs salários, gratificação de função, abonos pecuniários
e adicionais. Considerando, pois, que o pedido principal é meramente declaratório,
não há se falar, nem mesmo em tese, de prescrição do auxílio-alimentação. Assim,
os reflexos em férias, 13ºs salários e outras parcelas são devidos em relação aos
05 (cinco) anos que antecederam o ajuizamento da ação, observado o limite de
02 (anos) após a extinção do contrato de trabalho, conforme a regra constante do
art. 7º, XXIX, da Constituição Federal de 1988. Desse entendimento, ressalva-se
o FGTS, cujo recolhimento pode estender-se, retroativamente, por trinta anos,
conforme Súmula 362 do TST.

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA SALARIAL.
À época das admissões dos reclamantes, o auxílio-alimentação tinha natureza salarial, portanto essa condição aderiu aos seus contratos de trabalho. Desta
forma, não podem ser atingidos por pactuações coletivas posteriores, que atribuam
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caráter indenizatório à parcela em comento, nem pela adesão da empresa recorrente
em 1991 ao Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), haja vista o disposto
no art. 468, da CLT, e na Súmula nº 51 do C. Tribunal Superior do Trabalho. Ademais, os demandantes recebem o auxílio-alimentação com habitualidade, ou seja,
há mais de vinte anos, devendo esse benefício integrar os seus salários para todos
os efeitos legais, conforme art. 458, da CLT, e Súmula 241, do TST.

DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS E FISCAIS. RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO. FORMA DE CÁLCULO.

De acordo com a Súmula 368, II e III, do TST, o recolhimento das contribuições previdenciárias e fiscais é de responsabilidade do empregador e o ônus
pecuniário pertence ao empregado. Assim, merece reforma o "decisum", para
determinar que sejam observados, quando dos recolhimentos previdenciários e
fiscais, a legislação vigente e o Provimento nº 3/2005 da Corregedoria-Geral da
Justiça do Trabalho.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO.

A verba honorária é hodiernamente devida em decorrência da revogação
dos arts. 14 e 16 da Lei nº 5.584/70, que conferiam supedâneo legal às Súmulas
219 e 329, restando superada, neste particular, a jurisprudência sumulada do C.
TST. Assim, hoje no campo justrabalhista é bastante para a concessão de honorários tão-somente a existência de sucumbência e ser o trabalhador beneficiário da
Justiça Gratuita. RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.
Processo: 0208300-02.2009.5.07.0011
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva
Turma 1

Julg.: 21/03/2011
Publ. DEJT: 29/03/2011

PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA.
Configurada a pena de confissão ficta à empresa reclamada, ante a irregularidade da representação patronal em audiência, o indeferimento da produção
de provas posteriores não caracteriza cerceamento de defesa. Inteligência das
Súmulas 74, II, e 377, do C. TST.

JUSTA CAUSA OBREIRA. ÔNUS DA PROVA.

Não restando devidamente comprovada a justa causa para a demissão do
reclamante, e em face da "ficta confessio" aplicada ao reclamado, há de ser mantida a decisão de primeira instância, com o reconhecimento da rescisão contratual
sem justa causa.

DANO MORAL. EXISTÊNCIA.

O dano moral que habita a esfera da honra subjetiva carece de demonstração
do prejuízo sofrido pelo consignado/reclamante, sendo satisfatória, para efeito de
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reparação, a demonstração de seu fato gerador, pois a comprovação do fato lesivo
se mostra suficiente a gerar a responsabilidade do agressor.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

A verba honorária é hodiernamente devida em decorrência da revogação dos
arts. 14 e 16 da Lei nº 5.584/70, que conferiam supedâneo legal às Súmulas 219
e 329, restando superada, neste particular, a jurisprudência sumulada do C. TST.
RECURSO ORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Processo: 0066700-82.2007.5.07.0004
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva
Turma 1

Julg.: 25/04/2011
Publ. DEJT: 02/05/2011

PRESCRIÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROVIMENTO
JURISDICIONAL DE NATUREZA CONDENATÓRIA.
Da simples leitura dos pleitos formulados na inicial, verifica-se que a
pretensão jurisdicional buscada pelo MPT encerra provimento de natureza nitidamente condenatória, porquanto a declaração de nulidade das demissões dos
trabalhadores vinculados ao programa SINE, efetivadas pela CODECE, implicaria, necessariamente na restituição do status quo ante, retornando os mesmos
ao quadro funcional daquela companhia ou sendo eles integrados ao quadro da
administração direta, observando-se, em ambos os casos, o patamar remuneratório
então vigente, com os reajustes do período de afastamento. Em casos tais, em
que se verifica a cumulação de pedidos, tanto de natureza declaratória, quando
de natureza condenatória, afasta-se a imprescritibilidade da pretensão de cunho
exclusivamente declaratório. Neste contexto, tem-se que a pretensão esposada
na peça de começo está sujeita à prescrição de que trata o inciso XXIX do art. 7º
da Constituição Federal, que fixa o prazo extintivo de 2 anos após a extinção do
contrato de trabalho. Recurso conhecido e improvido.
Processo: 0259000-14.2006.5.07.0002
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar
Turma 2

Julg.: 02/03/2011
Publ. DEJT: 04/04/2011

PRESCRIÇÃO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. REFLEXOS NO
FGTS.
"In casu", aplica-se ao FGTS a prescrição trintenária, de acordo com
a Súmula 362 do TST, não sendo hipótese de incidência da Súmula 206. Isso
porque, a prescrição da pretensão relativa ao auxílio-alimentação apenas alcançaria o respectivo recolhimento da contribuição para o FGTS se o valor principal não houvesse sido pago, o que não é o caso, pois resta incontroverso que
o auxílio-alimentação foi regularmente recebido quando das épocas próprias.
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AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA SALARIAL. EMPREGADOS ADMITIDOS ANTES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR. PAT. INSTITUÍDO EM 1991.

A natureza jurídica salarial do auxílio-alimentação recebido pelos empregados da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL admitidos antes de sua adesão ao
PAT não foi modificada, pois isto implicaria em alteração lesiva de seus contratos
de trabalho, o que é vedado pelo art. 468 da CLT.
Processo: 0026900-13.2008.5.07.0004
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado
Turma 2

Julg.: 02/03/2011
Publ. DEJT: 23/03/2011

PRESCRIÇÃO. DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES
DA ALTERAÇÃO DO PACTUADO. ATO ÚNICO DO EMPREGADOR. SÚMULA 294 DO TST.
Tratando-se de alteração do contrato de trabalho decorrente de ato único do
empregador, que, em setembro de 1998, com o Plano de Cargo e Salários - PCC,
substituiu a denominada função de confiança para cargo comissionado e instituiu
o Complemento Temporário Variável de Ajuste ao Piso de Mercado - CTVA, a
prescrição aplicável não espécie é a total, consoante os termos da Súmula nº 294
do C. TST. Assim, proposta a presente reclamação em novembro de 2009, de se
reconhecer prescrita a pretensão autoral. Recurso conhecido e provido.
Processo: 0181200-72.2009.5.07.0011
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar
Turma 2

Julg.: 31/01/2011
Publ. DEJT: 24/02/2011

PRESCRIÇÃO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
A lei nova, sob pena de ser taxada de inconstitucional, não pode retroagir
para suprimir direitos, pelo que a redução do prazo prescricional conta-se apenas a
partir da entrada em vigor do novo diploma legal. No caso, tratando-se de pedido
de reparação de dano decorrente de acidente de trabalho ocorrido em 14.11.1999,
o prazo de 10 anos do art. 205 do novo CC deve ser contado a partir da vigência
daquele Código, qual seja 12.01.2003. Assim, de se reformar a sentença que acolheu a prejudicial de prescrição, eis que teria o autor até 14.11.2009 para ingressar
com a vertente ação e o fez em 18.08.2008, quando ainda não escoado o aludido
lapso prescricional.
Processo: 0174300-22.2008.5.07.0007
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho
Turma 2

Julg.: 11/05/2011
Publ. DEJT: 09/06/2011
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PRESCRIÇÃO ARGUIDA NAS CONTRA-RAZÕES. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
Não se conhece da prescrição suscitada nas contra-razões, porquanto deve
ser arguida pela parte interessada até o recurso ordinário. Com efeito, entende-se ser
incompatível com o processo do trabalho a nova regra processual inserida no § 5º
do art. 219 do CPC, que determina a declaração de ofício da prescrição, haja vista
o princípio da proteção ao hipossuficiente, cujo escopo é atenuar a desigualdade
sócio-econômica e de poder existente na relação de emprego.

FATO ILÍCITO NÃO PROVADO. INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL. INDEFERIMENTO.

Inexistindo prova nos autos acerca do suposto fato ilícito praticado pelo
empregador, que teria provocado lesão ao direito personalíssimo do obreiro (honra,
dignidade, imagem, liberdade, etc), não há como deferir o pedido de indenização
por dano moral. Sentença mantida. RECURSO ORDINÁRIO CONHECIDO E
IMPROVIDO.
Processo: 0000893-83.2010.5.07.0013
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva
Turma 1

Julg.: 11/05/2011
Publ. DEJT: 19/05/2011

PRESCRIÇÃO BIENAL.
Exsurge do conjunto probatório dos autos, que o contrato de trabalho ora
analisado, na verdade, se encontra suspenso. Deste modo, ante a ausência de rompimento do pacto laboral, afasta-se a prejudicial de prescrição bienal e, de logo,
dá-se prosseguimento ao julgamento da ação, nos termos do art. 515, § 3º. do CPC.

INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL.

Inépcia da petição inicial caracterizada em razão da falta de pedido específico. Inviável a pretensão efetuada de forma confusa e de difícil compreensão,
acarretando prejuízo à defesa. Assim, extingue-se o feito sem julgamento do
mérito em relação às verbas de 13º salário, diferença salarial, férias vencidas,
férias proporcionais, salário família e seguro desemprego, nos termos do art. 267,
I, c/c art. 295, I, do CPC.

SUSPENSÃO CONTRATO DE TRABALHO. FGTS. MULTA 40%.

Em relação ao recolhimento do FGTS, no período em que o contrato de
trabalho do obreiro se encontra suspenso aplica-se o disposto no art. 15, § 5º da Lei
8.036/1990 e art. 28, III, do Decreto n° 99.684/90 que a regulamenta. Verifica-se,
então, que a legislação específica não ampara o pedido autoral, uma vez que o
reclamante não se encaixa em nenhuma das situações excetuadas.
Processo: 0000361-82.2010.5.07.0022
Rel. Juíza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel
Turma 1

Julg.: 28/02/2011
Publ. DEJT: 24/03/2011
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PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO. INTERRUPÇÃO.
AÇÃO ANTERIOR ARQUIVADA.
A propositura de ação trabalhista, mesmo quando arquivada, interrompe
a prescrição, em relação aos pedidos idênticos declinados na primeira ação e
repetidos na ação posterior. Aplicação da Súmula nº 268, do C. TST. RECURSO
ORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Processo: 0000131-19.2010.5.07.0029
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva
Turma 1

Julg.: 09/02/2011
Publ. DEJT: 17/02/2011

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO SEM
BAIXA. ART. 20 DA LEI 10.522/02. OCORRÊNCIA.
A prescrição intercorrente decorre da paralisação do feito por um determinado período de tempo, fungindo à lógica a submissão de sua ocorrência à
prévia ciência do exequente quanto ao arquivamento que ele próprio solicitou.
Destaque-se, que, na espécie, não se aplica a disciplina do art. 40 e §§ da Lei
de Execução Fiscal, já que a suspensão do processo não se deu pela falta de
localização do executado ou de bens para penhora e sim com base no art. 20 da
Lei nº 10.522/02 (fls. 49), aplicando-se ao caso, na verdade, do art. 219, § 5º, do
CPC, com a redação dada pela Lei nº 11.280/06, de abrangência geral e imediata.

PRAZO PRESCRICIONAL.

Quanto ao prazo prescricional incidente, de fato, inexistindo norma jurídica
especial que regule a matéria quanto à cobrança de débito administrativo da União,
de natureza não tributária, deve ser aplicado, por analogia, o prazo de cinco anos
previsto pelo Decreto nº 20.910\32 e pela Lei nº 9.873\99, que dispõe acerca da
ação punitiva da Administração Pública Federal.
Processo: 0042100-22.2006.5.07.0007
Rel. Juíza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel
Turma 1

Julg.: 22/11/2010
Publ. DEJT: 21/01/2011

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. JUSTIÇA DO TRABALHO.
EXECUÇÃO FISCAL. APLICABILIDADE.
Consoante se extrai da leitura do artigo 40, § 4º da Lei 6.830/80 (Lei de
Execuções Fiscais) afigura-se plenamente viável a declaração da prescrição intercorrente, desde que ouvida previamente a Fazenda Pública. Consequentemente,
inaplicável a Súmula 114/TST, mesmo porque não se trata de dissídio entre
empregado e empregador.
Processo: 0044700-16.2006.5.07.0007
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho
Turma 2

Julg.: 31/01/2011
Publ. DEJT: 1º/03/2011
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PRESCRIÇÃO TOTAL. DIFERENÇAS SALARIAIS A
TÍTULO DE VP-GIP-TEMPO DE SERVIÇO E VP-GIP/SEM
SALÁRIO + FUNÇÃO, A INCIDIR SOBRE O VALOR DA
GRATIFICAÇÃO DO CARGO COMISSIONADO.
Informando os autos que as vantagens pessoais acima referenciadas passaram a não incidir sobre a gratificação do cargo comissionado, face à alteração
contratual por ato único do empregador, verificado em 15/09/1998, ao ensejo do
advento do novo Plano de Cargos Comissionados, por meio do qual fora modificado o critério de pagamento das VP's (vantagens pessoais), de se reconhecer a
prescrição total prevista na Súmula 294 do C. TST, visto que se trata de pedido
decorrente de parcela não prevista em lei.

DA ADESÃO DO AUTOR À NOVA ESTRUTURA SALARIAL.

Havendo a reclamante aderido, de forma livre e espontânea, à denominada Nova Estrutura Salarial Unificada da reclamada, não restando demonstrado
nenhum vício a macular a manifestação da vontade, tendo-lhe inclusive sido paga
a respectiva indenização, prevista no Regulamento Interno da empresa, fato este
não contestado pela reclamante em sua réplica à contestação, tem que a autora
transacionou e renunciou a outros direitos porventura colidentes com a Nova
Estrutura Salarial da recorrida, dando-lhes a respectiva quitação.
Processo: 0179600-16.2009.5.07.0011
Rel. Desemb.: Maria José Girão
Turma 1

Julg.: 10/01/2011
Publ. DEJT: 1º/02/2011

PREVIDÊNCIA. COMPLEMENTAR. OFERTA DE REPACTUAÇÃO CONTRATUAL. RECLAMANTES QUE NÃO ADERIRAM
AO NOVO PLANO NÃO FAZEM JUS À CONTRAPARTIDA EM
PECÚNIA.
Ao rejeitarem a oferta de repactuação do plano de previdência complementar, acordada entre PETROBRAS, PETROS, Federação Única dos Petroleiros
e sindicatos estaduais, com o fito de melhorar o equilíbrio financeiro do Plano
PETROS, os Reclamantes, tacitamente, preferiram permanecer vinculados à regra
do regulamento vigente ao tempo de sua admissão, por cujo teor percebem abono
complementar de proventos reajustável em índices equivalentes aos aplicados à
remuneração dos empregados em atividade. Nessa situação, não lhes assiste o
direito à verba intitulada "valor monetário", assegurada na citada avença, expressamente, apenas aos que aceitaram a repactuação contratual proposta, sendo-lhes
vedado beneficiar-se de plano ao qual, incontestavelmente, não aderiram.
Processo: 0159000-66.2007.5.07.0003
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 12/01/2011
Publ. DEJT: 15/02/2011

TRT 7ª Região - Boletim de Jurisprudência - jan./jun. - 2011

127

PROFESSOR. JORNADA DE TRABALHO REDUZIDA (ART.
318 DA CLT). DIREITO AO SALÁRIO MÍNIMO INTEGRAL.
O art. 7º, inciso IV, da Constituição Federal de 1988, garante o salário
mínimo como sendo a menor remuneração paga ao trabalhador. Tal interpretação,
entretanto, deve ser feita em consonância com o inciso XIII, do mesmo dispositivo constitucional, no qual se estabelece ser a jornada de trabalho de oito horas
diárias ou quarenta e quatro semanais. No caso do professor, estando submetido
a jornada diferenciada de quatro horas contínuas ou seis intercaladas de labor
diário (art. 318 da CLT), faz jus à percepção integral do salário mínimo. Recurso
conhecido e improvido.
Processo: 0187800-58.2009.5.07.0028
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar
Turma 2

Julg.: 02/02/2011
Publ. DEJT: 24/02/2011

PROFESSOR. JORNADA REDUZIDA. DIREITO AO SALÁRIO MÍNIMO.
A jornada especial do professor é considerada dia normal de trabalho, para
todos os fins, inclusive o do artigo 76 da CLT. Se sujeito a quatro horas contínuas
ou seis intercaladas de trabalho diário, faz jus o profissional à percepção integral
do salário mínimo.
Processo: 0189600-24.2009.5.07.0028
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 17/01/2011
Publ. DEJT: 21/03/2011

PROFESSOR. JORNADA REDUZIDA. DIREITO AO SALÁRIO
MÍNIMO.
A jornada especial do professor é considerada dia normal de trabalho, para
todos os fins, inclusive o do artigo 76 da CLT. Se sujeito a quatro horas contínuas
ou seis intercaladas de trabalho diário, faz jus o profissional à percepção integral
do salário mínimo.

NULIDADE CONTRATUAL. NÃO INCIDÊNCIA DE REGRAS
PRÓPRIAS DO CONTRATO FORMAL DE TRABALHO.
Constatada a nulidade do contrato, não há que se falar em aplicação de
regras próprias de uma relação formal de emprego, sendo devidas ao trabalhador apenas as parcelas salariais e indenizatórias.
Processo: 0190600-59.2009.5.07.0028
Rel. Desemb.: Maria José Girão
Turma 1

Julg.: 14/03/2011
Publ. DEJT: 25/03/2011
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PROFESSOR. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. AUSÊNCIA
DE MOTIVAÇÃO. ALTERAÇÃO LESIVA. NULIDADE.
O C. Tribunal Superior do Trabalho, por meio da OJ nº 244 e do Precedente
Normativo nº 78, reconhece a redução da carga horária do professor, sem que esta
seja considerada alteração ilegal do contrato de trabalho, uma vez que restaria
preservado o valor da hora-aula. Todavia, a possibilidade dessa redução está
condicionada, inexoravelmente, à diminuição do número de alunos, à inevitável
supressão de aulas eventuais ou de turmas. No presente caso, o reclamado não
provou a ocorrência de qualquer fato justificador (motivação) da referida subtração
de jornada, levando a crer que se tenha operado por deliberação administrativa
arbitrária. Recurso conhecido e desprovido.
Processo: 0056800-29.2009.5.07.0029
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar
Turma 2

Julg.: 21/02/2011
Publ. DEJT: 17/03/2011

PROFESSOR. REDUÇÃO E RETENÇÃO DE SALÁRIOS.
NECESSIDADE DE PROVAS ROBUSTAS.
Acusando o reclamante, enquanto professor, que a empresa reclamada reduziu seu salário e que reteve, ilegalmente, parte de sua remuneração, impõe-se-lhe a
produção de provas robustas e induvidosas que não se coadunam com declarações
que denotam a ausência de trabalho em determinado período e com a redução das
horas/aula prestadas antes da alegada redução salarial.
Processo: 0209400-90.2007.5.07.0001
Rel. Desemb.: Maria José Girão
Turma 1

Julg.: 09/05/2011
Publ. DEJT: 16/05/2011

PROFESSORA MUNICIPAL. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA.
PREVISÃO EM PORTARIA. ATO MUNICIPAL LEGAL. PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PRIVADO.
Portarias do Município previam a expansão temporária da Jornada de Trabalho em face de excepcional interesse público e deixavam claro em seu texto a
não incorporação à carga horária inicial. É incontroversa a alegação do Município
acerca da desnecessidade da manutenção da carga horária extra. Prevalece, na
espécie, o interesse público sobre o individual.
Processo: 0000196-20.2010.5.07.0027
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1

Julg.: 21/03/2011
Publ. DEJT: 28/03/2011
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PROVA DOCUMENTAL. PREVALÊNCIA.
Tratando-se de fato constitutivo do direito pleiteado na exordial, é do
empregado o ônus da prova de suas alegações, por imposição do artigo 818 da
Consolidação das Leis do Trabalho c/c o artigo 333, Inciso I, do Código de Processo Civil. Em não tendo o autor se desincumbido do encargo probante, há de
prevalecer a prova documental apresentada pela empresa recorrida.
Processo: 0201000-13.2009.5.07.0003
Rel. Desemb.: Maria José Girão
Turma 1

Julg.: 11/05/2011
Publ. DEJT: 18/05/2011

PROVA PERICIAL NÃO ATENDIDA.
Aprova pericial não é obrigatória, senão coadjuvante para a formação do
convencimento do magistrado, que pode encontrar outros elementos relevantes
nos próprios autos, capazes, por si só, de respaldar o deferimento ou indeferimento
da pretensão de adicional de insalubridade.

MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. LEVANTAMENTO DE
PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL E EXTINÇÃO DO
FEITO ANTE A INEXISTÊNCIA DE ANÁLISE DO PLEITO
POR COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte exerceu apenas seu direito de
defesa, utilizando-se de fundamentos juridicamente aceitáveis. Não se verifica
intenção reporvável da ré ou utilização de expedientes procrastinatórios. Recurso
provido a fim de que sejam excluídas da condenação a multa por litigância de
má-fé e a conseqüente condenação em pagamento de indenização à União Federal.
Processo: 0164400-78.2009.5.07.0007
Rel. Juíza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel
Turma 1

Julg.: 18/04/2011
Publ. DEJT: 04/05/2011

QUITAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. SÚMULA 330
DO C. TST.
O Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho - TRCT, devidamente
homologado, confere liberação ao empregador com relação às parcelas ali consignadas, não impedindo que o obreiro exerça o direito de ação referente ao valor
dado à parcelas ou parcelas impugnadas. Entender de forma contrária implicaria
no deslustre ao princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional do Estado
ou princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário, em evidente afronta ao artigo
5º, inciso XXXV da Constituição da República. Na espécie, constata-se que do
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termo rescisório não constou o pagamento de qualquer valor a título de reflexos
de diferenças salariais decorrentes de comissões recebidas, horas extras, adicional
de transferência e última comissão, conforme bem ressaltado pela decisão questionada, não se havendo falar, pois, em eficácia liberatória da homologação sindical.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

No que diz respeito ao deferimento dos honorários advocatícios, no entender
deste Relator, alcança fundamento nos artigos 5º, XVIII, LXXIV; 8º, inciso V e 133 todos
da Constituição da República. Recurso ordinário da empresa conhecido e desprovido.
Processo: 0106000-56.2009.5.07.0012
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado
Turma 2

Julg.: 02/03/2011
Publ. DEJT: 17/03/2011

RFFSA. EXTENSÃO DO REAJUSTE DE 47,68% CONFERIDO
EM ACORDO JUDICIAL.
O alcance do acordo judicial celebrado no Processo 04-406/81 limita-se às
partes envolvidas naquela lide, não havendo como estender seus efeitos para beneficiar os reclamantes do presente feito sob o fundamento da isonomia. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
Processo: 0002900-40.2008.5.07.0006
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva
Turma 1

Julg.: 09/02/2011
Publ.DEJT: 17/02/2011

READAPTAÇÃO FUNCIONAL. RECUSA DA RECLAMADA
EM CUMPRIR ORDEM JUDICIAL.
Inexistindo provas de que o conteúdo do Programa Novos Tempos efetivamente isenta a recorrente do cumprimento da reabilitação profissional, porquanto
alega que ficou afastada toda a nocividade que emanaria do exercício da função
de representante de serviços e, considerando que não cabe a empregadora da
reclamante questionar quanto à pertinência ou não de proceder a readaptação
da promovente, mormente permanecendo a empregada executando serviços de
digitação o que, possivelmente, concorreu para a persistência da enfermidade, à
outra conclusão não se chega que não a de manter a decisão de primeiro grau,
que ordenou a transferência definitiva da função de representante de serviço para
outra, administrativa ou similar, que não lhe exija esforços dos membros afetados.
Conhecido o recurso da reclamada, mas negado provimento.
Processo: 0145200-76.2009.5.07.0010
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar
Turma 2

Julg.: 23/05/2011
Publ. DEJT: 31/05/2011
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REAJUSTES SALARIAIS. CATEGORIA DIFERENCIADA.
Se, como no caso dos autos, o reclamante sempre prestou seus serviços no
Estado do Ceará, tanto que a empresa reclamada, atuante no ramo de informática,
homologou a rescisão de contrato de seu empregado na Delegacia Regional do
Trabalho neste Estado, induvidoso que não poderiam ter sido aplicados ao reclamante os pisos salariais de entidade de classe do Rio de Janeiro, estando correta
a decisão que deferiu diferenças salariais daí decorrentes.
Processo: 0107000-85.2009.5.07.0014
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho
Turma 2

Julg.: 09/02/2011
Publ. DEJT: 21/02/2011

RECURSO ADESIVO DO RECLAMADO. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
Interposto recurso principal, não cabe à parte, posteriormente, interpor
recurso adesivo, ante o princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa.

RECURSO DO RECLAMANTE. DANO MORAL.

O mero desrespeito à legislação trabalhista não enseja, per si, direito à
reparação por dano moral. Para tanto, é ônus do reclamante comprovar que os
fatos decorrentes do inadimplemento contratual causaram-lhe efetivo dano moral
decorrente de situação vexatória constrangimento, humilhação, dor etc.

RECURSO DO RECLAMANTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Não assiste razão àquele que pugna pelo cálculo, sobre o valor total da
condenação, dos honorários advocatícios deferidos, quando tal medida já restou
prontamente observada na decisão de origem.
Processo: 0004300-89.2009.5.07.0027
Rel. Juíza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel
Turma 1

Julg.: 14/02/2011
Publ. DEJT: 21/03/2011

RECURSO ADMINISTRATIVO. EXIGÊNCIA DE DEPÓSITO
PRÉVIO. INCONSTITUCIONALIDADE.
A teor da Súmula Vinculante 21 do Supremo Tribunal Federal, "É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para
admissibilidade de recurso administrativo."
Processo: 0106100-69.2008.5.07.0004
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado
Turma 2

Julg.: 02/03/2011
Publ. DEJT: 17/03/2011

132

TRT 7ª Região - Boletim de Jurisprudência - jan./jun. - 2011

RECURSO AUTORAL. AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO.
PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO FINAL. NÃO ADMITE
PRORROGAÇÃO.
O prazo para ajuizamento da reclamação trabalhista, diferente do recursal,
não admite prorrogação de qualquer espécie, já que se trata de prazo prescricional,
o qual perece, irremediavelmente, na data do seu aniversário. Pensar o contrário
seria admitir ofensa direta ao texto constitucional, o qual, no seu art. 7º, inciso
XXIX, fixa em dois anos o tempo que dispõe o obreiro para vir a juízo reclamar
os seus direitos.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

A verba honorária é devida nos termos da Constituição Federal em vigor
(art. 133) e legislação infraconstitucional, como art. 20 do CPC e Estatuto da OAB
(art. 22). Recurso conhecido e parcialmente provido.

RECURSO ADESIVO DOS RECLAMADOS. VINCULO EMPREGATÍCIO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.

Presentes os requisitos exigidos pelo art. 3º, do texto consolidado, merece
ser confirmada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a sentença de primeiro
grau, que reconheceu o vínculo de emprego entre os litigantes apenas para determinar a anotação da CTPS do obreiro, pedido de cunho estritamente declaratório,
não afetado pela prescrição bienal, conforme preceitua o § 1º, do art. 11 da CLT.
Recurso adesivo conhecido e improvido.
Processo: 0134300-52.2009.5.07.0004
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro
Turma 2

Julg.: 28/03/2011
Publ. DEJT: 18/04/2011

RECURSO DA RECLAMADA. HORAS EXTRAS. NECESSIDADE
DE PROVA ROBUSTA.
A condenação em horas extras há de resultar de prova robusta e inequívoca,
em face da natureza extraordinária da parcela, ônus que incumbia ao reclamante,
do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

HONORÁRIOS DE ADVOGADO NA JUSTIÇA DO TRABALHO.

Os honorários de advogado são devidos nos termos da Constituição Federal
em vigor (art. 133) e legislação infraconstitucional, como art. 20 do CPC e Estatuto
da OAB (art. 22). Recurso conhecido e parcialmente provido.

RECURSO ADESIVO DO RECLAMANTE MAJORAÇÃO DO
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.

O laudo perícia foi conclusivo ao relatar que a manipulação de substâncias
combustíveis pelo reclamante ocorria apenas para a limpeza de peças a ser por ele
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torneadas. Tal atividade não justifica a concessão do adicional de insalubridade
em seu grau máximo, muito menos sua conversão em adicional de periculosidade.
Recurso autoral conhecido improvido.
Processo: 0085300-07.2005.5.07.0010
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro
Turma 2

Julg.: 17/01/2011
Publ. DEJT: 1º/03/2011

RECURSO DA RECLAMADA. VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
ART. 3º, DA CLT.
Deve ser reconhecida a relação de emprego quando a prova dos autos
revela que entre o reclamante e o reclamado, na execução dos serviços, havia a
presença dos elementos insculpidos no art. 3º da CLT - subordinação, onerosidade,
pessoalidade, não configurando, pois, mera prestação de serviços sob a forma de
trabalhador autônomo.

MULTA DO ART. 477, §§ 6º E 7º, DA CLT.

Envolvendo a reclamação controvérsia acerca do vínculo empregatício e,
conseqüentemente, a incidência, ou não, dos direitos consolidados, não se pode
cogitar da responsabilidade patronal pelo não-pagamento, à época da dissolução
contratual, das verbas rescisórias, razão pela qual não há se deferir a respectiva
penalidade. Recurso conhecido e parcialmente provido.

RECURSO DO RECLAMANTE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO.
CABIMENTO NA JUSTIÇA DO TRABALHO.
Não há vedação legal para a concessão da verba honorária na Justiça do
Trabalho, ao contrário, encontra amparo no Texto Maior (art. 133) e legislação
infraconstitucional (art. 20 do CPC e 22 do Estatuto da OAB). Recurso autoral
conhecido e provido.
Processo: 0126700-65.2009.5.07.0008
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro
Turma 2

Julg.: 31/01/2011
Publ. DEJT: 23/02/2011

RECURSO DAS RECLAMADAS. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO.
NATUREZA SALARIAL.
Por força do disposto no art. 458 da CLT, o AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
fornecido pela empresa detém natureza salarial, especialmente se no ato da contratação inexistia qualquer norma legal ou contrato de adesão ao Programa de
Alimentação do Trabalhador - PAT que desautorizasse esse entendimento. Definida
a natureza salarial da verba, devidos são os respectivos reflexos sobre as parcelas
trabalhistas. Recursos das reclamadas conhecidos e improvidos.
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RECURSO DO RECLAMANTE. FGTS. DIFERENÇAS.
PRESCRIÇÃO.

Ao FGST não se aplica o disposto no inciso XXIX, do art. 7º da Constituição Federal de 1988, que prevê as prescrições de caráter comum. Diversamente,
nos termos do que dispõe a Lei nº 8.036/90, no seu art. 23, § 5º, a prescrição a ser
aplicada é a trintenária. Recurso autoral conhecido e provido.
Processo: 0062500-58.2009.5.07.0005
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro
Turma 2

Julg.: 04/05/2011
Publ. DEJT: 31/05/2011

RECURSO DO MUNICÍPIO. CONTRATO NULO. EFEITO "EX
NUNC" FGTS DEVIDO.
A nulidade do contrato de trabalho tem efeitos "ex nunc". A sanção
constitucional é contra o agente da Administração responsável pela irregularidade, não prevendo punição contra o trabalhador contratado sem prévia
seleção pública - parte hipossuficiente na relação jurídica - (art. 37, § 2º, da
CF/88). Assim, correta a condenação do reclamado no recolhimento do FGTS
dos reclamantes e diferenças salariais.

SALÁRIO MÍNIMO. JORNADA REDUZIDA. PROPORCIONALIDADE.

O salário mínimo é devido ao trabalhador que cumpre a jornada normal
de trabalho. Laborando a obreira em jornada reduzida, sua remuneração será
proporcional a esta. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Processo: 0192500-77.2009.5.07.0028
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro
Turma 2

Julg.: 29/11/2010
Publ. DEJT: 12/01/2011

RECURSO DO RECLAMANTE. COMPLEMENTAÇÃO DE
APOSENTADORIA.
Nos termos da Súmula 288 do TST, a complementação dos proventos da
aposentadoria é regida pelas normas em vigor na data da admissão do empregado,
observando-se as alterações posteriores desde que mais favoráveis ao beneficiário
do direito. Recurso provido.

RECURSO ORDINÁRIO ADESIVO DO BANCO DO BRASIL.
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. REGULAMENTO. PRESCRIÇÃO.
No tocante ao pleito decorrente do cálculo da complementação com base
na aplicação de determinado regulamento, não há de se falar em prescrição total,
conforme entendimento consubstanciado na Súmula 327 do TST.
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Processo: 0197500-30.2009.5.07.0005
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1
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Julg.: 16/05/2011
Publ. DEJT: 26/05/2011

RECURSO DOS RECLAMANTES. CEF. ADESÃO À NOVA
ESTRUTURA SALARIAL DE 2008. TRANSAÇÃO. VALIDADE.
Os critérios estabelecidos em norma coletiva para adesão do trabalhador
às novas regras de estrutura salarial unificada são válidos, na medida em que se
configura hipótese de transação, estabelecida dentro dos parâmetros legais, que
não admite divisibilidade capaz de abrigar o aproveitamento, pela parte, apenas
daquilo que lhe é favorável. Recurso improvido.

RECURSO DA RECLAMADA. PRESCRIÇÃO. DIFERENÇAS
SALARIAIS DECORRENTES DA ALTERAÇÃO DO PACTUADO.
ATO ÚNICO DO EMPREGADOR. SÚMULA 294 DO TST.
Tratando-se de alteração do contrato de trabalho decorrente de ato único do
empregador, que, em setembro de 1998, com o Plano de Cargo e Salários - PCC,
substituiu a denominada função de confiança para cargo comissionado e instituiu
o Complemento Temporário Variável de Ajuste ao Piso de Mercado - CTVA, a
prescrição aplicável não espécie é a total, consoante os termos da Súmula nº 294
do C. TST. Assim, proposta a presente reclamação em novembro de 2009, de se
reconhecer prescrita a pretensão autoral. Recurso conhecido e provido.
Processo: 0184800-04.2009.5.07.0011
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar
Turma 2

Julg.: 31/01/2011
Publ. DEJT: 16/03/2011

RECURSO ORDINÁRIO. CTVA. VANTAGENS PESSOAIS.
CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA. ALTERAÇÃO
DO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. PRESCRIÇÃO TOTAL.
PRESCRIÇÃO TOTAL. CTVA.
Tratando-se de pedido de prestações sucessivas decorrentes de alteração
contratual no Plano de Cargos e Salários, ocorrida em setembro de 1998, não
amparado por preceito de lei, e interposta a presente reclamação em dezembro de
2008, inafastável a incidência da prescrição total da pretensão autoral, segundo
entendimento do C. TST consubstanciado na Súmula 294. Recurso conhecido e
provido.
Processo: 0005300-78.2009.5.07.0010
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva
Turma 1

Julg.: 28/02/2011
Publ. DEJT: 30/03/2011
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RECURSO ORDINÁRIO. ECT. REINTEGRAÇÃO NO
EMPREGO.
As empresas em que há prevalência do capital público, mesmo que os seus
servidores sejam regidos pela CLT, numa abrangência maior, por serem órgãos da
periferia do Poder, estão submissas aos princípios norteadores da administração
pública, quais sejam legalidade, impessoalidade, razoabilidade e proporcionalidade. Portanto, seus atos necessitam ser motivados.
Processo: 0080900-97.2007.5.07.0003
Rel. Juíza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel
Turma 1

Julg.: 21/03/2011
Publ. DEJT: 28/03/2011

RECURSO ORDINÁRIO. FGTS. PARCELAMENTO JUNTO À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
O pedido de parcelamento do saldo devedor junto ao órgão gestor do FGTS
não constitui óbice à ação individual objetivando a regularização dos depósitos
do FGTS.

JUS POSTULANDI . FACULDADE E NÃO OBRIGAÇÃO
LEGAL DE POSTULAR EM JUÍZO SEM A ASSISTÊNCIA DE
ADVOGADO.

O direito de acesso à justiça, enquanto princípio fundamental inserto na
CF/88 é extensivo a todos e, portanto, não pode ser tolhido pelo Judiciário Trabalhista sob o manto da existência do jus postulandi, que é faculdade atribuída
ao jurisdicionado e não obrigação de postular em juízo sem a assistência de
advogado. Estando, pois, a parte reclamante assistida por advogado e havendo
sucumbência do reclamado, impõe-se a condenação deste ao pagamento dos
honorários advocatícios.
Processo: 0186800-29.2009.5.07.0026
Rel. Desemb.: Maria José Girão
Turma 1

Julg.: 14/02/2011
Publ. DEJT: 21/02/2011

RECURSO ORDINÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. COMPROVAÇÃO. ESTABILIDADE ASSEGURADA. RECURSO NÃO
PROVIDO.
Revelando o conjunto probatório que a doença do empregado decorreu
das atividades exercidas, bem como, que houve acidente de trabalho, correta a
sentença que reconheceu o direito à estabilidade indenizada.
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JUS POSTULANDI . FACULDADE E NÃO OBRIGAÇÃO
LEGAL DE POSTULAR EM JUÍZO SEM A ASSISTÊNCIA DE
ADVOGADO.

O direito de acesso à justiça, enquanto princípio fundamental inserto na
CF/88 é extensivo a todos e, portanto, não pode ser tolhido pelo Judiciário Trabalhista sob o manto da existência do jus postulandi, que é faculdade atribuída
ao jurisdicionado e não obrigação de postular em juízo sem a assistência de
advogado. Estando, pois, a parte reclamante assistida por advogado e havendo
sucumbência do reclamado, impõe-se a condenação deste ao pagamento dos
honorários advocatícios.
Processo: 0202700-05.2007.5.07.0032
Rel. Desemb.: Maria José Girão
Turma 1

Julg.: 14/03/2011
Publ. DEJT: 22/03/2011

RECURSO ORDINÁRIO. ALTERAÇÃO CONTRATUAL.
COMISSÕES. PREJUÍZO DEMONSTRADO. DIFERENÇAS
DEVIDAS.
Uma vez provada a alteração prejudicial no sistema de pagamento de
comissões ao empregado, devem ser mantidas as diferenças deferidas pela decisão
de primeiro grau.
Processo: 0000234-07.2010.5.07.0003
Rel. Desemb.: Maria José Girão
Turma 1

Julg.: 09/05/2011
Publ. DEJT: 16/05/2011

RECURSO ORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE MANDATO
EXPRESSO OU TÁCITO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
Não constando dos autos expressa outorga de poderes ao(a) advogado(a)
que subscreve o recurso e, por igual, não restando caracterizado o mandato
tácito ou presumido, impõe-se o não conhecimento do recurso, haja vista o
defeito de representação insanável na fase recursal.

SUPLEMENTAÇÃO DEAPOSENTADORIA. ERRO NAFIXAÇÃO
DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO EM DECORRÊNCIA DE
CÁLCULO REALIZADA PELA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA
PRIVADA. CORREÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
A suplementação de aposentadorias, a cargo das entidades de prividência
privada, por definição, visa a complementar, em casos especiais, o valor pago
pelo INSS, de modo que o beneficiário receba, na inatividade, o mesmo valor que
recebia na ativa. Assim, provado que o benefíciário já percebia do INSS determi-
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nado valor, não se admite que as entidades de prividência privada realizem novo
cálculo para determinar o valor do salário de benefício, até porque a competência,
para esse fim, é exclusiva da Autarquia Previdenciária Estatal.
Processo: 0000208-88.2010.5.07.0009
Rel. Desemb.: Maria José Girão
Turma 1

Julg.: 25/04/2011
Publ. DEJT: 02/05/2011

RECURSO ORDINÁRIO. AUSÊNCIA DO RECLAMANTE À
ADIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. CONFISSÃO FICTA. AFASTAMENTO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE.
Mostra-se válido, para ilidir os efeitos da confissão ficta, aplicada pela
ausência do reclamante à audiência de instrução em que deveria prestar depoimento e produzir provas, a juntada de Boletim de Ocorrência, registrado na
mesma data da sessão, em que descreveu, de modo convincente, o fato impeditivo
do comparecimento da parte e seu patrono ("seqüestro relâmpago").

PERÍODO CLANDESTINO DE TRABALHO. CARGO DIVERSO
DO ANOTADA NA CPTS. CONFIGURAÇÃO.

Provada que a relação de emprego entre as partes iniciou e findou em
momentos anterior e posterior ao anotado na CTPS do reclamante, impõe-se o
reconhecimento do período clandestino de trabalho. Sobejou da prova dos autos o
exercício, pelo reclamante, da atividade de vigia da obra e não de pedreiro, como
aduzido pela defesa.

JORNADA DE TRABALHO. CARTÕES DE PONTO. INVALIDADE. SÚMULA Nº 338 DO TST.

Os livros de ponto que apresentam ora ausência de registro da entrada e
saída do reclamante, ora uniformes horários de início e fim do expediente, deixam
de constituir prova válida acerca da jornada laboral do empregado. Inteligência
da Súmula nº 338 do TST. Prova testemunhal convincente em ratificar a jornada
consignada na inicial, que deve prevalecer sobre a tese da defesa.

VERBAS RESCISÓRIAS.

Reconhecido período clandestino de trabalho e labor extraordinário, além
de jornada noturna, devidas as verbas rescisórias calculadas com base nesses novos
parâmetros, deduzidos os valores já percebidos pelo empregado.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

A verba honorária é hodiernamente devida em decorrência da revogação dos
arts. 14 e 16 da Lei nº 5.584/70, que conferiam supedâneo legal às Súmulas 219
e 329, restando superada, neste particular, a jurisprudência sumulada do C. TST.
Recurso ordinário conhecido e não provido.
Processo: 0001231-03.2010.5.07.0031
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva
Turma 3

Julg.: 27/02/2012
Publ. DEJT: 06/03/2012
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RECURSO ORDINÁRIO. CELETISTA. CONCURSADO. DESPEDIDA IMOTIVA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA.
IMPOSSIBILIDADE.
A equiparação das empresas públicas às empresas privadas não é absoluta,
vez que incidem os princípios e regras de direito público. Impõe-se, por isso, em
se tratando de entidade pertencente à administração indireta, ainda que sujeita a
regime jurídico próprio das empresas privadas, a motivação do referido ato.

DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA. MOTIVAÇÃO BASEADA
EM MERA SUSPEITA. DESVIRTUAMENTO DA DISPENSA
SEM JUSTA CAUSA. ABUSO DE DIREITO. DESVIO DE
FINALIDADE. MOTIVAÇÃO DEVE SER BASEADA EM
FATOS, NÃO EM SUSPEITAS. TEORIA DOS MOTIVOS
DETERMINANTES. NULIDADE.
A motivação do ato administrativo de dispensa sem justa causa deve ser
baseada em fatos de contornos impessoais, ligados mais à própria atividade da
empresa, como fatores econômicos ou administrativos. A motivação ligada a
mera suspeita de irregularidade, de forma a travestir a dispensa sem justa causa
em verdadeira punição, não se consubstancia no exercício de direito potestativo,
mas em verdadeiro abuso de direito, apto a gerar direito à reparação por danos
morais. Recurso ordinário conhecido e improvido.
Processo: 0209400-78.2007.5.07.0005
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva
Turma 1

Julg.: 21/02/2011
Publ. DEJT: 15/04/2011

RECURSO ORDINÁRIO. GRATIFICAÇÃO NATALINA E
FÉRIAS VENCIDAS. BASE DE CÁLCULO INFERIOR.
DIFERENÇAS DEVIDAS. RECURSO PROVIDO.
São devidas as diferenças de gratificação natalina e das férias vencidas, bem
como reflexos sobre em FGTS e INSS, uma vez que o próprio juiz sentenciante
reconheceu a remuneração do recorrente no importe de R$ 2.900,00 (dois mil e
novecentos reais).
Processo: 0189800-59.2007.5.07.0009
Rel. Desemb.: Maria José Girão
Turma 1

Julg.: 11/05/2011
Publ. DEJT: 18/05/2011

140

TRT 7ª Região - Boletim de Jurisprudência - jan./jun. - 2011

RECURSO ORDINÁRIO. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso ordinário, por inexistente, quando a subscritora
do apelo não tem poderes para a sua interposição. Recurso Ordinário não conhecido.
Processo: 0065200-35.2009.5.07.0028
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado
Turma 2

Julg.: 29/11/2010
Publ. DEJT: 11/01/2011

RECURSO ORDINÁRIO. NULIDADE DA SENTEÇA POR
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO.PRESCRIÇÃO BIENAL RECONHECIDA. ATO NULO.
POSSIBILIDADE.
Não se configura nula a sentença que fundamentou de forma minudente o
reconhecimento da prescrição bienal da pretensão autoral.
Transcorrido mais de dois anos entre a adesão ao Plano de Rescisão
Voluntária Incentivada - PRVI e o ajuizamento da presente reclamação, resta
prescrita a pretensão dos autores (art. 7º, XXIX, da CRFB, c/c o art. 11 da CLT).
No Direito do Trabalho somente se configura a imprescritibilidade das
ações meramente declaratórias (art. 11, § 1º, da CLT). Já a ação em curso possui
natureza constitutiva negativa e condenatória. Além do que, na seara laboral
não se difere entre atos nulos e anuláveis para efeito de aplicação do instituto da
prescrição, como se depreende do art. 7º, XXIX, da CRFB, c/c o art. 11 da CLT.
Ilação contrária resultaria na própria ineficácia daqueles preceitos constitucional
e legal, uma vez que todos os atos contrários às normas celetistas consideram-se
nulos (arts. 9º e 468 da CLT) e, mesmo assim, sujeitos à prescrição bienal e/ou
qüinqüenal. Recurso ordinário conhecido e improvido.
Processo: 0054600-03.2009.5.07.0012
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva
Turma 1

Julg.: 09/02/2011
Publ. DEJT: 21/02/2011

RECURSO ORDINÁRIO. PAGAMENTO DE SALÁRIO
"POR FORA" OU CLANDESTINO. AUSÊNCIA DE PROVA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
O recebimento de salário superior ao anotado na CPTS é fato constitutivo
do direito buscado pelo reclamante e deve ser satisfatoriamente provado. Todavia,
a prova coligida aos autos não favorece a tese do autor.
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Devidos os honorários advocatícios somente quando preenchidos dois requisitos cumulativos: ser o reclamante beneficiário da justiça gratuita e estar assistido
pelo sindicato de sua categoria profissional. Ante a falta da assistência sindical da
reclamante, não há que se deferir o pagamento da verba honorária. Inteligência da
Súmula nº 219/TST. Recurso ordinário conhecido e parcialmente provido.
Processo: 0204300-65.2009.5.07.0008
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva
Turma 1

Julg.: 09/02/2011
Publ. DEJT: 17/02/2011

R E C U R S O O R D I N Á R I O . PAT R O N A L D E S E R Ç Ã O .
COMPROVANTE DE DEPÓSITO RECURSAL E CUSTAS
EM CÓPIA SIMPLES.

Incognoscível, por deficiência de preparo, é o apelo que se faz acompanhar
do comprovante de recolhimento das custas processuais e depósito recursal em
fotocópia simples.

RECURSO OBREIRO. CONFISSÃO FICTA EMPRESARIAL.

A ficta confessio da empresa Reclamada induz à presunção de veracidade
em relação aos fatos alegados na inicial, desde que não infirmados pelos elementos
constantes nos autos.
Processo: 0141900-51.2005.5.07.0009
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 28/02/2011
Publ. DEJT: 21/03/2011

RECURSO ORDINÁRIO. REPARAÇÃO. ACIDENTE DO
TRABALHO. PRESCRIÇÃO.
Tratando-se de lesão cuja ciência inequívoca se deu antes da vigência da
Emenda Constitucional nº 45, aplicável a prescrição do Código Civil, com observância
da regra de transição do art. 2.028 daquele diploma. Sendo a ação ajuizada após a
vigência da emenda nº 45, também aplicável à espécie a prescrição bienal. Recurso
Ordinário conhecido e improvido.
Processo: 0036400-49.2007.5.07.0001
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva
Turma 1

Julg.: 14/02/2011
Publ. DEJT: 21/02/2011

RECURSO ORDINÁRIO. SUBORDINAÇÃO. AUSÊNCIA.
VÍNCULO DE EMPREGO. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO
PROVIDO.
Em se tratando de prestação de serviço sem os requisitos do art. 3º da CLT,
notadamente a subordinação jurídica do empregado, forçoso reconhecer que não
houve vínculo de emprego, razão porque mantém-se a sentença vergastada.
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Processo: 0001412-25.2010.5.07.0024
Rel. Desemb.: Maria José Girão
Turma 1

Julg.: 11/05/2011
Publ. DEJT: 18/05/2011

RECURSO ORDINÁRIO. TRABALHADOR AVULSO. OGMO.
SELEÇÃO DE REGISTRADOS. ANTIGUIDADE. PROCESSO
ADMINISTRATIVO. PENALIDADE DE CANCELAMENTO DE
CADASTRO. PENA INDEVIDA. EFEITOS EX TUNC.
Se, em processo administrativo, há o provimento de recurso do interessado,
sob fundamento de que a pena aplicada seria indevida, os efeitos desta decisão são
ex tunc, haja vista que não se admite que pena indevida produza efeitos. Recurso
Ordinário conhecido e provido.
Processo: 0192800-05.2009.5.07.0007
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva
Turma 1

Julg.: 21/02/2011
Publ. DEJT: 28/02/2011

RECURSO ORDINÁRIO DA 1ª RECLAMADA. COOPERATIVA.
RELAÇÃO DE EMPREGO. CARACTERIZAÇÃO DE VÍNCULO
DE EMPREGO.
Provada a presença da relação de emprego, nos termos dos arts. 2º e 3º, da
CLT, não há que se falar em trabalho cooperativo.

RECURSO ORDINÁRIO DA 2ª RECLAMADA. EMENTA. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS. INADIMPLEMENTO POR PARTE
DO EMPREGADOR RESPONSABILIDADE DO TOMADOR
DOS SERVIÇOS. SÚMULA Nº 331, IV, DO TST.
O inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do empregador,
implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços, consoante expressamente reconhecido pelo TST, através da Súmula 331, inciso IV.
Processo: 0109600-82.2009.5.07.0013
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1

Julg.: 28/03/2011
Publ. DEJT: 04/04/2011

RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA. ADICIONAL DE
PERICULOSIDADE BASE DE CÁLCULO ART. 193, § 1º, DA
CLT.
"O trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado
um adicional de 30% (trinta por cento) sobre o salário sem os acréscimos
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resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa."
Recurso conhecido e provido, no particular.

RECURSO ADESIVO DO RECLAMANTE. EMENTA. HORAS
EXTRAS. ÔNUS DA PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVECIMENTO MOTIVADO.

De acordo com o disposto no art. 131 do CPC, cabe ao Juízo valorar livremente a prova dos autos, bastando que exponha as razões de seu convencimento de
forma fundamentada. Assim, em face da fragilidade da prova oral produzida pelo
reclamante, que não foi capaz de infirmar a prova oral da reclamada, bem como
em razão da aplicação do princípio do livre convencimento motivado, mantenho
a decisão recorrida.
Processo: 0158600-68.2007.5.07.0030
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1

Julg.: 10/01/2011
Publ. DEJT: 25/01/2011

RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMANTE. DANO MORAL
E MATERIAL. VENDA EXTERNA COM TRANSPORTE DE
MERCADORIAS E VALORES. ÓBITO DECORRENTE DE
ASSALTO A MÃO ARMADA. TRANSPORTE DE MERCADORIAS. VIOLÊNCIA POTENCIALIZADA E ATRAÍDA PELA
NATUREZA DA ATIVIDADE. ATIVIDADE DE RISCO. OMISSÃO ESTATAL COMO FATOR EXCLUDENTE DO NEXO
CAUSAL E DA RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR.
INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade civil do empregador é objetiva, com fulcro no art. 927,
parágrafo único, do Código Civil, em se tratando de óbito decorrente de assalto
a mão armada no exercício de atividade de venda externa em que há transporte
de valores e mercadorias visadas por criminosos, uma vez que o trabalhador fica
exposto, sem qualquer estrutura de segurança, a atos de violência urbana, em situação de risco infinitamente superior à média dos trabalhadores. Neste cenário, o
fato típico não se consubstancia em caso fortuito ou fato de terceiro, por ser evento
esperado e provável, cujo nexo causal está umbilicalmente ligado à atividade. A
"culpa difusa" da sociedade, consubstanciada na omissão do Estado na garantia
da segurança pública não afasta a responsabilidade do empregador, eis que este
responde pelos riscos da atividade, inclusive o risco da violência urbana, quando
potencializado pela natureza da atividade exercida pelo empregado. Recurso
Ordinário conhecido e provido.
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RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA. ATIVIDADE
EXTERNA. INCIDÊNCIA DO ART. 62, I, DA CLT. CONTROLE
DE JORNADA. INCOMPATIBILIDADE.
Em se tratando de venda externa em que resta incompatível o controle de
jornada, não há que se condenar a reclamada ao pagamento das horas extras. Em
casos tais, para caracterização do controle de horário, é ponto nodal, a princípio, a
obrigatoriedade de comparecimento diário dos vendedores à sede da empresa para
prestação de contas ao final da jornada. O registro de horário das transações em
computador de mão e o rastreamento do veículo via satélite não consubstanciam,
por si só, o controle de jornada. Recurso ordinário conhecido e provido.
Processo: 0159100-18.2007.5.07.0004
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva
Turma 1

Julg.: 06/06/2011
Publ. DEJT: 15/06/2011

RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMADO. AUXILIAR DE
LABORATÓRIO. APLICABILIDADE DA LEI 3.999/61.
O enquadramento do auxiliar de laboratório na Lei 3.999/61 é matéria pacífica
no C.TST, conforme entendimento consubstanciado na Súmula nº 301 daquela Corte.

SALÁRIO PROFISSIONAL. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO
MÍNIMO.

Descabe ao Judiciário, substituindo-se ao legislador ordinário, impor nova
base de cálculo para o salário dos auxiliares de laboratório, cujo piso da categoria
é de 2 (dois) salários mínimos, até que sobrevenha legislação específica dispondo
em outro sentido.

ESTABILIDADE PROVISÓRIA. GESTANTE.

A finalidade do instituto da estabilidade provisória à gestante é não somente
proteger a mulher grávida, mas assegurar o bem-estar do nascituro, razão pela qual,
configurado que a concepção ocorreu no curso do contrato de trabalho, revela-se
totalmente irrelevante a circunstância de que a obreira não tinha conhecimento
do seu estado gravídico à época da despedida. Inteligência da Súmula 244, I, do
C.TST. RECURSO ORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RECURSO ORDINÁRIO ADESIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Devidos os honorários advocatícios, no percentual de 15%, em decorrência da revogação dos arts. 14 e 16 da Lei nº 5.584/70, que conferiam supedâneo
legal às Súmulas 219 e 329, restando superada, neste particular, a jurisprudência
sumulada do C. TST. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PROVIDO.
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Processo: 0181500-74.2008.5.07.0009
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva
Turma 1
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Julg.: 25/04/2011
Publ. DEJT: 02/05/2011

RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMADO. BANCÁRIO.
CARGO DE CONFIANÇA.
O enquadramento do bancário na disposição do art. 224, § 2º, da CLT, como
cargo de confiança, ocorre quando restar nítido, pelo conjunto probatório dos autos,
que o empregado, além de perceber gratificação não inferior a 1/3 do salário do
cargo efetivo, possui subordinados, algum poder decisório e fidúcia especial, capaz
de destacá-lo dos demais, o que não se verificou no caso dos autos. Aplicação da
Súmula 102, II, do TST. DO RECURSO ADESIVO DA RECLAMANTE.

GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO.COMPENSAÇÃO. HORAS
EXTRAS. IMPOSSIBILIDADE.
O bancário não enquadrado no § 2º do art. 224 da CLT, que receba gratificação de função, não pode ter o salário relativo a horas extraordinárias compensado
com o valor daquela vantagem. Aplicação da Súmula 109, do TST.
Processo: 0000144-84.2010.5.07.0007
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1

Julg.: 18/04/2011
Publ. DEJT: 03/05/2011

RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMADO. CONEXÃO. AÇÃO
DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO AJUIZADA APÓS O
ENCERRAMENTO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO REALIZADA NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA.
IMPOSSIBILIDADE.
Resta indene de dúvidas que a intenção do CREA, em sede de ação
consignatória, foi tentar emendar a precária defesa oral ofertada na reclamação
trabalhista, pretendendo, com isso, a reabertura de nova instrução processual já
encerrada, o que de pronto viola o princípio do devido processo legal. Assim, não
obstante o disposto no art. 105 do CPC, encerrada a instrução processual nos autos
da presente ação trabalhista, tal reunião resta inviabilizada.

RECURSO ORDINÁRIO ADESIVO DO RECLAMANTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Os honorários advocatícios são devidos com arrimo no artigo 133 da
Constituição Federal de 1988, artigo 20 do CPC e, ainda, artigo 22, caput, da Lei
nº 8.906/94, sempre que funcione advogado devidamente habilitado nos autos.
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Processo: 0253400-88.2006.5.07.0009
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1

Julg.: 06/06/2011
Publ. DEJT: 10/06/2011

RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMADO. DEPÓSITO
RECURSAL NÃO EFETUADO NA CONTA VINCULADA DO
EMPREGADO. DESERÇÃO.
O Parágrafo 4º do art. 899 da CLT estabelece que o depósito recursal deve
ser efetuado obrigatoriamente na conta vinculada do empregado. Desse modo,
o recolhimento efetuado através da Guia para Depósito Judicial Trabalhista não
atende à exigência legal, decorrendo daí sua irregularidade e, por via de conseqüência, a deserção do recurso. Recurso não conhecido.

RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMANTE. HORAS EXTRAS.
FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS PERTENCENTE
AO AUTOR.
A prova do fato constitutivo do direito pretendido (horas extras), a teor
do que preceitua o art. 333, inc. I, do CPC, combinado com o art. 818 da CLT,
compete ao autor. Não se desonerando deste ônus, impossível o deferimento das
horas extras requeridas.

CONTRATO DE TRABALHO. RESCISÃO INDIRETA. HIPÓTESE NÃO CARACTERIZADA.

Não demonstrada a infração grave praticada pelo empregador, nos moldes
do art. 483 da CLT, resta improvido o pedido de rescisão indireta do contrato de
trabalho. Recurso não provido.
Processo: 0000029-45.2010.5.07.0013
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar
Turma 2

Julg.: 11/05/2011
Publ. DEJT: 25/05/2011

RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMANTE. JUSTA CAUSA.
ATO DE IMPROBIDADE. CONFIGURAÇÃO.
Transações bancárias irregulares, assumidas e reconhecidas pelo reclamante,
gerente administrativo da reclamada (Instituição Financeira) e por testemunhas, configura ato de improbidade a ensejar a demissão por justa causa (art. 482, "a", da CLT).

DANOS MORAIS. PRESSUPOSTOS. INEXISTÊNCIA.

Provada a improbidade e não tendo havido qualquer excesso no ato demissório,
improcede o pedido de danos morais.

DO RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMADO. BANCÁRIO.
HORAS EXTRAS. ÔNUS DA PROVA.
A prova das alegações, segundo a regra prescrita no art. 818 da CLT,
incumbe à parte que as fizer, sendo devida a condenação em horas extras em
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razão da existência da prova do fato constitutivo do direito pleiteado. No caso, o
reclamante ofereceu prova testemunhal que comprovou a extrapolação da jornada
normal de trabalho. Aplicação das Súmulas nºs 102, II, e 343, do TST.
Processo: 0033900-29.2007.5.07.0027
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1

Julg.: 14/03/2011
Publ. DEJT: 22/03/2011

RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA
SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA Nº 422 DO TST.
Não merece conhecimento o recurso que não ataca especificamente os
fundamentos da sentença questionada, aplicando-se à hipótese, por analogia,
a Súmula nº 422 do TST. Recurso ordinário não conhecido.
Processo: 0088900-82.2009.5.07.0014
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado
Turma 2

Julg.: 23/02/2011
Publ. DEJT: 17/03/2011

REENQUADRAMENTO. CONTAGEM DE TEMPO DE
SERVIÇO. LEI DE ANISTIA.
A lei de anistia, não tem o condão de aniquilar o direito adquirido, nem
de apagar toda a vida funcional da reclamante, que antes de ser dispensada por
força dos chamados "planos de enxugamento da máquina administrativa" no
governo Collor, percebia, normalmente, anuênios e promoções, vantagens estas
asseguradas, inclusive, pelo regulamento de pessoal da empresa e pelo instituto
do direito adquirido, não podendo, assim, ser extirpadas unilateralmente.
Processo: 0000512-93.2010.5.07.0007
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho
Turma 2

Julg.: 06/06/2011
Publ. DEJT: 16/06/2011

REENQUADRAMENTO. PLANO DE CARGOS E REMUNERAÇÃO.
Considerando que a reclamada não se desonerou do ônus de demonstrar, de
forma clara e objetiva, quais os critérios utilizados no reenquadramento funcional
de seus empregados, não definindo parâmetro para se estabelecer comparações
entre os mesmos, tem-se por irreparável a sentença recorrida, que reconheceu
ao autor o direito ao seu reenquadramento em nível semelhante aos seus pares
apontados na inicial. Recurso conhecido e improvido.
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Processo: 0000637-49.2010.5.07.0011
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro
Turma 2

Julg.: 15/06/2011
Publ. DEJT: 11/07/2011

REEXAME NECESSÁRIO. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.
Demonstrando a instrução processual que o Termo de Parceria formalizado
entre o Município de Missão Velha e o CADS (OSCIP) consistia, na verdade, em
instrumento para encobrir a intermediação de mão-de-obra, correta a decisão que
reconheceu a invalidade do pacto. Reexame necessário conhecido para manter-se
a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Processo: 0041100-21.2006.5.07.0028
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado
Turma 2

Julg.: 15/12/2010
Publ. DEJT: 07/02/2011

REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO. INEXISTÊNCIA. LEI
MUNICIPAL QUE, MERAMENTE, O DECLARA INSTITUÍDO,
MAS NÃO DISPÕE SOBRE SUA REGULAMENTAÇÃO.
Tem-se por inexistente no mundo jurídico o Regime Estatutário que
objetivava reger as relações de trabalho entre o Município de Campos Sales e
seus servidores. A Lei Municipal nº 226/2001, dele supostamente institutiva, não
estabelece os direitos e as obrigações das partes envolvidas, mas, tão-somente,
o declara instituído, prevendo a sua regulamentação através de ato futuro do
Poder Executivo Municipal. Juridicamente, portanto, não há regime estatutário
implantado no Município, vez que não editada regulamentação que lhe dê efetividade. Desta forma, a CLT exsurge como a norma adequada à disciplina de
tais relações, sendo a Justiça do Trabalho a competente para dirimir os litígios
delas decorrentes.
Processo: 0094800-07.2009.5.07.0027
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 19/01/2011
Publ. DEJT: 21/03/2011

REGIME JURÍDICO ÚNICO. AUSÊNCIA DE PROVA DA
PUBLICAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
Inexistindo prova nos autos da publicação da lei instituidora do Regime
Jurídico Único no Município recorrente, reputa-se competente a Justiça do Trabalho
para processar e julgar a demanda, de acordo com o art. 114 da CF.
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MENSALIDADE SINDICAL. DESCONTO EM FOLHA DE
PAGAMENTO.
Estando os empregados do Município recorrente sob a égide da CLT, tem
este a obrigação de efetuar os descontos da mensalidade sindical ou contribuição
associativa da folha de pagamento daqueles, nos termos do seu art. 545, da CLT.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Tendo o douto Juízo "a quo" observado os parâmetros estabelecidos nas
alíneas "a" a "c", do § 3º, do art. 20, do CPC, mantém-se a condenação do reclamado
ao pagamento dos honorários advocatícios de 15%. RECURSO ORDINÁRIO
CONHECIDO E IMPROVIDO.
Processo: 0103500-94.2008.5.07.0030
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva
Turma 1

Julg.: 09/02/2011
Publ. DEJT: 17/02/2011

REGIME JURÍDICO ÚNICO. LEI NÃO PUBLICADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
Não havendo o Município comprovado a publicação, seja por afixação
nos prédios públicos, seja no Diário Oficial, da lei que pretendeu instituir o RJU
municipal, tem-se por inexistente referido regime estatutário, sendo competente,
portanto, a Justiça do Trabalho.

FGTS.

Considerado não válido o RJU, permanece o reclamante sob a égide da
CLT, fazendo jus, portanto, aos depósitos fundiários, do período reclamado.

SALÁRIO MÍNIMO. JORNADA REDUZIDA.

O art. 7º, inciso IV, da Constituição Federal de 1988, garante o salário
mínimo como sendo a menor remuneração paga ao trabalhador. Tal interpretação,
entretanto, deve ser feita em consonância com o inciso XIII, do mesmo dispositivo
constitucional, no qual se estabelece ser a jornada de trabalho de oito horas diárias
ou quarenta e quatro semanais. Nesse sentido, se a jornada de trabalho do obreiro
é inferior àquela constitucionalmente estipulada, o salário pode ser pago de forma
proporcional. Recurso parcialmente provido.
Processo: 0059500-84.2009.5.07.0026
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar
Turma 2

Julg.: 13/04/2011
Publ. DEJT: 16/05/2011

REGIME JURÍDICO ÚNICO. VALIDADE.
A jurisprudência mais recente dos tribunais pátrios, inclusive emanada do
Supremo Tribunal Federal, a exemplo da proferida na Reclamação nº 5635, vem
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se firmando no sentido de admitir que a simples publicação da lei instituidora do
regime estatutário, inclusive por meio de afixação no local de costume, é suficiente
para validá-lo. Assim, correta a sentença recorrida que limitou o vínculo celetista
ao período anterior a 27/07/2009, data de publicação da Lei nº 104/90 do Diário
Oficial do Estado, indeferindo, pois, os depósitos fundiários posteriores.

HONORÁRIOS DE ADVOGADO NA JUSTIÇA DO TRABALHO.

A verba de honorários de advogado é devida nos termos da Constituição
Federal em vigor (art. 133) e legislação infraconstitucional, como art. 20 do CPC
e Estatuto da OAB (art. 22). Recurso conhecido e parcialmente provido.
Processo 0000230-95.2010.5.07.0026
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro
Turma 2

Julg.: 04/05/2011
Publ. DEJT: 31/05/2011

REGIME JURÍDICO ÚNICO. VALIDADE CONDICIONADA A
PUBLICAÇÃO DA LEI QUE O INSTITUIU.
Tendo em vista a norma do art. 37 da CF/88 que impõe à administração
pública a obediência ao princípio da publicidade e, não havendo prova da publicação
da Lei nº 029/1993, temos que no presente caso deve prevalecer o regime celetista.
Processo: 0270300-02.2009.5.07.0023
Rel. Desemb.: Maria José Girão
Turma 1

Julg.: 09/05/2011
Publ. DEJT: 25/05/2011

REGULAMENTO DE EMPRESA. REGRAS SOBRE PROGRESSÕES SALARIAIS PERIÓDICAS. ADESÃO AO CONTRATO
DE TRABALHO.
Uma vez previsto em regulamento interno da empresa, as progressões
salariais periódicas passam a integrar o contrato de trabalho do obreiro, não se
lhe havendo negar tal direito.
Processo: 0000044-14.2010.5.07.0013
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 23/02/2011
Publ. DEJT: 12/04/2011

REGULAMENTO INTERNO. PODER DIRETIVO. DANO
MORAL. INEXISTÊNCIA.
O acolhimento de pedido indenizatório por dano moral pressupõe a configuração de ato ilícito, praticado pelo empregador. Em assim, a imposição de normas
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de conduta inerentes à função desempenhada pelo obreiro na empresa revela,
tão-só, o exercício do poder diretivo, sem repercutir na esfera íntima do obreiro.
Processo: 0038900-48.2008.5.07.0003
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 04/05/2011
Publ. DEJT: 29/06/2011

REINTEGRAÇÃO. DOENÇA PROFISSIONAL
Verificando-se da prova dos autos a ocorrência do nexo causal entre a
patologia acometido ao reclamante e o labor por ele desenvolvido em razão do
contrato de trabalho manteve com o Banco reclamado, conforme reconheceu
expressamente a Previdência Social, em lhe concedendo auxílio doença acidentário, ainda no curso do aviso prévio, que perdurou por mais de 15 dias, tem-se
que o trabalhador atende aos requisitos necessários ao reconhecimento da estabilidade provisória acidentária de que trata o art. 118 da Lei 8.213/1991, consoante
entendimento jurisprudencial sedimentado na Súmula 378 do C. TST. Recurso
conhecido, mas não provido.
Processo: 0004800-21.2009.5.07.0007
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar
Turma 2

Julg.: 10/01/2011
Publ. DEJT: 08/02/2011

REINTEGRAÇÃO. PEDIDO FORMULADO COM BASE NA
ANISTIA PREVISTA NO ART. 8º DO ADCT. PRESCRIÇÃO
TOTAL. PRETENSÃO SUJEITA AO PRAZO BIENAL ESTABELECIDO NO INCISO XXIX DO ART. 7º DA CF/88.
O direito de ação nasce sob o signo da exigibilidade do direito material em
que se funda, a partir daí se deflagrando o prazo previsto em lei para seu ajuizamento, cuja postergação pelo titular importa a aplicação do instituto prescricional.
"In casu", o direito à anistia, prevista no art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e, conseqüentemente, o de ver-se o demandante reintegrado
ao quadro funcional do qual teria sido demitido por ato persecutório de natureza
política, haveriam ser propugnados no lapso de dois anos, consoante o inciso XXIX
do art. 7º da Constituição Federal, que prevalece, evidentemente, mercê da eficácia
derrogatória, sobre o art. 1º do Decreto nº 20.910/32, adotado, como fundamento
normativo, na sentença recorrida. Recurso a que se dá provimento para acolher a
prejudicial de prescrição e extinguir o processo com resolução de mérito.
Processo: 0251700-98.2006.5.07.0002
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 10/01/2011
Publ. DEJT: 15/02/2011
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REINTEGRAÇÃO. SERVIDOR CONCURSADO.
Não tendo o Município trazido aos autos qualquer prova das irregularidades
que aponta terem existido no concurso no qual o reclamante foi aprovado, nem
de que não teriam sido obedecido os comandos da lei de responsabilidade fiscal,
dar-se provimento ao apelo autoral para o fim de determinar sua reintegração ao
cargo anteriormente ocupado, com o pagamento dos salários relativos a todo o
período de afastamento até à data em que for efetivamente reintegrado.
Processo 0017300-62.2009.5.07.0026
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho
Turma 2

Julg.: 09/02/2011
Publ. DEJT: 21/02/2011

REINTEGRAÇÃO DE EMPREGADO ESTÁVEL NO EMPREGO.
INQUÉRITO JUDICIAL PARA APURAÇÃO DE FALTA GRAVE.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO PARA
RECONSIDERAR O DESPACHO AGRAVADO. LIMINAR
DEFERIDA PARA CASSAR A DECISÃO DE REINTEGRAÇÃO.
Mandado de segurança contra decisão que determina reintegração imediata
de empregado detentor de estabilidade sindical, suspenso em razão de ajuizamento
de inquérito para apuração de falta grave. Constitui direito líquido e certo do empregador a suspensão do empregado até a decisão final do processo, na forma do artigo
494, caput e parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho. Orientação
Jurisprudencial nº 137 da SBDI2 do Tribunal Superior do Trabalho. Agravo regimental provido para deferir a liminar requerida nos autos do mandado de segurança.
Processo: 0004104-35.2011.5.07.0000
Rel. Desemb.: Maria José Girão
Tribunal Pleno

Julg.: 31/05/2011
Publ. DEJT: 1º/07/2011

RELAÇÃO DE EMPREGO. DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. FALTA GRAVE DO EMPREGADOR.
ART. 483, ALÍNEA "D" DA CLT. RESCISÃO INDIRETA.
O não recolhimento reiterado do FGTS por parte do empregador caracteriza
a falta grave do empregador referida no art.483, alínea "d", da Consolidação das
Leis do Trabalho e, por via de consequência, autoriza o empregado a requerer a rescisão indireta do contrato de trabalho, conforme o previsto no parágrafo terceiro do
mesmo dispositivo legal, segundo o qual "Nas hipóteses das letras "d" e "g", poderá
o empregado pleitear a rescisão de seu contrato de trabalho e pagamento das respectivas indenizações, permanecendo ou não no serviço até final decisão do processo.
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Processo: 0000486-07.2010.5.07.0004
Rel. Desemb.: Maria José Girão
Turma 1
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Julg.: 25/04/2011
Publ. DEJT: 06/05/2011

RELAÇÃO DE EMPREGO. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS
DA PROVA.
Admitida a prestação dos serviços e alegada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, tal como trabalho autônomo,
parceria ou qualquer outra forma tendente a iludir a relação de emprego, inverte-se
o ônus da prova, cabendo ao tomador dos serviços provar suas alegações, a teor
do que dispõe o art. 818, da CLT c/c o art. 333, II, do Código de Processo Civil.
Processo: 0145700-63.2009.5.07.0004
Rel. Desemb.: Maria José Girão
Turma 1

Julg.: 14/03/2011
Publ. DEJT: 22/03/2011

RELAÇÃO DE EMPREGO. MANICURE. INEXISTÊNCIA.
O reconhecimento da relação de emprego pressupõe a existência de prova
robusta e suficiente para convencer o julgador que o trabalho prestado pelo trabalhador
ou trabalhadora era realizado de forma pessoal, não-eventual, com subordinação e
mediante o pagamento de salário, tal como previsto no art. 3º, da CLT, sendo inegável
que a ausência de qualquer dos requisitos legais descaracteriza o vínculo específico
de emprego para transformar o trabalho em atividade diversa.
Processo: 0204600-38.2006.5.07.0006
Rel. Desemb.: Maria José Girão
Turma 1

Julg.: 10/01/2011
Publ. DEJT: 17/01/2011

RELAÇÃO DE EMPREGO. NEGAÇÃO DO VÍNCULO, MAS
NÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFISSÃO DO
RECLAMANTE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Negada a relação empregatícia, mas não os serviços prestados, da empresa
é o ônus probatório. In casu, contudo, não precisou o réu de tal desincumbir-se,
uma vez que o próprio promovente, ao prestar depoimento, deixa clara a ausência
de subordinação/ingerência na realização de suas tarefas, dali sobressaindo sua
total liberdade na consecução daqueles serviços. Recurso conhecido e provido, a
fim de se julgar improcedente a Reclamatória.
Processo: 0169700-30.2009.5.07.0004
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 28/02/2011
Publ. DEJT: 21/03/2011
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RELAÇÃO DE EMPREGO. PROVA INSUFICIENTE.
Para que seja reconhecida a relação de emprego mister se faz que a prova
exiba de modo claro as características essenciais previstas na legislação: onerosidade,
pessoalidade, não eventualidade, subordinação. Lacunosa a relação, correta a decisão que não reconheceu o vínculo. Recurso Ordinário conhecido, mas improvido.
Processo: 0043700-98.2009.5.07.0031
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado
Turma 2

Julg.: 23/02/2011
Publ. DEJT: 17/03/2011

RELAÇÃO DE EMPREGO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA
DE SUBORDINAÇÃO.
Não presentes todos os elementos insculpidos no art. 3º da CLT, mormente
o da subordinação, porquanto emergente do conjunto probatório relação factícia de
parceria entre reclamante e reclamadas, merece mantida a r. sentença de primeiro
grau determinativa da improcedência da reclamação.
Processo: 0168200-69.2008.5.07.0001
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 09/05/2011
Publ. DEJT: 17/05/2011

REMOÇÃO INEXISTENTE. DEMISSÃO NÃO PROVADA.
SAÍDA ESPONTÂNEA.
Tendo dito a reclamante que não fora removida, perdeu o objeto do pedido de
nulidade de remoção. Não estando em exercício a autora e não provando haver sido
demitida, há de se reconhecer a saída espontânea, sendo devidas as verbas garantidas
pela prestação dos serviços efetivados. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Processo: 0085000-89.2008.5.07.0026
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro
Turma 2

Julg.: 06/06/2011
Publ. DEJT: 22/06/2011

REPOUSOS SEMANAIS. LABOR EM DOMINGO. LIMITES
LEGAIS.
Comprovado que durante a relação empregatícia a folga referente ao
repouso semanal remunerado nunca coincidiu com o dia de domingo, deixando
assim de observar a periodicidade prevista no art. 6º, da Lei 10.101/00, conclui-se
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que o reclamante faz jus ao pagamento de um domingo laborado a cada 4 (quatro)
semanas do início da relação empregatícia até 04 de dezembro de 2007 e a cada
3 (três) semanas a partir de 05 de dezembro de 2007.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

A verba honorária é hodiernamente devida em decorrência da revogação dos
arts. 14 e 16 da Lei nº 5.584/70, que conferiam supedâneo legal às Súmulas 219 e
329, restando superada, neste particular, a jurisprudência sumulada do C. TST. Assim,
hoje no campo justrabalhista é bastante para a concessão de honorários tão-somente
a existência de sucumbência e ser o trabalhador beneficiário da Justiça. Recursos
ordinários conhecidos e parcialmente providos.
Processo: 0019000-27.2009.5.07.0009
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva
Turma 1

Julg.: 21/02/2011
Publ. DEJT: 18/03/2011

REPRESENTANTE COMERCIAL. VÍNCULO DE EMPREGO
RECONHECIDO.
O fato de não haver a reclamada comprovado a inexistência de subordinação
do trabalho prestado pelo reclamante, e, haja vista ser dela o ônus probatório de vínculo de trabalho realizado apenas na qualidade de representação comercial autônoma,
do qual não logrou êxito, impõe-se seja reformada a sentença que não reconheceu a
relação de emprego entre as partes. Recurso Ordinário conhecido e provido.
Processo: 0184700-47.2007.5.07.0002
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado
Turma 2

Julg.: 14/02/2011
Publ. DEJT: 22/02/2011

REPRESENTATIVIDADE SINDICAL.
Há de ser observado o princípio da territorialidade em relação à aplicabilidade
das normas coletivas de trabalho, levando-se em consideração o local da prestação
dos serviços que, no caso vertente, ocorreu no Estado do Ceará. Outrossim, restou
comprovado nos autos que, no período em que o reclamante laborou para a empresa
reclamada (2006/2007), a representatividade da categoria econômica em questão
era exercida pelo Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação do Estado do
Ceará - SEACEC. Recurso conhecido e improvido.
Processo: 0106800-78.2009.5.07.0014
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva
Turma 1

Julg.: 09/02/2011
Publ. DEJT: 17/02/2011
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RESCISÃO CONTRATUAL IMOTIVADA. ÔNUS DA PROVA.
Não tendo a reclamada, em suas razões defensivas, argüido a justa causa
demissória, por abandono de emprego, mas, simplesmente, sustentado que a
autora, por deliberação própria, abandonara seu serviço, sem qualquer ingerência
patronal, incumbe à reclamante, induvidosamente, o ônus de demonstrar, clara e
inequivocamente, a injusta dispensa.
Processo: 0000858-32.2010.5.07.0011
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 19/01/2011
Publ. DEJT: 21/03/20111

RESCISÃO INDIRETA. RECONHECIMENTO.
Não havendo, a reclamada, impugnado as alegações da reclamante quanto
ao descumprimento reiterado das obrigações contratuais por parte da empresa, resta
tipificada a conduta faltosa do empregador, a teor do art. 483, alínea "d", que permite
a rescisão indireta do contrato de trabalho. Reforma-se a sentença neste tópico.

DANO MORAL. INEXISTÊNCIA.

O inadimplemento de obrigação trabalhista não gera, por si só, ofensa à
honra ou imagem do trabalhador, mormente quando a própria legislação prevê
meios adequados de reparação dessas faltas contratuais. Sentença mantida no tema.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

Valer-se do direito constitucional de agir, com intuito de pleitear verba que
entende ter direito, não enseja a aplicação da pena de litigância de má-fé. Afasta-se,
portanto, a incidência da multa e indenização por litigância de má-fé, aplicadas na
sentença. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Processo: 0158200-55.2009.5.07.0007
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva
Turma 1

Julg.: 14/02/2011
Publ. DEJT: 21/02/2011

RESCISÃO INDIRETA DO CONTRATO. ATO LESIVO DA
HONRA E BOA FAMA DO EMPREGADO.
Apontando o conjunto probatório dos autos que a reclamada praticou ato
lesivo à honra e boa fama do reclamante, ao acusá-lo injustamente de apropriação
indébita de valores, correta a decisão que, com fulcro no art. 483, alínea "e" da
CLT, reputou caracterizada a rescisão indireta do contrato de trabalho e deferiu
as verbas daí decorrentes.
Processo: 0000777-41.2010.5.07.0025
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho
Turma 2

Julg.: 18/04/2011
Publ. DEJT: 19/05/2011
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RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. CULPA DO EMPREGADOR. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
A indenização por dano moral só é devida quando o empregador, por dolo
ou culpa, pratica ato ilícito contra o empregado. Não restando comprovada nos
autos a existência de conduta culposa do empregador na ocorrência de acidente
do trabalho, fica descaracterizada a sua responsabilidade pelo infortúnio.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFERIMENTO.

O fundamento para a concessão dos honorários de advogado repousa nas
disposições dos art. 133 da CF/88 e art. 20 do CPC, sob o percentual de 15% sobre
o valor da condenação. Recurso do reclamado provido. Recurso do reclamante
parcialmente provido.
Processo: 0135400-32.2007.5.07.0030
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar
Turma 2

Julg.: 16/02/2011
Publ. DEJT: 21/03/2011

RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ABRANGÊNCIA DE
MULTAS E DEMAIS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.
A responsabilização subsidiária do tomador dos serviços, nas hipóteses
previstas no Enunciado 331, IV, do TST, ou nos demais casos reconhecidos
pela Justiça do Trabalho, não exclui a obrigação de pagamento de multas ou
cumprimento de outras penalidades previstas na sentença. A responsabilidade em
referência também não pressupõe a prova de vínculo laboral entre o empregado
da empresa prestadora dos serviços e a tomadora, bastando, para esse fim, a prova
do relacionamento entre as empresas, ainda que o contrato seja de empreitada.
Processo: 0190600-21.2007.5.07.0031
Rel. Desemb.: Maria José Girão
Turma 1

Julg.: 14/02/2011
Publ. DEJT: 21/02/2011

RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA. STF. CULPA "IN VIGILANDO".
A averiguação da suposta responsabilidade subsidiária da Administração
Pública deverá ser aferida em instrução processual perante o juízo de primeiro
grau (culpa subjetiva), conforme entendimento plasmado na ADC nº 16, em julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, por força do princípio
da aptidão para a prova, é ônus da administração trazer à baila provas suficientes
à comprovação de que cumpriu com desvelo o dever de fiscalizar a execução do
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contrato administrativo, razão pela qual, reformulo meu entendimento no que
concerne à matéria. Assim, diante da omissão culposa do ente público, revelada
através da constatada inadimplência do contratado no pagamento das verbas
trabalhistas (culpa "in vigilando"), é irretorquível lhe atribuir a responsabilidade
subsidiária, com fundamento nos artigos 186 e 927, caput, do CC, pelo pagamento dos encargos trabalhistas devidos a parte reclamante. Recurso ordinário
conhecido e não provido.
Processo: 0189400-98.2009.5.07.0001
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado
Turma 2

Julg.: 04/04/2011
Publ. DEJT: 28/04/2011

RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENTE PÚBLICO. POSSIBILIDADE.
O inadimplemento das obrigações trabalhistas do empregador implica
a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços pelo seu cumprimento
(aplicação da Súmula n° 331, item IV, do TST). No caso do ente público a
responsabilidade secundária é reconhecida quando demonstrada a culpa "in
vigilando", que está associada à concepção de inobservância pelo tomador do
dever de zelar pela incolumidade dos direitos trabalhistas dos empregados da
empresa interposta que lhe prestam serviço. Assim, mesmo que as contratações tenham ocorrido mediante licitação pública (Lei 8.666/93), constatada
a inadimplência da prestadora, deve o ente público tomador dos serviços
responder subsidiariamente pelos créditos trabalhistas devidos ao obreiro. Se
não bastasse, in casu, o Estado do Ceará assumiu, perante o MPT, a responsabilidade pelos créditos ora vindicados, ao se comprometer a reter os valores
que seriam devidos à prestadora de serviços e repassá-los diretamente aos
obreiros, para pagamento dos títulos rescisórios, o que não restou cumprido
integralmente. Recurso conhecido, mas não provido.
Processo: 0177400-70.2008.5.07.0011
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar
Turma 2

Julg.: 11/05/2011
Publ. DEJT: 20/05/2011

RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. DONO DA OBRA.
Restando evidenciado o proveito econômico auferido pela reclamada, ao
incrementar sua atividade empresarial com a obra de reforma e construção de sua
nova filial, há de ser reconhecida a responsabilidade subsidiária da recorrente, com
fulcro nos arts. 1º, IV, e 170, da CF/88, c/c art. 2º da CLT.
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HORAS EXTRAS.

A apresentação de contestação inespecífica pela segunda reclamada não
elide o reconhecimento de confissão ficta decorrente da revelia da primeira
demandada, devendo ser mantida a condenação em horas extras.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

A verba honorária é hodiernamente devida em decorrência da revogação
dos arts. 14 e 16 da Lei nº 5.584/70, que conferiam supedâneo legal às Súmulas
219 e 329, restando superada, neste particular, a jurisprudência sumulada do
C. TST. RECURSO ORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Processo: 0000663-81.2010.5.07.0032
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva
Turma 1

Julg.: 21/02/2011
Publ. DEJT: 28/02/2011

RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO.
TOMADOR DE SERVIÇOS. CONVÊNIO NÃO CONFIGURADO.
SÚMULA 331 DO TST.
À míngua de prova da celebração válida de convênio entre os reclamados
e com fulcro na Súmula 331, IV do TST, mantém-se a condenação subsidiária do
Município recorrente.

DANOS MATERIAIS. PENSÃO MENSAL. REDUÇÃO DE 1/3.
PRESUMÍVEIS GASTOS PESSOAIS DA VÍTIMA. RECURSO
PROVIDO.
É assente na jurisprudência o entendimento segundo o qual devem ser
deduzidos da base de cálculo da indenização os gastos que a vítima despenderia
em seu proveito, presumindo-se para tanto a fração de um terço. Recurso provido
para que a pensão estipulada a título de danos materiais, no valor de um salário
mínimo vigente, seja reduzida em um terço.
Processo: 0083500-36.2009.5.07.0031
Rel. Desemb.: Maria José Girão
Turma 1

Julg.: 14/02/2011
Publ. DEJT: 21/02/2011

R E S P O N S A B I L I D A D E S U B S I D I Á R I A . I N O VA Ç Ã O
RECURSAL. NÃO ADMISSÃO.
É defeso às partes inovar os limites da lide, postos pela inicial e pela contestação, em sede recursal, sob pena de violação dos princípios constitucionais
do Juiz Natural, da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal,
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além de diversos dispositivos processuais (arts. 128, 460 e 515, § 1°, do CPC),
subsidiariamente aplicáveis ao processo do trabalho. Não suscitada na fase
cognitiva a inexistência de contrato de terceirização, inadmissível a apreciação de referida matéria em segundo grau de jurisdição, merecendo mantida
a sentença sitiada.
Processo: 0000843-63.2010.5.07.0011
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 27/04/2011
Publ. DEJT: 09/05/2011

RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TOMADOR DOS
SERVIÇOS . SÚMULA Nº 331, IV/TST . APLICAÇÃO.
A teor do entendimento cristalizado pelo item IV da Súmula nº 331 do
C. TST, "O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica na responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços, quanto
àquelas obrigações, inclusive quanto aos órgãos da administração direta, das
autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades
de economia mista, desde que hajam participado da relação processual e constem também do título executivo judicial". Recurso Ordinário do reclamante
conhecido e provido.
Processo: 0000072-91.2010.5.07.0009
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado
Turma 2

Julg.: 09/02/2011
Publ. DEJT: 18/03/2011

RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO TOMADOR DE
SERVIÇOS. ENTE PÚBLICO. SÚMULA 331, IV, DO TST.
A responsabilização subsidiária do tomador dos serviços quanto às obrigações decorrentes do contrato de trabalho, firmado entre o trabalhador e a empresa
fornecedora de mão-de-obra, nos moldes da Súmula 331, IV, TST, abrange todas
as obrigações trabalhistas não cumpridas pelo empregador.

INCONSTITUCIONALIDADE. ART.71, §1º, DA LEI 8.666/1993.
Esta Corte, em sessão ordinária realizada em 09 de março de 2010,
processo nº 0131600-71.2007.5.07.0005, decretou a inconstitucionalidade do
art. 71 da Lei nº 8.666/93, por encontrar-se em flagrante afronta ao preceituado
no art. 37, § 6º, da CF/88.
Processo: 0111600-04.2009.5.07.0030
Rel. Juíza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel
Turma 1

Julg.: 10/01/2011
Publ. DEJT: 08/02/2011
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REVELIA. EFEITOS.
Verificando-se que a audiência em prosseguimento da instrução não fora
designada apenas para defesa da consignação, como alegou a recorrente, mas,
também, para ouvida dos depoimentos das partes, tanto que ali fora cominada,
expressamente, a pena de confissão quanto à matéria de fato e o encerramento
da prova da parte que, porventura, não comparecesse, não há que se falar em
cerceamento de defesa pelo fato de ter sido aplicada à empresa aquela penalidade, ausente, injustificadamente, ao referido ato processual, estando correta a
decisão que admitiu como verdadeiros os fatos alegados pela reclamante, não
contrariados pelas demais provas existentes nos autos.
Processo: 0201400-21.2009.5.07.0005
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho
Turma 2

Julg.: 11/05/2011
Publ. DEJT: 20/05/2011

REVELIA. MUNICÍPIO. QUADRO DE CARREIRA DE PROCURADORES MUNICIPAIS. NÃO COMPROVAÇÃO.
Não restou devidamente provado a constituição do Quadro de Carreira
Organizado de Procuradores do Município, requisito indispensável para que
a representação municipal em juízo seja feita exclusivamente por Procurador
Municipal devidamente nomeado, art. 12, II do CPC. O MUNICÍPIO reclamado
possui inúmeras outras formas de se fazer representar em Juízo, como bem
assevera o art. 843, § 3º da CLT.
Processo: 0018400-64.2009.5.07.0022
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano

Turma 1

Julg.: 28/02/2011
Publ. DEJT: 11/03/2011

SALÁRIO IN NATURA . VEÍCULO. CARÁTER INSTRUMENTAL.
Restando demonstrado que o fornecimento de veículo ao trabalhador
tinha caráter instrumental, ou seja, como meio viabilizador da prestação de
serviços, ainda que seja utilizado pelo empregado também em atividades particulares, não há que se falar em atribuição de natureza salarial nesse aspecto.
Processo: 0021700-10.2008.5.07.0009
Rel. Juíza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel
Turma 1

Julg.: 10/01/2011
Publ. DEJT: 17/01/2011
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SALÁRIO MÍNIMO. JORNADA REDUZIDA.
O art. 7º, inciso IV, da Constituição Federal de 1988, garante o salário
mínimo como sendo a menor remuneração paga ao trabalhador. Tal interpretação,
entretanto, deve ser feita em consonância com o inciso XIII, do mesmo dispositivo constitucional, no qual se estabelece ser a jornada de trabalho de oito horas
diárias ou quarenta e quatro semanais. Nesse sentido, se a jornada de trabalho do
obreiro é inferior àquela constitucionalmente estipulada, o salário pode ser pago
de forma proporcional, desde que haja ajuste prévio entre as partes. Recurso
conhecido e provido.
Processo: 0188500-34.2009.5.07.0028
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar
Turma 2

Julg.: 17/01/2011
Publ. DEJT: 08/02/2011

SALÁRIO MÍNIMO. PAGAMENTO PROPORCIONAL À
JORNADA TRABALHADA. POSSIBILIDADE.
Lícito é o pagamento de salário mínimo proporcional à jornada de trabalho,
porquanto o inciso VI do artigo 7º da Constituição da República, que assegura
ao empregado o direito a esse estipêndio, deve ser apreendido juntamente com o
inciso XIII do mesmo Dispositivo, o qual estabelece a duração da jornada diária
normal de labor como de oito horas. Sendo a jornada inferior à constitucionalmente estipulada, nada mais justo que o salário seja pago de forma proporcional
ao número de horas laboradas, pois é cediço que sua fixação, a teor do artigo 76
da CLT, tem por base o dia normal de trabalho.
Processo: 0188000-65.2009.5.07.0028
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 19/01/2011
Publ. DEJT: 21/03/2011

SALÁRIO MÍNIMO. RECEBIMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL A PARTIR DE OUTUBRO DE 2005. DIFERENÇAS INDEVIDAS A CONTAR DO ALUDIDO MÊS.
Deve ser computado para apuração do salário referente aos arts. 7º, IV,
e 39, § 3º, da CF/88 a remuneração do servidor e não apenas o salário base
(Súmula Vinculante nº 16).
Processo: 0172400-49.2005.5.07.0026
Rel. Juíza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel
Turma 1

Julg.: 09/02/2011
Publ. DEJT: 17/02/2011
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SALÁRIO MÍNIMO PROPORCIONAL. CABIMENTO.
Havendo contratação para cumprimento de jornada reduzida, inferior
à previsão constitucional de oito horas diárias ou quarenta e quatro semanais,
é lícito o pagamento do piso salarial ou do salário mínimo proporcional ao
tempo trabalhado. Recurso conhecido e provido em parte.
Processo: 0188400-79.2009.5.07.0028
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado
Turma 2

Julg.: 15/12/2010
Publ. DEJT: 07/02/2011

SALÁRIO "POR FORA". PROVA SUFICIENTE. DIFERENÇAS DEVIDAS.
Provado que o reclamante percebia remuneração mensal superior àquela
anotada em seus assentamentos funcionais, caracterizando o chamado salário
"por fora", irretocável se mostra a decisão que deferiu o acerto rescisório
com base no efetivo estipêndio do empregado. Recurso ordinário conhecido
e não provido.
Processo: 0215700-98.2008.5.07.0012
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado
Turma 2

Julg.: 21/02/2011
Publ. DEJT: 16/03/2011

SALÁRIO VINCULADO AO MÍNIMO LEGAL. INCONSTITUCIONALIDADE.
A teor da Súmula Vinculante nº 04 do excelso Supremo Tribunal Federal,
salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado
como base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado. Recurso
ordinário a que se nega provimento.
Processo: 0111600-16.2009.5.07.0026
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho
Turma 2

Julg.: 10/01/2011
Publ. DEJT: 18/02/2011

SERVIÇO EXTERNO. HORAS EXTRAS. DEFERIMENTO.
Inexiste proibição, quer na lei, e tampouco na jurisprudência ou doutrina, quanto ao direito de percepção de horas extras a quem pratique serviços
externos, pois, o deferimento ao pedido de tais verbas é plenamente possível
na ocorrência de manifestação, mesmo que acanhada, de qualquer ato que
implique constante vigilância ou domínio nas atividades realizadas pelo trabalhador. Recurso conhecido e improvido.
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Processo: 0187200-62.2008.5.07.0031
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado
Turma 1

Julg.: 18/04/2011
Publ. DEJT: 02/05/2011

SERVIDOR PÚBLICO CELETISTA CONCURSADO DA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA. DEMISSÃO SEM PRÉVIO
PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DO ATO.
O servidor público celetista concursado da administração direta, autárquica
ou fundacional goza da estabilidade prevista no artigo 41, da Constituição Federal
de 1988, conforme Súmulas nº 390 do C. TST e 21 do e. STF. Assim, a administração pública só poderá dispensar o servidor mediante processo administrativo,
em que lhe seja permitido o exercício da ampla defesa, sob pena de nulidade do
ato e conseqüente reintegração na função.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUSTIÇA DO TRABALHO.

A verba honorária é hodiernamente devida em decorrência da revogação
dos arts. 14 e 16 da Lei nº 5.584/70, que conferiam supedâneo legal às Súmulas
219 e 329, restando superada, neste particular, a jurisprudência sumulada do
C. TST. RECURSO ORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.
Processo: 0051000-29.2009.5.07.0026
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva
Turma 1

Julg.: 09/02/2011
Publ. DEJT: 18/03/2011

SERVIDOR PÚBLICO CONCURSADO. DISPENSA IMOTIVADA. DIREITO À REINTEGRAÇÃO.
Constitui requisito de validade do ato administrativo de dispensa de empregado admitido através de concurso público a existência de motivação suficiente
e adequada, para que seja possível a verificação de sua legalidade. Na hipótese
dos autos, porque não observada tal exigência, merece ser albergado o pedido de
reintegração formulado pelo reclamante.
Processo: 0060100-08.2009.5.07.0026
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado
Turma 2

Julg.: 29/11/2010
Publ. DEJT: 11/01/2011

SINDICATO. SUPLENTE DA DIRETORIA. ESTABILIDADE.
ARTS. 522 E 543, § 3º, DA CLT.
Nos termos da atual jurisprudência da SBDI-1 do C. TST, a garantia estabilitária prevista nos arts. 8º, VIII, da Constituição da República e 543, § 3º, da
CLT abrange não apenas os sete dirigentes sindicais titulares referidos no art. 522
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da CLT, mas, também, seus sete respectivos suplentes, uma vez que os membros
suplentes também exercem, eventualmente, a administração do sindicato, ocupando cargo de direção da entidade, estando, assim, protegidos contra despedida
arbitrária ou sem justa causa, até um ano após o final dos respectivos mandatos.
Processo: 0094700-94.2009.5.07.0013
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho
Turma 2

Julg.: 24/01/2011
Publ. DEJT: 03/03/2011

SÚMULA 330 TST. QUITAÇÃO DADA SEM RESSALVA E COM
ASSISTÊNCIA DO SINDICATO. EFICÁCIA LIBERATÓRIA.
A pretendida eficácia liberatória ampla do termo de rescisão contratual
(S. 330 TST) não tem ressonância na espécie, já que, de fato, as parcelas
objeto da presente ação (horas extras cumpridas no decorrer da pactuação) não
integram o rol de pagamentos alinhados naquele documento, não se podendo
admitir como tal a inexpressiva quantidade quitada naquele documento, pouco
mais de cinco horas, quando a pretensão supera oito mil horas extraordinárias.
Com efeito, não há admitir extensão maior para a quitação subjacente, sem
afronta a toda sistemática protetiva das normas trabalhistas e seus princípios
elementares.

MULTA DO ART. 475-J DO CPC.

A incidência desse dispositivo, em processo trabalhista, viola o art. 889 da
CLT, na medida em que a aplicação do processo civil, subsidiariamente, apenas é
possível quando houver omissão da CLT. Recurso parcialmente provido.
Processo: 0133000-28.2009.5.07.0013
Rel. Juíza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel
Turma 1

Julg.: 10/01/2011
Publ. DEJT: 08/02/2011

SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ERRO NA
FIXAÇÃO DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO EM DECORRÊNCIA DE CÁLCULO REALIZADA PELA ENTIDADE DE
PREVIDÊNCIA PRIVADA. CORREÇÃO JUDICIAL QUE SE
IMPÕE.
A suplementação de aposentadorias, a cargo das entidades de previdência
privada, por definição, visa a complEmentar, em casos especiais, o valor pago
pelo INSS, de modo que o beneficiário receba, na inatividade, o mesmo valor que
recebia na ativa. Assim, provado que o beneficiário já percebia do INSS determinado valor, não se admite que as entidades de previdência privada realizem novo
cálculo para determinar o valor do salário de benefício, até porque a competência,
para esse fim, é exclusiva da Autarquia Previdenciária Estatal.
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Processo: 0195700-47.2007.5.07.0001
Rel. Desemb.: Maria José Girão
Turma 1

Julg.: 25/04/2011
Publ. DEJT: 02/05/2011

SUMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. REVISÃO
DOS CÁLCULOS INICIAIS. OBSERVÂNCIA DO REGULAMENTO INTERNO EM VIGOR NA DATA DE ADMISSÃO
DO EMPREGADO.
A norma a ser aplicada para o cálculo da suplementação da aposentadoria
da reclamante é o Regulamento Básico da Petros de 1969, eis que em vigor na data
de sua admissão e mais benéfico. Incide, no caso, o entendimento consubstanciado
nas Súmulas nºs 51, item I e 288 do TST.
Processo: 0166200-44.2009.5.07.0007
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1

Julg.: 23/02/2011
Publ. DEJT: 25/03/2011

SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. REGULAMENTO DA
PETROS. CÁLCULO.
Na forma disposta no art. 31 do regulamento da PETROS, a suplementação
de pensão será constituída de uma parcela familiar igual a 50% (cinqüenta por
cento) do valor da suplementação de aposentadoria que o Mantenedor-Beneficiário
percebia, ou daquela a que teria direito se, na data do falecimento, fosse aposentado
por invalidez e mais tantas parcelas iguais, cada uma de 10% (dez por cento) do
valor da mesma suplementação de aposentadoria, quantos forem os Beneficiários,
até o máximo de 5 (cinco). Portanto, ao aplicar o percentual de 60% sobre a soma
do benefício da pensão paga pelo INSS ao valor da renda global a que fazia jus
o falecido, como se aposentado fosse, a PETROS vem causando real prejuízo à
pensionista/recorrida. Recurso conhecido e improvido.
Processo: 0116800-46.2009.5.07.0012
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar
Turma 2

Julg.: 18/04/2011
Publ. DEJT: 06/05/2011

TRCT. HOMOLOGAÇÃO SEM RESSALVAS. EFICÁCIA
LIBERATÓRIA PLENA.
O TRCT assinado pelo obreiro nos termos do art. 477, § 3º da CLT, sem a
oposição de qualquer ressalva, tendo sido devidamente homologado perante o sindi-
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cato da categoria, constituindo-se em ato jurídico perfeito que pôs fim à relação de
emprego entre as partes, operando eficácia liberatória plena, não cabendo mais ao autor
pleitear verbas trabalhistas oriundas do contrato de trabalho rescindido legalmente,
entendimento este também consagrado pelo C. TST na Súmula nº 330. Recurso
patronal conhecido e provido.
Processo: 0000823-09.2010.5.07.0032
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro
Turma 2

Julg.: 04/05/2011
Publ. DEJT: 31/05/2011

TRCT SEM DATA DE QUITAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS.
MULTA DO ART. 477, § 8º DA CLT.
Não há como impor condenação em multa, com base em mera presunção de
atraso, mormente quando esta não se sustenta diante dos elementos constantes nos autos.
Processo: 0115800-32.2009.5.07.0005
Rel. Juíza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel
Turma 1

Julg.: 14/02/2011
Publ. DEJT: 18/03/2011

TAXA SELIC. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CRÉDITO DE
NATUREZA NÃO TRABALHISTA.
Aplica-se a Taxa SELIC em se tratando de crédito originário de repetição
de indébito, de natureza não trabalhista, ex vi do art. 406, do Código Civil, assim
como arts. 13, da Lei nº 9065/95 e 39, § 4º, da Lei nº 9.250/95. Agravo de petição
conhecido e improvido.
Processo: 0031400-50.2007.5.07.0007
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva
Turma 1

Julg.: 09/02/2011
Publ. DEJT: 17/02/2011

TÉCNICO EM RADIOLOGIA. LEI Nº 7.394/85. PISO REMUNERATÓRIO FIXADO EM MÚLTIPLOS DO SALÁRIO
MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. INCISO IV DO ART. 7º DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL C/C SÚMULA VINCULANTE
Nº 4 DO EXCELSO STF.
A Lei nº 7.394/85, de 29 de outubro de 1985, que estatui em múltiplos do
salário mínimo o piso remuneratório dos Técnicos em Radiologia, é incompatível
com os ditames contidos no inciso IV do art. 7º da Constituição Federal, cuja
interpretação restou pacificada pela Súmula Vinculante nº 4 do Excelso STF.
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Processo: 0052500-69.2009.5.07.0014
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 14/03/2011
Publ. DEJT: 30/03/2011

TERCEIRIZAÇÃO. ISONOMIA SALARIAL. EMPREGADO
DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM RELAÇÃO
AO BANCÁRIO. CEF. IMPOSSIBILIDADE.
Prestando o reclamante serviço terceirizado de digitação em instituição
financeira, nada mais natural que mantivesse contato com toda sorte de documentos
bancários, tais como cheques, malotes, extratos, boletos, fichas de autógrafos etc.
A simples manipulação dos referidos documentos não faz do autor um bancário.
Desta feita, não há nos autos elementos capazes de comprovar o alegado desvio
de função e, por conseguinte, a ilicitude da terceirização de serviço, de modo a
se deferir a isonomia salarial com os empregados da Caixa Econômica Federal.

HONORÁRIOS DE ADVOGADO NA JUSTIÇA DO TRABALHO.

A verba de honorários de advogado é devida nos termos da Constituição
Federal em vigor (art. 133) e legislação infraconstitucional (art. 20 do CPC e
22 do Estatuto da OAB). Recurso conhecido e parcialmente provido.
Processo: 0048100-48.2009.5.07.0002
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro
Turma 2

Julg.: 04/05/2011
Publ. DEJT: 31/05/2011

TERCEIRIZAÇÃO. ISONOMIA SALARIAL COM OS
EMPREGADOS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA TOMADORA
DOS SERVIÇOS. IMPOSSIBILIDADE.
À míngua de supedâneo legal, descabe falar em isonomia salarial entre
trabalhador de empresa prestadora de serviços e empregado da instituição bancária deles tomadora. Somente aos bancários, isto é, aos que se vinculam por laços
empregatícios a uma instituição bancária, se assegura a incidência de vantagens
normativas próprias desse segmento profissional.
Processo: 0098200-38.2009.5.07.0024
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 13/04/2011
Publ. DEJT: 09/05/2011

TERCEIRIZAÇÃO. ISONOMIA SALARIAL ENTRE EMPREGADO DE EMPRESA TERCERIZADA E OS INTEGRANTES
DA CATEGORIA PROFISSIONAL DA TOMADORA DOS
SERVIÇOS.
A terceirização produz anomalias de toda ordem, mesmo quando lícita,
porque estabelece um novo modelo de tratamento socioeconômico e jurídico ao
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prestador de serviço muito inferior ao padrão empregatício clássico, ferindo, em
muitos aspectos, o princípio antidiscriminatório que preside a ordem constitucional
do país. A aberração mais nítida é aquela pertinente à remuneração. Com o avanço
dessa figura no meio econômico, não é incomum depararmo-nos com a seguinte
situação: profissionais da mesma categoria laborando na mesma empresa, mas
auferindo remunerações díspares, pelo simples fato de se ligarem a empregadores
diversos. Provado que a Reclamante realizava tarefas típicas de bancário, impõe-se
o deferimento das diferenças salariais pretendidas. Recurso ordinário conhecido
e parcialmente provido.
Processo: 0132100-15.2008.5.07.0002
Rel. Juíza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel
Turma 1

Julg.: 21/03/2011
Publ. DEJT: 28/03/2011

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.
HOMOLOGAÇÃO. EFEITO.
Empregado que assina Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho, sem
manifestar qualquer ressalva, manifesta ao seu ex-empregador sua anuência, não
só quanto às parcelas e valores ali apontados, mas também em relação a todo e
qualquer crédito resultante do ajuste firmado entre as partes, dada a plenitude de
que se reveste a eficácia liberatória que irradia de tal documento, por se tratar
de ato jurídico perfeito, protegido pela Constituição Federal vigente. Recurso
conhecido e provido.
Processo: 0102200-57.2009.5.07.0032
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro
Turma 2

Julg.: 12/01/2011
Publ. DEJT: 04/02/2011

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.
HOMOLOGAÇÃO. EFEITO.
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho devidamente homologado nos
termos do art. 477 § 1º da CLT, constitui-se em ato jurídico perfeito, pondo fim à
relação de emprego entre as partes, não cabendo mais ao obreiro pleitear verbas
trabalhistas oriundas do contrato de trabalho rescindido legalmente, inclusive
quanto à maior remuneração.

DANOS MORAIS.

Uma acusação sem prova de que um dos Diretores da reclamada teria
chamado os vendedores de "almas sebosas", numa reunião fechada com tais
empregados, não constitui ofensa punível com indenização de danos morais,
postulada por um deles. Recurso conhecido, mas desprovido.
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Processo: 0028700-48.2009.5.07.0002
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro
Turma 2

Julg.: 17/01/2011
Publ. DEJT: 18/03/2011

TOMADOR DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA PELOS DIREITOS TRABALHISTAS DE EMPREGADOS
DA EMPRESA PRESTADORA. NÃO-RECONHECIMENTO.
DECISÃO DO E. STF DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE DO § 1º DO ART. 71 DA LEI Nº 8.666/93.
Uma vez proclamada pelo E. Supremo Tribunal Federal a conformidade constitucional do art. 71, § 1º, da Lei de Licitações, segundo o qual a
inadimplência de empresa contratada pelo Poder Público, "com referência
aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração
Pública a responsabilidade por seu pagamento", resulta insubsistente o pensar
jurisprudencial, há muito adotado no Judiciário Trabalhista, no sentido da
responsabilização subsidiária do ente público tomador dos serviços, quando
inadimplidos os direitos trabalhistas por prestadora de serviços.
Processo: 0029000-23.2009.5.07.0030
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 13/04/2011
Publ. DEJT: 09/05/2011

TRABALHO DOMÉSTICO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
PREVISTOS NA LEI 5.859/73. IMPOSSIBILIDADE DE
RECONHECIMENTO DA RELAÇÃO DE EMPREGO.
Ausentes os requisitos previstos no art. 1º, da Lei 5.859/73, que dispõe
sobre a profissão de empregado doméstico, não há que se falar na existência de
vínculo empregatício, sendo ônus da parte que alega a existência do trabalho
subordinado, comprovar sua ocorrência.
Processo: 0054700-04.2009.5.07.0029
Rel. Desemb.: Maria José Girão
Turma 1

Julg.: 09/05/2011
Publ. DEJT: 16/05/2011

TRABALHO DOMÉSTICO. PREPOSTO. CONFISSÃO
FICTA . SÚMULA 377 DO C. TST.
Se impedido um dos Réus de comparecer à audiência instrutória, caberia
ao segundo Promovido estar presente àquela assenta, ou mesmo fazer-se representar por outro membro da família, em sendo de natureza doméstica a relação de
trabalho mantida entre as partes. Assim não procedendo, escorreita a r. Decisão
que lhes aplicara a pena de confissão ficta.
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Processo: 0194600-68.2009.5.07.0007
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho
Turma 2
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Julg.: 28/02/2011
Publ. DEJT: 21/03/2011

TRABALHO TEMPORÁRIO. LEI 6.019/74.
O empregador não está obrigado a manter, em seus quadros, empregado
temporário, quando deixa de se fazer presente o requisito que motivou a referida
contratação, no caso, a necessidade de suprir demanda extraordinária que, apesar
de esperada, não acontecera, restando resguardados, ao empregado, os direitos
definidos na lei.
Processo: 0000051-15.2010.5.07.0010
Rel. Juíza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel
Turma 1

Julg.: 28/02/2011
Publ. DEJT: 24/03/2011

TRANSFERÊNCIA ABUSIVA. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. NULIDADE.
Tem-se por abusiva a transferência de empregado quando não comprovada a sua necessidade pelo empregador. Recursos conhecidos e não providos.
Processo: 0128400-16.2009.5.07.0028
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 12/01/2011
Publ. DEJT: 1º/03/2011

VALE-TRANSPORTE. NÃO-CONCESSÃO NA ÉPOCA OPORTUNA. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA.
Não se desincumbindo o Reclamado de comprovar, durante a instrução
processual, como lhe cumpria, a concessão do benefício de vale-transporte referente ao período da condenação, impõe-se mantido o pagamento de indenização
substitutiva.
Processo: 0098500-03.2008.5.07.0002
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 02/02/2011
Publ. DEJT: 21/03/2011

VALOR TRANSITÓRIO. VERBA DE NATUREZA SALARIAL.
INTEGRAÇÃO À REMUNERAÇÃO.
O intuito da verba transitória, complementando o salário-base dos
empregados, era evitar qualquer redução salarial com a implantação do PCS.
Verificada, portanto, sua natureza nitidamente salarial, deve ser incluída na
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base de cálculo para o pagamento de horas-extras, inteligência da Súmula nº 264
do Colendo TST. Recurso conhecido e improvido.
Processo: 0011500-59.2008.5.07.0003
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar
Turma 2

Julg.: 30/05/2011
Publ. DEJT: 06/06/2011

VÍNCULO.
Tendo a sentença reconhecido o vínculo de emprego nos termos declarados
pelo reclamado, a relação empregatícia há de ser confirmada. PIS INDENIZÇÃO.
Sendo o autor menor, não possuindo CTPS e o tempo de serviço reconhecido
inferior a um ano, não se justifica condenação de multa de um salário mínimo,
cujo valor só adquiria o obreiro depois de cinco anos de cadastrado no PIS, ainda
mediante outras condições.
Processo: 0000167-67.2010.5.07.0027
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro
Turma 2

Julg.: 28/02/2011
Publ. DEJT: 23/03/2011

VÍNCULO DE EMPREGO. ÔNUS DA PROVA.
Ao negar a existência de vínculo empregatício, mas admitindo a prestação de serviços de natureza diversa, a reclamada atraiu para si o ônus probatório respectivo, exegese dos artigos 818 da CLT e 333, II, do CPC. Não se
desincumbindo de tal ônus, as razões recursais hão de ser rejeitadas. Recurso
ordinário e adesivo conhecidos e não providos.
Processo: 0000022-53.2010.5.07.0013
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado
Turma 2

Julg.: 21/02/2011
Publ. DEJT: 23/03/2011

VÍNCULO DE EMPREGO X REPRESENTAÇÃO COMERCIAL AUTÔNOMA.
A distinção existente entre a representação comercial autônoma e o
vinculo empregatício deve ser examinada sob o prisma da subordinação jurídica, isto é, se a intensidade da intervenção da representada nas atividades do
representante, ultrapassa, ou não, os limites estabelecidos pela Lei 4.886/65,
alterada pela Lei 8.420/92, adentrando a seara do art. 3º celetizado. No caso,
o conjunto probatório dos autos demonstra que o vínculo firmado entre as
partes foi de representação comercial e não de emprego nos moldes do art.
3º da CLT.
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Processo: 0000984-43.2010.5.07.0024
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1
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Julg.: 28/03/2011
Publ. DEJT: 04/04/2011

VÍNCULO EMPREGATÍCIO. CONFIRMAÇÃO.
Uma vez admitida a prestação pessoal e não eventual de serviço pelo
reclamante, presume-se sujacente relação empregatícia, por constituir esta a regra
geral de pactos da espécie, cabendo, assim, ao reclamado provar que a prestação
laboral não era subordinada, ou seja, que, no caso, se dava através de vínculo
diverso. Ausente tal prova, deve ser confirmada a sentença que reconheceu o
vínculo empregatício.
Processo: 0000489-96.2010.5.07.0024
Rel. Juíza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel
Turma 1

Julg.: 07/02/2011
Publ. DEJT: 14/02/2011

VÍNCULO EMPREGATÍCIO. DOMÉSTICO DA PROVA.
Os efeitos jurídicos e a aplicação do Direito do Trabalho decorrem da
execução efetiva do contrato de trabalho, ou seja, da atividade exercida pelo
obreiro. É a prevalência do Princípio da Primazia da Realidade, norteador do
processo do trabalho. Assim, com base no conjunto probatório existente nos autos,
notadamente as declarações prestadas pelas testemunhas, não como se afastar a
existência de vínculo de natureza doméstica. Recurso conhecido, mas improvido.
Processo: 0178100-12.2009.5.07.0011
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar
Turma 2

Julg.: 16/02/2011
Publ. DEJT: 28/02/2011

VÍNCULO EMPREGATÍCIO. NÃO DEMONSTRADO.
CARACTERIZAÇÃO DA RELAÇÃO COMO PURAMENTE
COMERCIAL. SENTENÇA REFORMADA.
O reclamante não alçou aos autos prova capaz de demonstrar que a relação mantida com os demandados configurou vínculo empregatício. Nesta senda,
melhor sorte obteve a parte reclamada que conseguiu demonstrar, por meio dos
documentos juntados aos autos, que a relação mantida com o autor foi meramente
comercial. Recurso ordinário conhecido e provido.
Processo: 0180500-45.2009.5.07.0028
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro
Turma 2

Julg.: 10/01/2011
Publ. DEJT: 04/02/2011
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VÍNCULO EMPREGATÍCIO. NÃO DEMONSTRADO.
CARACTERIZAÇÃO DA RELAÇÃO COMO TRABALHO
AUTÔNOMO. SENTENÇA MANTIDA.
A reclamante não alçou aos autos prova capaz de demonstrar que a relação
mantida com os demandados configurou vínculo empregatício. Nesta senda,
melhor sorte obteve a parte reclamada que conseguiu caracterizar que a relação
mantida com a autora foi de trabalho autônomo, na qualidade de vendedora ambulante de cartelas de jogos de aposta. Recurso ordinário conhecido e improvido.
Processo: 0015400-32.2009.5.07.0030
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro
Turma 2

Julg.: 06/06/2011
Publ. DEJT: 22/06/2011

VÍNCULO EMPREGATÍCIO. ÔNUS DA PROVA.
Admitida, pela reclamada, a prestação de serviços do obreiro, ainda que
a título de trabalho eventual, é dela o ônus de comprovar que a relação havida
não era de emprego, nos termos do art. 818 da CLT c/c o art. 333, II, do CPC.
Do seu encargo, contudo, não se desincumbiu. RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO.
Processo: 0000169-22.2010.5.07.0032
Rel. Desemb.: José Antonio Paremte da Silva
Turma 1

Julg.: 09/05/2011
Publ. DEJT: 16/05/2011

VÍNCULO EMPREGATÍCIO. RECONHECIMENTO. FORMA
DA TERMINAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO
QUANDO NEGADA A CONTRATAÇÃO E A DISPENSA.
SÚMULA 212 DO TST.
Negados o vínculo empregatício e o despedimento, cabe ao tomador
dos serviços o ônus de provar que a demissão se deu por justa causa ou a
pedido, não sendo razoável presumir-se o pedido de demissão que, nos casos
de empregados com mais de 1 (um) ano de serviço, deve ser formal e assistido
pela entidade sindical ou perante a autoridade do Ministério do Trabalho.
Processo: 0103100-52.2008.5.07.0007
Rel. Desemb.: Maria José Girão
Turma 1

Julg.: 14/03/2011
Publ. DEJT: 25/03/2011

