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Ementário

ADC 16/STF. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 71 DA 
LEI 8.666/93. 

O Supremo Tribunal Federal, nos autos da Ação Declaratória nº 16, 
pronunciou-se pela constitucionalidade do art. 71 da Lei nº 8.666/93, dizendo que 
a responsabilidade subsidiária do Poder Público pode ser decretada, desde que 
haja nos autos elementos justificadores. No caso sob exame, a Petrobrás, a pesar 
de ser regida por normas de direito privado, é obrigada a observar e cumprir a 
lei acima citada.
RESPONSABILIDADE DA PETROBRÁS.

O tomador dos serviços, mediante contrato de terceirização, só responde 
subsidiariamente havendo prova de que a real empregadora encontra-se em estado 
de insolvência ou é pessoa inidônea, casos não configurados nos presentes autos. 
O caso em tela é de quarteirização. A Petrobrás contratou a empresa BRAIN 
TECNOLOGIA, esta contratou com ARTESIUM, a qual tinha como empregado 
o reclamante. Recurso da Petrobrás conhecido e provido.
HONORÁRIOS DE ADVOGADO NA JUSTIÇA DO TRABALHO. 

A verba honorária é devida nos termos da CF/88 (art. 133) e legislação 
infraconstitucional, como art. 20 do CPC e Estatuto da OAB (art. 22). Recurso 
adesivo conhecido e provido.

Processo: 0000393-26.2010.5.07.0010 Julg.: 18/07/2011
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro  Publ. DEJT: 1º/08/2011
Turma 2

ABANDONO DE EMPREGO. MATÉRIA NÃO VENTILADA 
NA DEFESA. PRINCÍPIO DA DEVOLUTIVIDADE DOS 
RECURSOS. NÃO APLICAÇÃO.

O princípio da devolutividade dos recursos não autoriza a análise de maté-
ria que não tenha sido objeto da contestação ou, se argüida em defesa, não tenha 
sido analisada pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Em que 
pese a devolutividade ampla do Recurso Ordinário, a extensão do seu efeito fica 
adstrita apenas à matéria impugnada. 
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JORNADA DE TRABALHO REDUZIDA. SALÁRIO. PROPOR-
CIONALIDADE. LEGALIDADE.

Não é inconstitucional o pagamento de salário mínimo proporcional à 
jornada de trabalho despendida pelo trabalhador. Esse procedimento, ao invés de 
ofender a Constituição, privilegia o princípio da isonomia, também previsto na 
Carta Magna. Correto, portanto, o entendimento, segundo o qual os servidores 
que cumprem jornada de trabalho reduzida devem receber salário proporcional, 
porque a integralidade salarial se refere à jornada normal de oito horas.

Processo: 0090000-70.2008.5.07.0026 Julg.: 28/09/2011
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano Publ. DEJT: 07/10/2011
Turma 1

AÇÃO ANULATÓRIA. ACORDO COLETIVO.

Constatada a natureza prejudicial do Acordo Coletivo ora questionado, que 
transparece no simples fato de que foram os próprios trabalhadores portuários, 
por ele abrangidos, que buscaram a atuação do Ministério Público do Trabalho 
visando à sua anulação, isto após infrutíferas ingerências junto ao sindicato réu, 
inclusive a realização de assembléia onde a rejeição às modificações impostas 
foi unânime, de se julgar procedente a vertente ação anulatória, proposta pelo 
Ministério Público do Trabalho.

Processo: 1049800-48.2009.5.07.0000 Julg.: 27/09/2011 
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho Publ. DEJT: 03/10/2011
Tribunal Pleno

AÇÃO ANULATÓRIA. CLÁUSULA CONVENCIONAL QUE 
IMPÕE OBRIGAÇÃO CONTRIBUTIVA A TRABALHADORES 
NÃO SINDICALIZADOS. NULIDADE.

Porque hostil ao princípio da liberdade de sindicalização, consagrado 
nos incisos XX do art. 5º e V do art. 8º, ambos da Constituição Federal, nula é a 
disposição convencional coletiva instituidora de obrigação pecuniária em desfa-
vor de empregados, independentemente de sua filiação a entidade representativa 
convenente.

Processo: 0007148-96.2010.5.07.0000 Julg.: 05/07/2011
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho Publ. DEJT: 29/07/2011
Tribunal Pleno



TRT 7ª Região - BoleTim de JuRispRudência - Jul./dez. - 2011              11

AÇÃO ANULATÓRIA. PENHORA E AUTO DE ADJUDICAÇÃO. 
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. DECLARAÇÃO DE NULIDADE 
REJEITADA.

Não constatado qualquer dos vícios apontados pelos recorrentes, passíveis 
de macular a validade da penhora e do auto de adjudicação que recaíram sobre os 
bens imóveis em questão, correta a sentença recorrida que rejeitou o pedido de 
decretação de nulidade dos mencionados atos judiciais. Recurso autoral conhecido 
e improvido.

Processo: 0114500-57.2008.5.07.0009 Julg.: 28/11/2011
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro  Publ. DEJT: 12/12/2011
Turma 2
 
AÇÃO ANULATÓRIA. PROCEDÊNCIA RECONHECIDA EM 
PRIMEIRA INSTÂNCIA. DECISÃO CORRETA. MANUTENÇÃO.

Estando a decisão de primeira instância em perfeita harmonia com a prova 
constante dos autos e com o direito aplicável ao caso concreto, impõe-se sua inte-
gral confirmação. Caso em que o Juízo de primeiro grau, decidindo com base em 
sentença transitada em julgado, houve por bem reconhecer a prevalência de acordo 
coletivo de trabalho sobre convenção coletiva e que, por essa razão, impedia a 
exigência pelo Poder Público do cumprimento das normas previstas neste último 
instrumento, inviabilizando a lavratura de auto de infração.

Processo: 0072500-31.2007.5.07.0024 Julg.: 27/10/2011
Rel. Desemb.: Maria José Girão  Publ. DEJT: 08/11/2011
Turma 1

AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. 

Tendo em vista o princípio da legalidade constitucionalmente previsto 
(art. 5º, II), e considerando a ausência de dispositivo legal que obrigue as 
instituições de ensino superior privadas a implantar plano de carreira para 
seus professores, não há como subsistir o auto de infração nº 017484391. Isso 
porque inexistiu, ante a conduta da autora em não manter plano de carreira, 
afronta à disposição de proteção ao trabalho. Recurso conhecido e provido.

Processo: 0197900-17.2009.5.07.0014 Julg.: 03/08/2011
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro  Publ. DEJT: 29/08/2011
Turma 2
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AÇÃO DE CUMPRIMENTO. CLÁUSULA DE CONVENÇÃO 
COLETIVA. 

A reclamada não se desincumbiu a contento do ônus que lhe competia, 
nos termos do art. 818 da CLT, de comprovar que, efetivamente, vinha ofer-
tando aos seus empregados seguro de vida com fins a cobrir acidentes pessoais, 
invalidez permanente e morte natural ou acidental, ou seja, que vinha dando fiel 
cumprimento à Cláusula 17ª da Convenção Coletiva 2009/2010. Assim, correta 
a sentença recorrida que condenou a empresa no cumprimento do disposto na 
citada cláusula.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA DE 
CONVENÇÃO COLETIVA.

Descumprindo a empresa norma prevista em Convenção Coletiva firmada 
por Sindicato de sua categoria patronal, e enquadrando-se na penalidade prevista 
nesse instrumento, correta a sentença recorrida que deferiu a multa correspondente 
em favor do Sindicato prejudicado. Recurso conhecido e improvido.

Processo: 0206700-46.2009.5.07.0010 Julg.: 28/11/2011
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro  Publ. DEJT: 12/12/2011
Turma 2

AÇÃO DE CUMPRIMENTO. EMPRESA DE RADIODIFUSÃO. 
EMPREGADO JORNALISTA. DISSÍDIO COLETIVO DA 
CATEGORIA DOS JORNALISTAS PROFISSIONAIS. 
APLICABILIDADE.

Comprovado nos autos que os substituídos, embora empregados da TV 
Jangadeiro Ltda., empresa de radiodifusão (Lei 6.615/78), exerciam funções típi-
cas de jornalista (Decreto-Lei 972/69), impõe-se a integral observância, por parte 
da referida empresa, em relação aos mesmos, das sentenças normativas relativas 
aos Dissídios Coletivos da Categoria de Jornalistas Profissionais , informados na 
ação de cumprimento.

Processo: 0150500-81.2007.5.07.0012 Julg.: 22/08/2011
Rel. Juiza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel Publ. DEJT: 29/08/2011
Turma 1

AÇÃO DE CUMPRIMENTO. PLANO DE SEGURO EM GRUPO.

Uma vez que exigência contida na cláusula 17ª da Convenção Coletiva 
invocada pelo Sindicato autor, que obriga as empresas a oferecer um plano de 
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seguro de vida em grupo aos seus trabalhadores, foi cumprida apenas de forma 
parcial pela ré, eis que a CCT teve vigência a partir de 01.04.2009 e o seguro 
em questão somente foi realizado em outubro daquele ano, de se deferir a multa 
prevista naquela mesma norma coletiva para os casos de sua inobservância. 

Processo: 0207300-61.2009.5.07.0012 Julg.: 29/08/2011
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho Publ. DEJT: 20/09/2011
Turma 2

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATE-
RIAIS DECORRENTE DE DOENÇA PROFISSIONAL. PRES-
CRIÇÃO APLICÁVEL.

Assim o pacificado entendimento do C. TST: "...se a ciência da lesão se der 
ainda no Código Civil de 1916 e começar a fluir a prescrição, deve-se aplicar a 
regra de transição prevista no Código Civil de 2002. O Código de 1916 estabelecia 
prazo prescricional vintenário, e o novo Código (em vigor a partir de janeiro de 
2003) fixara em três anos a prescrição. E para evitar prejuízo às partes, o legislador 
propôs uma regra de transição, pela qual os prazos serão os da lei anterior, quando 
reduzidos pelo novo Código e se, na data de sua entrada em vigor, já houver trans-
corrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada (artigo 2.028)."

Processo: 0087300-64.2006.5.07.0003 Julg.: 22/08/2011
Rel. Juiza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel Publ. DEJT: 29/08/2011
Turma 1

AÇÃO RESCISÓRIA. AFRONTA À LEI. MEIO INIDÔNEO. 
NÃO CABIMENTO. 

A ação rescisória, não sendo sucedâneo de recurso, não se presta à redis-
cussão de fatos e provas, pois o autor, embora aponte o fundamento do inciso V 
do art. 485 do CPC, deseja, na verdade, revolver matéria fática.
PROVA FALSA.

A prova falsa que enseja a rescisão da decisão é aquela em que a falsidade 
é apurada no juízo criminal ou no próprio juízo rescisório (CPC, art. 485, VI). Se a 
discussão sobre a veracidade do documento já fora objeto da sentença rescindenda, 
que afastou tal conclusão, não merece desconstituição por esse fundamento, sem 
elemento novo capaz de refutá-lo.

Processo: 0008909-65.2010.5.07.0000 Julg.: 05/07/2011
Rel. Juiza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel Publ. DEJT: 19/07/2011
Tribunal Pleno
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AÇÃO RESCISÓRIA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. NEGOCIA-
ÇÃO COLETIVA. VIOLAÇÃO LITERAL DO ART. 468 DA CLT. 
NATUREZA INDENIZATÓRIA. INTERPRETAÇÃO CONTRO-
VERTIDA NOS TRIBUNAIS. SÚMULA Nº 83 DO TST.

Não procede o corte rescisório com fulcro no art. 485, V, do CPC, em se 
tratando de dispositivo de interpretação controvertida nos Tribunais. Ação resci-
sória julgada improcedente.

Processo: 0009316-71.2010.5.07.0000 Julg.: 08/09/2011 
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva Publ. DEJT: 14/09/2011
Tribunal Pleno

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

Não provado que a patologia, a qual acometera o reclamante, tivesse sido 
decorrência do trabalho desenvolvido na empresa, não há que falar em acidente 
de trabalho e, conseqüentemente, em indenização a título de danos morais e 
materiais, porquanto se exige que a mesma guarde relação de causalidade com o 
desenvolvimento das atividades desempenhadas pelo autor na promovida. Recurso 
Ordinário conhecido e improvido.

Processo: 0092900-14.2007.5.07.0009 Julg.: 17/08/2011
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar Publ. DEJT: 06/09/2011
Turma 2

ACIDENTE DE TRABALHO. CULPA EXCLUSIVA DO 
EMPREGADO.

A responsabilização do empregador exige, não só a demonstração do dano 
propriamente dito, mas também do nexo causal que os vincula. Não tendo, pois, a 
autora desta ação se desincumbido desta tarefa, de se manter a decisão que negou 
as indenizações de natureza material e moral postuladas e julgou improcedente 
a reclamatória.

Processo: 0000266-88.2010.5.07.0010 Julg.: 1º/08/2011 
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho Publ. DEJT: 12/08/2011
Turma 2
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ACIDENTE DE TRABALHO. DOENÇA OCUPACIONAL. 
PERDA AUDITIVA EM DECORRÊNCIA DE CULPA DO 
EMPERGADOR. INDENIZAÇÃO DEVIDA.

Uma vez que a reclamada, quando da admissão do autor, não o submeteu a 
exame audiométrico e tampouco realizou exames médicos periódicos, não tendo, 
ao longo de mais de uma década, sequer fornecido EPIs (protetores auriculares) ao 
empregado, correta a sentença que, diante da prova de que o ambiente de trabalho 
do reclamante era excessivamente ruidoso e da perda auditiva por ele apresentada, 
reconheceu a ocorrência de acidente de trabalho (doença ocupacional) e a culpa 
da acionada pelo dano sofrido pelo empregado, condenando-a nas indenizações 
por danos materiais e morais.

Processo: 0071000-94.2006.5.07.0013 Julg.: 26/10/2011 
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho Publ. DEJT: 04/11/2011
Turma 2

ACIDENTE DE TRABALHO. INDENIZAÇÃO POR DANOS. 
CULPA DO EMPREGADOR. AUSÊNCIA.

Não restando comprovada a culpa patronal concorrente ou determinativa 
de infortúnio, não se há falar em indenização empresarial por danos. Inteligência 
do Inciso XXVIII do Art. 7º da CF/88. 

Processo: 0000032-61.2010.5.07.0025 Julg.: 14/09/2011
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado Publ. DEJT: 20/09/2011
Turma 2

ACIDENTE DE TRABALHO. INDENIZAÇÃO POR DANOS 
MORAIS E ESTÉTICOS. EXISTÊNCIA DE CULPA DO EMPRE-
GADOR. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. NEXO CAUSAL 
COMPROVADO.

O direito à indenização por danos morais e materiais decorrentes de aci-
dente de trabalho pressupõe a ocorrência de três requisitos: o dano sofrido pelo 
empregado, a culpa do empregador pelo evento danoso e o nexo causal. In casu, 
provada a existência de referido trinômio, infere-se o direito do autor ao pleito 
indenizatório. Recurso Ordinário conhecido e improvido. 

Processo: 0107900-75.2008.5.07.0023 Julg.: 10/08/2011
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar Publ. DEJT: 24/08/2011
Turma 2
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ACIDENTE DE TRABALHO. MORTE DO EMPREGADO. 
DANO MATERIAL E MORAL. CULPA DO EMPREGADOR. 
INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO.

Uma vez caracterizada a culpabilidade da empresa no acidente que ceifou 
a vida do seu ex-empregado, já que agiu com manifesta negligência em relação 
às normas de segurança do trabalhador, em vigor, correta a sentença que a con-
denou a pagar à autora, genitora do de cujos, as indenizações por dano moral e 
material pleiteadas.

Processo: 0039900-02.2008.5.07.0030 Julg.: 12/09/2011 
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho Publ. DEJT: 16/09/2011
Turma 2

ACIDENTE DE TRABALHO. MORTE DO TRABALHADOR. 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INDE-
FERIMENTO. CULPA DO EMPREGADOR INOCORRENTE.

Evidenciando-se na prova dos autos que o trabalhador, em atividade 
de notório risco, descuidara de procedimentos básicos de segurança pessoal e, 
assim, contribuíra decisivamente para o acidente de trabalho que lhe ocasionou 
a morte, indefere-se a reparação de danos morais e materiais pleiteada por seus 
familiares, pois inexistente o nexo causal entre a conduta do empregador e o 
lamentável infortúnio.

Processo: 0188900-51.2008.5.07.0006 Julg.: 10/08/2011
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho Publ. DEJT: 24/08/2011
Turma 2

ACORDO. NÃO RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE 
EMPREGO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.

É devida a incidência de contribuições previdenciárias sobre o valor total do 
acordo homologado em juízo, independentemente do reconhecimento de vínculo 
de emprego. Inteligência do art. 195, inc. I, alínea "a", da CF c/c § 9º do artigo 
276 do Decreto nº 3.048/99.

Processo: 0013500-42.2002.5.07.0003 Julg.: 11/07/2011
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado Publ. DEJT: 21/07/2011
Turma 2
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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, 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: 0005700-47.2008.5.07.0004 Julg.: 12/09/2011 
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva Publ. DEJT: 23/09/2011
Turma 1

ACORDO HOMOLOGADO. INCLUSÃO DE SUPOSTA 
TOMADORA DE SERVIÇO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS 
DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA AMPLA DEFESA.

A inclusão no polo passivo da execução de suposta tomadora do serviço que 
não participou da relação processual e não constou do título executivo implicaria 
em afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla 
defesa. AGRAVO DE PETIÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Processo: 0046100-24.2004.5.07.0011 Julg.: 31/08/2011 
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva Publ. DEJT: 06/09/2011
Turma 1

ACORDO JUDICIAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. 
DIARISTA DOMÉSTICO. AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO 
DAS PARCELAS AVENÇADAS. INCIDÊNCIA SOBRE O TOTAL 
DO ACORDO. ART. 43, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 8.212/91.

Verificando-se que o diarista doméstico, por força do disposto no art. 12, 
inciso V, letra "h" da Lei 8.212/91, passou a ser segurado obrigatório da Previdência 
Social, impõe-se seja reformada a decisão que entendeu que os valores relativos ao 
acordo judicialmente homologado não são passíveis da cobrança da contribuição 
previdenciária. Deste modo, e constatando-se que não houve discriminação das 
parcelas objeto da avença, deve a contribuição supra incidir sobre o total do valor 
ajustado, na forma do art. 43, parágrafo único daquela mesma Lei.
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Processo: 0354700-30.2006.5.07.0030 Julg.: 10/08/2011 
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho Publ. DEJT: 24/08/2011
Turma 2

ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO 
INCENTIVADO. PDVI. NULIDADE. VÍCIO DE CONCENTI-
MENTO E ARGUMENTO DE FALTA DE HOMOLOGAÇÃO.

Tendo sido o Termo de Rescisão devidamente homologado pela DRT, não 
havendo, nos autos, prova de vício de consentimento e tendo o autor assinado, além 
da rescisão, declaração de que possuía estabilidade no emprego e requerimento de 
renúncia dessa estabilidade, e por último recebido o valor que lhe fora ofertado, 
não há razão para anular tais atos. Recurso conhecido e provido.

Processo: 0200100-34.2003.5.07.0005 Julg.: 09/08/2011
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro  Publ. DEJT: 29/08/2011
Tribunal Pleno

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.

Uma vez cabalmente demonstrado o desempenho de atividade laboral em 
condições consideradas prejudiciais à saúde do trabalhador, a saber, exposição 
permanente a agentes físicos, com ruídos contínuos acima dos limites de tole-
rância fixados na NR 15, anexo 1, de se manter o deferimento de adicional de 
insalubridade ao reclamante.
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: 0195300-81.2008.5.07.0006 Julg.: 21/09/2011
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado Publ. DEJT: 27/09/2011
Turma 2

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO.  
SALÁRIO MÍNIMO (CLT, AR T. 192). SÚMULA VINCULANTE 
4 DO STF.

Em que pese reconhecer a inconstitucionalidade do art. 192 da CLT em 
face do art. 7º , IV, da CF, o STF não pronunciou sua nulidade, editando a Súmula 
Vinculante 4, que mantém o salário mínimo como base de cálculo do adicional de 
insalubridade, afastando, até que novo parâmetro seja fixado legal ou convencional-
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mente, qualquer outra base de cálculo (cfr. Reclamação 6.266/DF, Rel. Min. Gilmar 
Mendes, DJ de 05/08/08, e Reclamação 6.833/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 
DJ de 28/10/08). Nesse diapasão, merece reforma a decisão regional que adotou o 
salário normativo da categoria como critério de cálculo da parcela. (RR – 36300-
02.2008.5.04.0403).

Processo: 0209000-49.2007.5.07.0010 Julg.: 1º/08/2011
Rel. Juíza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel Publ. DEJT: 09/08/2011
Turma 1

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. 
SALÁRIO MÍNIMO. SÚMULA 228 DO C. TST. APLICAÇÃO 
SUSPENSA. SÚMULA VINCULANTE Nº 04.

A base de cálculo do adicional de insalubridade, enquanto não editada lei 
ou norma coletiva que discipline a matéria, é o salário mínimo, valendo a Súmula 
Vinculante nº 04, nas entrelinhas, como uma declaração de inconstitucionalidade 
sem pronúncia de nulidade.
PROMOÇÃO POR MERECIMENTO. PREVISÃO EM PCCS. 
REGULAMENTO POSTERIOR. SUPRESSÃO. APLICAÇÃO 
APENAS EM RELAÇÃO AOS NOVOS CONTRATOS DE TRA-
BALHO. SÚMULA Nº 51 DO TST.

O art. 468 da CLT, que positiva princípio ínsito à proteção do trabalhador, 
veda a alteração contratual prejudicial, ainda que por mútuo consentimento, 
mormente em se tratando de regulamento de empresa ou equivalente. Recurso 
ordinário conhecido e parcialmente provido.

Processo: 0030600-10.2007.5.07.0011 Julg.: 17/08/2011
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva Publ. DEJT: 26/08/2011
Turma 1

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIÇO DE PORTARIA. 
EXISTÊNCIA DE PROVA PERICIAL.

Existindo prova pericial robusta, de que o reclamante laborou em condi-
ções insalubres, é de manter a sentença que deferiu o adicional de insalubridade. 

Processo: 0181800-20.2009.5.07.0003 Julg.: 1º/08/2011
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano Publ. DEJT: 18/08/2011
Turma 1
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ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. ÁREA DE RISCO. AUXI-
LIAR DE RAMPA.

Na medida em que o Reclamante ingressava na área de abastecimento de 
aeronaves, para executar atividades relacionada à carga e descarga de bagagens, 
o que acarretava sua exposição à risco, faz jus ao recebimento do adicional 
de periculosidade, nos termos da NR-16, Anexo 2, itens 1 e 3 e letra g.s, nada 
obstante diversa conclusão pericial, sem respaldo na realidade fática e normas 
regulamentares pertinentes. 
HORAS EXTRAS. EXIGÊNCIA DE PROVA CABAL.

O deferimento de horas extras exige prova ampla e inconteste, sem o que 
são indevidas. 
PEDIDO DE DESLIGAMENTO SEM ASSISTÊNCIA SINDICAL. 
IMPRESTABILIDADE. 

Se o empregado tem mais de um ano de caso e refuta a espontaneidade de 
pedido de demissão por ele assinado, sem assistência sindical, deve ser acolhida 
a tese de dispensa imotivada de iniciativa do empregador, com todos os consec-
tários legais pertinentes.

Processo: 0123400-80.2009.5.07.0013 Julg.: 05/09/2011
Rel. Juíza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel Publ. DEJT: 12/09/2011
Turma 1

ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. EXISTÊNCIA DE PROVA 
PERICIAL. SENTENÇA MANTIDA.

Tendo o laudo pericial sido claro ao informar que o reclamante não trabalhava 
em condições que ensejam o pagamento do adicional de periculosidade, na forma 
prevista no art. 193 da CLT e na NR 16, nada a modificar na decisão impugnada. 

Processo: 0079100-76.2008.5.07.0010 Julg.: 29/08/2011 
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho Publ. DEJT: 12/09/2011
Turma 2

ADICIONAL DE PERICULOSIDADE/RISCO AUSÊNCIA DE 
DIREITO.

Uma vez que inexiste norma legal ou mesmo convencional, antes de 2006, 
inserindo a atividade desempenhada pelo reclamante dentre aquelas consideradas 
perigosas, merece ser reformada a sentença que deferiu o adicional de periculo-
sidade/risco.
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Processo: 0000058-50.2010.5.07.0028 Julg.: 19/12/2011 
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho Publ. DEJT: 20/01/2012
Turma 2

ADICIONAL DE RISCO. PORTUÁRIO. 

O adicional de risco portuário, previsto em dispositivo da legislação 
específica (art. 14 da Lei nº 4.860/65), só é devido aos trabalhadores que prestam 
serviços em portos organizados, nos termos do art. 19 do mesmo Diploma Legal, 
não alcançando os empregados dos portos privativos, tal qual no caso em comento. 
Recurso conhecido e improvido.

Processo: 0181200-55.2007.5.07.0007 Julg.: 28/11/2011 
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro  Publ. DEJT: 12/12/2011
Turma 2

ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA.

O requisito legal capaz de propiciar o recebimento do adicional de transfe-
rência é o caráter provisório da transferência. O direito ao aludido adicional está 
previsto no art. 469 da CLT e nos termos da OJ nº 113 da SDI-1 do TST. 

Processo: 0009000-89.2000.5.07.0006 Julg.: 19/09/2011
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho Publ. DEJT: 26/09/2011
Turma 2

ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA.

Comprovado o caráter provisório da transferência, faz jus o reclamante 
ao adicional previsto no art. 469, § 3º, da CLT, eis que tal prova se nos afigura 
suficiente à concessão do pleito, conforme entendimento consubstanciado na O.J. 
nº 113 do C. TST, segundo a qual "(...). O pressuposto legal apto a legitimar a 
percepção do mencionado adicional é a transferência provisória".

Processo: 0000200-63.2010.5.07.0025 Julg.: 25/07/2011
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado Publ. DEJT: 04/08/2011
Turma 2

ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA.

O adicional de transferência, previsto no art. 469, § 3º, da CLT, é devido 
quando o empregado é deslocado para localidade diversa da que resultar do con-
trato de trabalho, desde que constatado o caráter transitório da mudança, o que 
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restou verificado "in casu" após a transferência do autor de Crateús (local para o 
qual fora contratado), para São Luís e para Itaquara. 
HORAS EXTRAS.

Inexistindo prova da prestação de trabalho extraordinário diverso do que 
fora registrado nos cartões de ponto, e considerando a comprovação da quitação 
das horas extras laboradas, por meio dos comprovantes de pagamento, indefere-se 
o pleito sob análise. 
MULTA DO ART. 477, DA CLT. ATRASO NA HOMOLOGAÇÃO.

O atraso na homologação do termo rescisório, ainda que o pagamento das 
verbas tenha sido efetivado dentro do prazo legal, autoriza a aplicação da multa 
prevista no § 8º do art. 477 da CLT, já que o recibo de quitação somente terá 
validade quando firmado com a assistência do respectivo Sindicato ou perante a 
autoridade do Ministério do Trabalho. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

Processo: 0000282-51.2010.5.07.0007 Julg.: 12/09/2011
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar Publ. DEJT: 16/09/2011
Turma 2

AGENTE COMUNITÁRIO. REINTEGRAÇÃO DEVIDA. 

O Município-reclamado alega que instaurou processo administrativo com 
a finalidade de apurar o suposto abandono de emprego. Todavia, não trouxe aos 
autos cópia do mesmo, apesar de ter sido reiteradamente instado a fazer. Assim, 
considerando que a mera alegativa não pode, por si só, embasar uma demissão, 
a qual, por previsão legal específica (art. 10 da Lei nº 11.350/06) só poderá ser 
efetivada mediante a ocorrência de determinadas hipóteses legalmente estabele-
cidas, tem-se por correta a sentença recorrida que determinou a reintegração do 
obreiro. Recurso conhecido e improvido.

Processo: 0133400-60.2009.5.07.0007 Julg.: 15/06/2011
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro  Publ. DEJT: 11/07/2011
Turma 2

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. COMPETÊNCIA DA 
JUSTIÇA DO TRABALHO. CONTRATUAL DE TRABALHO 
VÁLIDO.

Uma vez que os reclamantes foram contratados sob o regime celetista e 
mediante prévia seleção pública, nos termos da Lei Federal nº 11.350/2006, que 
dispõe sobre o emprego público de Agente de Combate às Endemias e Agente 
Comunitário de Saúde, não há que se falar em incompetência desta Justiça ou em 
nulidade dos contratos de trabalho.
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Processo: 0046300-95.2009.5.07.0030 Julg.: 22/08/2011
Rel. Desemb.: Maria José Girão Publ. DEJT: 29/08/2011
Turma 1

AGENTE EMPRESARIAL. CARGO DE CONFIANÇA. DESCA-
RACTERIZAÇÃO. 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: 0001147-86.2010.5.07.0003 Julg.: 31/08/2011
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho Publ. DEJT: 14/09/2011
Turma 2

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA 
GRATUITA. CONCESSÃO A PESSOA JURÍDICA. REQUISITOS.

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, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas. Todavia, no caso do empre-
gador, pessoa jurídica, não basta a simples declaração de pobreza sob as penas da 
Lei, fazendo-se necessária a comprovação cabal do estado de dificuldade finan-
ceira, a lhe impedir de arcar com os custos do processo. Se de tal encargo não se 
desincumbe, impõe-se denegado o favor legal.

Processo: 0005808-83.2011.5.07.0000 Julg.: 19/12/2011
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho Publ. DEJT: 16/02/2012
Turma 2

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. CONCES-
SÃO AO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. 
ART. 899, § 7º, DA CLT.

A concessão da justiça gratuita ao sindicato profissional, o qual não se 
encontra atuando na condição de substituto processual, somente se tem admitido 
em situações excepcionais e quando cabalmente demonstrada a sua hipossufici-
ência. Ao desamparo de prova a impulsionar a concessão da gratuidade judiciária, 
mostra-se deserto o agravo de instrumento, a teor do § 7º do art. 899 da CLT.
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Processo: 0002832-06.2011.5.07.0000 Julg.: 10/08/2011 
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva Publ. DEJT: 19/08/2011
Turma 1

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ORDINÁRIO. 
PETICIONAMENTO VIA EMAIL. LEIS NºS 9.800/99 E 
11.419/06. TEMPESTIVIDADE.

O recurso ordinário da autora se encontra tempestivo, vez que sua trans-
missão, via email, observou aos comandos insertos nos arts. 1º, 2º, parágrafo 
único, da Lei nº 9.800/99 e 3º, parágrafo único, da Lei nº 11.419/06, bem como 
na Súmula nº 387 do TST. Agravo conhecido e provido.
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ARGUIÇÃO 
DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. ART. 113 DO CPC. LEI INSTI-
TUIDORA DO REGIME JURÍDICO ÚNICO. PUBLICAÇÃO 
NO ÁTRIO DA PREFEITURA OU CÂMARA MUNICIPAL. 
VALIDADE.

Diante das relevantes e iterativas decisões do TST e do STF, no sen-
tido 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, e tendo a reclamante 
ingressado nos quadros do Município mediante concurso público já sob a égide 
da Lei nº 372/91, deve ser declarada, de ofício, a incompetência desta Justiça 
Especializada - art. 113 do CPC -, na medida em que demonstrada a natureza 
jurídico estatutária da relação de emprego estabelecida entre as partes.

Processo: 0001386-65.2011.5.07.0000 Julg.: 17/08/2011
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano Publ. DEJT: 06/09/2011
Turma 1

AGRAVO DE PETIÇÃO.

De se autorizar de logo a liberação do depósito recursal em prol da recla-
mada/executada, diante da integral garantia do Juízo alcançada através da penhora 
on line levada a efeito, evitando-se com isso que a execução se processe de forma 
gravosa ao devedor.

Processo: 0053500-22.2009.5.07.0009 Julg.: 27/07/2011
Rel. Juíza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel Publ. DEJT: 08/08/2011
Turma 1
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AGRAVO DE PETIÇÃO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. PARCELAS 
VINCENDAS. TRANSAÇÃO.

Tratando-se de transação extrajudicial entre as partes para quitar obrigação 
oriunda de execução de parcelas vincendas deferidas no processo mediante o 
pagamento de parcela única, impõe-se a homologação do acordo. 

Processo: 0018000-06.1997.5.07.0011 Julg.: 12/09/2011 
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho Publ. DEJT: 20/09/2011
Turma 2

AGRAVO DE PETIÇÃO. CAUTELAR DE ARRESTO DE 
CRÉDITOS TRABALHISTAS. POSSIBILIDADE.

De acatar-se cautelar de aresto emanada do juízo cível sobre os créditos 
trabalhistas do reclamante de natureza indenizatória apurados na execução.

Processo: 0256000-26.1999.5.07.0010 Julg.: 05/09/2011
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho Publ. DEJT: 16/09/2011
Turma 2

AGRAVO DE PETIÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO E SUB-
ROGAÇÃO. INSTITUTOS DISTINTOS. CONSEQUÊNCIA.

Os institutos da cessão de crédito e da sub-rogação se inserem na com-
preensão daquilo que a doutrina denomina de modalidade de transmissão de 
créditos. Embora parecidos, os dois se distinguem, por isso mereceram trata-
mento em separado no Código Civil (Parte Especial, Livro I, Título III - Do 
Adimplemento e Extinção das Obrigações): a cessão de crédito nos artigos 286 
a 298 e a sub-rogação nos artigos 346 a 351. E a distinção fundamental entre 
uma forma e outra de se operar essa transmissão está, segundo NELSON NERY 
JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY (in Código Civil Comentado 
e Legislação Extravagante, 3ª ed., São Paulo: RT, 2005, págs. 342/343), "no 
fato de que na hipótese de cessão de crédito o efeito translativo da titularidade 
ativa da relação creditória é diretamente querido, e visado em primeira linha, 
enquanto que na sub-rogação tal efeito aparece como um reflexo ou consequência 
do cumprimento da obrigação por terceiro". Portanto, não sendo o caso de cessão de 
crédito, e sim, de sub-rogação, não se vislumbra a incompatibilidade deste instituto 
com o crédito trabalhista, não se aplicando, por conseguinte, a regra do art. 100 
da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho.
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Processo: 0193800-82.1991.5.07.0003 Julg.: 13/07/2011
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado Publ. DEJT: 25/07/2011
Turma 2

AGRAVO DE PETIÇÃO. CONTRIBUIÇÃO DE TERCEIROS. 
EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.

A Justiça do Trabalho é competente para executar a contribuição de ter-
ceiros e aquela destinada ao SAT (Seguro de Acidente do Trabalho), haja vista o 
disposto no art. 114, VIII, da Constituição Federal.

Processo: 0182700-13.2003.5.07.0003 Julg.: 27/07/2011
Rel. Desemb.: Maria José Girão Publ. DEJT: 03/08/2011
Turma 1

AGRAVO DE PETIÇÃO. DIFERENÇA SALARIAL. BASE DE 
CÁLCULO.

Ainda que a decisão transitada em julgado não tenha sido expressa acerca 
das parcelas que compõem a base de cálculo da diferença salarial, de certo que foi 
reconhecido "o direito à incorporação da gratificação para a maior, para todos os 
efeitos legais", de onde se extrai a autorização para que as demais parcelas que com-
põem a remuneração do exequente e que diretamente sofrem influência dos valores 
recebidos a título de comissão integrem a base de cálculo das diferenças devidas.

Processo: 0066500-42.2002.5.07.0007 Julg.: 22/08/2011
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano Publ. DEJT: 29/08/2011
Turma 1

AGRAVO DE PETIÇÃO. EDIÇÃO DE LEI MUNICIPAL DEFI-
NIDORA DE OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR QUANDO 
JÁ EXPIRADO O PRAZO DE 180 DIAS PREVISTO NO § 12 
DO ART. 97 DO ADCT.

Com a edição da Emenda Constitucional nº 62, de 09 de dezembro de 2009, 
que deu nova redação ao art. 100 da Carta Republicana de 1988, restou defeso ao 
Poder Público estabelecer importe para o pagamento das obrigações de pequeno 
valor inferior ao maior benefício pago pelo Regime Geral de Previdência Social. 
Deixando a Edilidade de editar legislação, consonante com o novo patamar mínimo 
estabelecido, nos cento e oitenta dias ulteriores à publicação da referida Emenda 
Constitucional, prevalece a regra geral de trinta salários-mínimos, nos termos do 
parágrafo 12 do art. 97 do ADCT. 
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Processo: 0021300-48.2008.5.07.0024 Julg.: 10/08/2011
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho Publ. DEJT: 24/08/2011
Turma 2

AGRAVO DE PETIÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA. DECISÃO 
QUE PRIMEIRO FIXA O VALOR DA INDENIZAÇÃO.

O termo inicial de incidência dos juros de mora, com relação ao valor 
arbitrado a título de indenização por dano moral, é o da decisão que primeiro fixa 
o quantum indenizatório, por ser neste momento que a reparação ganha contornos 
iniciais de liquidez. Agravo de Petição conhecido e provido.

Processo: 0183500-69.2007.5.07.0013 Julg.: 12/09/2011
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva Publ. DEJT: 23/09/2011
Turma 1

AGRAVO DE PETIÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. 
DESRESPEITO AO PARÁGRAFO 1º DO ART. 897 DA CLT. NÃO 
CONHECIMENTO.

O objetivo do requisito estabelecido na norma celetista é possibilitar a conti-
nuação da execução quanto à parte incontroversa, evitando, assim, a desnecessária 
procrastinação do feito. Tendo a reclamada apenas alegado excesso de execução, 
sem, contudo, apresentar planilha contendo os valores que entende devidos, o 
conhecimento do agravo neste particular encontra óbice no § 1º do art. 897 da CLT.
CONTA DE LIQUIDAÇÃO. INTIMAÇÃO PRÉVIA DAS PARTES 
PARA MANIFESTAÇÃO. FACULDADE.

O art. 879, § 2º, da CLT é claro ao estabelecer que o procedimento de abertura 
do prazo para as partes se manifestarem sobre conta de liquidação antes da respectiva 
homologação é uma faculdade do Juízo. Em decorrência, a homologação sem prévia 
intimação das partes não caracteriza, de modo algum, cerceamento de defesa, por-
quanto não acarreta nenhum prejuízo, diante da possibilidade de manifestação após 
a garantia da execução, por meio dos embargos competentes. Agravo desprovido. 

Processo: 0014700-64.2006.5.07.0029 Julg.: 21/11/2011
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar Publ. DEJT: 25/11/2011
Turma 2

AGRAVO DE PETIÇÃO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

Ainda que a decisão transitada em julgado seja no sentido de julgar impro-
cedente o pedido formulado na exordial, resta mantida a sanção decorrente de 
litigância de má-fé por oposição de embargos de declaração considerados prote-
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latórios, posto que o acórdão se limitou a examinar o direito material postulado na 
exordial, sem adentrar no exame daquela cominação, a qual é de ordem processual. 
Agravo de petição conhecido e improvido.

Processo: 0170800-64.2007.5.07.0012 Julg.: 22/08/2011
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva Publ. DEJT: 1º/09/2011
Turma 1

AGRAVO DE PETIÇÃO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE 
LIQUIDAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO.

É límpida a redação do artigo celetista (879 § 2º) de que o Juiz "poderá abrir 
às partes prazo sucessivo de 10 (dez) dias para impugnação fundamentada ...", 
ou seja, evidente que está encerrada aí uma facultatividade ao Juízo da execução, 
não uma obrigação, de abrir o prazo para falar sobre os cálculos, uma vez que a 
matéria versada na conta de liquidação é passível de rediscussão nos embargos à 
execução. Assim, não há que se falar em afronta ao direito de defesa, vez que o 
insurgente pôde exercer seu amplo direito de defesa no momento em que apresentou 
os embargos à execução e no agravo de petição ora interposto.

Processo: 0167200-56.2007.5.07.0005 Julg.: 31/08/2011
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado Publ. DEJT: 14/09/2011
Turma 2

AGRAVO REGIMENTAL. DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE 
DO MOVIMENTO PAREDISTA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL 
PLENO. 

A posição adotada no despacho agravado, mesmo em desalinho com o enten-
dimento pessoal do relator, refletiu a jurisprudência reiterada deste E. Regional, no 
sentido de não se inserir dentre a competência do seu Presidente declarar, monocra-
ticamente, em sede de antecipação de tutela, a abusividade do movimento paredista, 
cuja análise e decisão competem, privativamente, ao seu Órgão Colegiado Pleno. 
Agravo regimental conhecido, mas não provido.

Processo: 0003813-35.2011.5.07.0000 Julg.: 13/09/2011
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro  Publ. DEJT: 20/09/2011
Tribunal Pleno

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

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

Processo: 0001738-23.2011.5.07.0000 Julg.: 02/08/2011
Rel. Desemb.: Cláudio Soares Pires Publ. DEJT: 25/08/2011
Tribunal Pleno

AGRAVO REGIMENTAL. DESPROVIMENTO. RATIFICAÇÃO 
DO DESPACHO QUE INDEFERIRA FRACIONAMENTO DA 
PARCELA DE HONORÁRIOS.

Os honorários advocatícios constituem parcela executória única, a ser 
assim considerada na definição do procedimento satisfativo adotado - precatório 
ou requisição de pequeno valor - não se admitindo seu fracionamento entre os 
causídicos que atuaram no processo, face à expressa disposição hospedada no 
§ 8º do art. 100 da Constituição Federal.

Processo: 0009379-62.2011.5.07.0000 Julg.: 22/11/2011
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho Publ. DEJT: 06/12/2011
Tribunal Pleno

AGRAVO REGIMENTAL. ERRO MATERIAL. PRECATÓRIO.

Constatado erro material nos cálculos em sede de precatório, consistente 
na capitalização de juros (anatocismo), deve o Presidente do Tribunal determinar 
a sua correção, de ofício ou a requerimento das partes, antes do seu pagamento ao 
credor. (Inteligência que se extrai do art. 1º-E, da Lei nº 9.494/97).

Processo: 0004962-66.2011.5.07.0000 Julg.: 02/08/2011
Rel. Desemb.: Cláudio Soares Pires Publ. DEJT: 25/08/2011
Tribunal Pleno

AGRAVO REGIMENTAL. JUROS DE MORA. PRECATÓRIO. 
COMPLEMENTAR.

O pagamento do precatório fora do período a que alude a regra inserta 
no artigo 100, § 5º, da CF/88 acarreta ao Ente Público a responsabilidade pelos 
encargos de juros moratórios desde a expedição do precatório, até seu efetivo 
pagamento. 

Processo: 0002519-45.2011.5.07.0000 Julg.: 23/08/2011
Rel. Desemb.: Cláudio Soares Pires Publ. DEJT: 05/09/2011 
Tribunal Pleno



30               TRT 7ª Região - BoleTim de JuRispRudência - Jul./dez. - 2011

AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. 
EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. INDEFERIMENTO 
DA PETIÇÃO INICIAL. 

Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial passível de reforma 
mediante recurso próprio. Na hipótese, contra o ato judicial atacado, em que se 
determinou a penhora de imóvel residencial de propriedade do impetrante, caberia 
a interposição de embargos à penhora, na forma expressamente prevista no artigo 
884 da CLT, e contra a decisão que o apreciasse, o agravo de petição (art. 897, a, 
do mesmo Diploma Legal), ambos dotados de efeito suspensivo. Assim, há de se 
manter a decisão que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança. Agravo 
Regimental conhecido, mas não provido. 

Processo: 0008032-91.2011.5.07.0000 Julg.: 11/10/2011
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar Publ. DEJT: 19/10/2011
Tribunal Pleno

AGRAVO REGIMENTAL. OFÍCIO REQUISITÓRIO. NULIDADE. 
NÃO PRONUNCIAÇÃO.

Não se pronuncia a nulidade de ofício requisitório quando há retificação 
de cálculos pelo Presidente em razão de impugnação da Fazenda Pública, sendo 
expedido Ofício Requisitório Retificatório, sem prejuízo da ordem cronológica 
(Inteligência do art. 12 do Ato 118/2009 da Presidência do TRT/7ª Região).

Processo: 0007393-73.2011.5.07.0000 Julg.: 27/09/2011
Rel. Desemb.: Cláudio Soares Pires Publ. DEJT: 07/10/2011
Tribunal Pleno

AGRAVO REGIMENTAL. ORDEM DE SEQUESTRO. EMENDA 
62. REGIME ESPECIAL. APLICAÇÃO A PRECATÓRIO COM 
QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA EM MOMENTO 
ANTERIOR À EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 62. 
RESPEITO AO DIREITO ADQUIRIDO.

Quando a Emenda Constitucional 62 entrou em vigor, o fato gerador da 
ordem vergastada, qual seja, pagamento de precatório cronologicamente mais 
recente, já havia ocorrido, gerando, desta feita, direito adquirido dos exeqüentes 
ao seqüestro, conforme preceitua os termos do art. 100 da Carta Magna, na redação 
anterior à Emenda 62. Por tal fato, resta hígida a ordem de seqüestro combatida. 
Agravo Regimental a que se nega provimento.
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Processo: 0007797-61.2010.5.07.0000 Julg.: 13/09/2011
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro Publ. DEJT: 22/09/2011
Tribunal Pleno

AGRAVO REGIMENTAL. PRECATÓRIO. LIMITAÇÃO DA 
EXECUÇÃO À INSTITUIÇÃO DO REGIME JURÍDICO ÚNICO. 
COISA JULGADA.

Incabível a limitação da condenação à instituição de regime Jurídico único 
quando os efeitos da sentença referem-se a período posterior à referida instituição, 
em respeito à coisa julgada. Inteligência da Orientação Jurisprudencial nº 06, do 
Pleno do TST.

Processo: 0010340-37.2010.5.07.0000 Julg.: 27/09/2011
Rel. Desemb.: Cláudio Soares Pires Publ. DEJT: 07/10/2011 
Tribunal Pleno

AGRAVO REGIMENTAL. PRECATÓRIO. LIMITAÇÃO DA 
EXECUÇÃO À INSTITUIÇÃO DO REGIME JURÍDICO 
ÚNICO. OFENSA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. OJ. 
Nº 06 DO PLENO DO TST.

A limitação da execução à instituição do RJU decorre da absoluta incom-
petência da Justiça do Trabalho para a execução de verbas decorrentes de relação 
de trabalho de caráter administrativo, conforme recorrente jurisprudência do 
Tribunal Superior do Trabalho. 

Processo: 0004543-80.2010.5.07.0000 Julg.: 27/09/2011
Rel. Desemb.: Cláudio Soares Pires Publ. DEJT: 07/10/2011 
Tribunal Pleno

AGRAVO REGIMENTAL. PRECATÓRIO. REVISÃO DE CÁL-
CULOS. LIMITES DA COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE 
DO TRT. LIMITAÇÃO DA EXECUÇÃO À INSTITUIÇÃO DO 
REGIME JURÍDICO ÚNICO. INCABIMENTO.

Nos termos da Orientação Jurisprudencial nº 02 do Pleno do TST, o 
pedido de revisão dos cálculos, em fase de precatório, previsto no art. 1º-E da 
Lei nº 9.494/1997, apenas poderá ser acolhido desde que: a) o requerente aponte 
e especifique claramente quais são as incorreções existentes nos cálculos, dis-
criminando o montante que seria correto, pois do contrário a incorreção torna-se 
abstrata; b) o defeito nos cálculos esteja ligado à incorreção material ou à utilização 
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de critério em descompasso com a lei ou com o título executivo judicial; e c) o 
critério legal aplicável ao débito não tenha sido objeto de debate nem na fase 
de conhecimento, nem na fase de execução. Assim, incabível a limitação da 
condenação à instituição de regime Jurídico único quando tal matéria já tenha 
sido objeto de debate na fase de execução.

Processo: 0007611-38.2010.5.07.0000 Julg.: 11/10/2011
Rel. Desemb.: Cláudio Soares Pires Publ. DEJT: 21/10/2011 
Tribunal Pleno

AGRAVO REGIMENTAL. SEQUESTRO EFETIVADO PELO 
VALOR DO CRÉDITO ATUALIZADO. PRETERIÇÃO NA 
ORDEM. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. 
DESNECESSIDADE.

O precatório complementar somente tem cabimento nos casos em que tenha 
sido, originariamente, pago o valor principal, remanescendo valores decorrentes 
de atualização monetária. Em virtude do preterimento do direito de precedência, 
o sequestro deve ser efetivado pelo valor do crédito atualizado, sem necessidade 
de expedição de precatório complementar.
JUROS MORATÓRIOS. PRECATÓRIO. AUSÊNCIA DE 
PAGAMENTO NO PRAZO CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA 
ENTRE A EXPEDIÇÃO E O EFETIVO PAGAMENTO.

Não havendo pagamento no prazo constitucional, incidem juros moratórios 
desde a expedição do precatório, até seu efetivo pagamento.
CORREÇÃO MONETÁRIA.

A questão referente à atualização monetária decorre de entendimento 
jurisprudencial cristalizado na Súmula 381 TST. Assim, não está sujeita a revisão 
em autos de Precatório.

Processo: 0364640-41.2008.5.07.0000 Julg.: 16/08/2011
Rel. Desemb.: Cláudio Soares Pires Publ. DEJT: 26/08/2011 
Tribunal Pleno

ALÇADA.

Não se conhece de recurso ordinário em processo que não suplante a barreira 
da alçada. No caso dos autos, o valor atribuído à causa, no importe de R$ 763,57 
(setecentos e sessenta e três reais e cinquenta e sete centavos) ficou aquém do valor 
estabelecido para alçada que é de dois salários mínimos (R$ 930,00 à época do 
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ajuizamento da ação), de acordo com o estabelecido no parágrafo 4º do art. 2º 
da Lei 5.584/70, em pleno vigor, e com o entendimento da jurisprudência do 
Tribunal Superior do Trabalho (Súmulas 71 e 356).

Processo: 0181900-39.2009.5.07.0014 Julg.: 03/08/2011
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado Publ. DEJT: 25/08/2011
Turma 2

ALTERAÇÃO CONTRATUAL UNILATERAL MALÉFICA AO 
TRABALHADOR.

Restando provada a ilegalidade e os prejuízos causados pela alteração 
unilateral na forma de pagamento das comissões, correto o decisum impugnado 
que concedeu ao reclamante as diferenças que lhe eram devidas. 

Processo: 0104200-42.2009.5.07.0028 Julg.: 19/12/2011 
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho Publ. DEJT: 13/01/2012
Turma 2

ANISTIA. LEI Nº 8.878/94. CÔMPUTO DO TEMPO DE AFAS-
TAMENTO PARA EFEITO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. 
POSSIBILIDADE.

Por não constituir o pedido do autor de pagamento de remuneração retro-
ativa ao período de afastamento, mas sim de cômputo desse período para fins de 
progressão funcional, inaplicáveis os entendimentos do art. 6º da Lei 8.878/94 e 
da OJ Transitória 56 da SBDI-1 do TST, razão pela qual faz jus o reclamante à 
progressão funcional pleiteada. 

Processo: 0206000-61.2009.5.07.0013 Julg.: 31/08/2011 
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano Publ. DEJT: 06/09/2011
Turma 1

ANISTIA. LICENÇA-PRÊMIO. VANTAGEM AUFERIDA 
QUANDO EM ATIVIDADE. LEI DE ANISTIA. READMISSÃO. 
EFEITOS.

A lei que dispõe acerca da concessão da anistia apenas reconheceu que a 
dispensa ocorrida na era Collor não obedeceu a critérios objetivos, infringindo 
preceitos legais e princípios constitucionais destinados à administração pública, 
conforme estabelecido nos incisos I, II e III, do art. 1º da Lei 8.878/94. Trata-se, 
portanto, de reconhecimento de um direito e de estabelecimento de requisitos a 
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serem observados para o reparo da situação abusiva gerada naquele governo e com 
o consequente retorno ao status quo anterior. Portanto, o tempo de serviço anterior 
à demissão deverá ser computado para fins de licença-prêmio. Não há que se falar 
em violação do art. 6º da Lei nº 8.878/1994, tendo em vista que o Reclamante 
conquistou o direito à licença prêmio ao longo de sua vida funcional. A ressalva 
de que os efeitos financeiros dessa nova situação não retroagem não pode jamais 
significar a supressão das vantagens auferidas no curso do pacto revigorado.

Processo: 0000538-76.2010.5.07.0012 Julg.: 1º/08/2011
Rel. Juíza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel Publ. DEJT: 09/08/2011
Turma 1

ART. 118 DA LEI 8.213/91. AUXÍLIO-DOENÇA-ACIDENTÁRIO. 
NÃO PERCEPÇÃO. ESTABILIDADE/INDENIZAÇÃO.

A despeito de imprescindível à aquisição do direito à estabilidade 
provisória a percepção do auxílio-doença-acidentário, de se impor ao empre-
gador a condenação indenizativa do período correspondente, quando a não 
fruição daquele benefício decorrera de omissão patronal relativa à obrigatória 
expedição da CAT.

Processo: 0030600-30.2009.5.07.0014 Julg.: 05/09/2011
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho Publ. DEJT: 14/09/2011
Turma 2

ASSÉDIO MORAL.

Não demonstrado nos autos a violência psicológica, o constrangimento e a 
humilhação decorrentes de atos praticados pela reclamada, não faz jus a reclamante 
à pretensa indenização por assédio moral. 

Processo: 0039300-44.2009.5.07.0030 Julg.: 18/07/2011
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado Publ. DEJT: 25/07/2011
Turma 2

ASSÉDIO MORAL. CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO RATI-
FICADA.

Amolda-se à figura do assédio moral a designação de trabalhador reinte-
grado para o exercício de atribuições de menor relevância e incompatíveis com 
sua formação acadêmica e experiência profissional, na qual desponta, inclusive, 
o exercício de cargos de nível gerencial, tratando-se, induvidosamente, de ato 
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lesivo à honra subjetiva, a demandar indenização reparatória, em montante a ser 
fixado conforme critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo a ofere-
cer 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 reprovável.

Processo: 0000063-17.2010.5.07.0014 Julg.: 06/07/2011
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho Publ. DEJT: 27/07/2011
Turma 2

ASSÉDIO MORAL. INDENIZAÇÃO.

Constatado que a reclamante foi vítima de assédio moral, consistente na 
imposição de metas de vendas sabidamente inatingíveis e a consequente diminuição 
das comissões recebidas, atos estes que extrapolaram o limite do poder diretivo 
do empregador e atentaram contra a dignidade da empregada, prejudicando sua 
auto-estima, correta a decisão que a condenou a reparar o dano. 

Processo: 0203700-26.2009.5.07.0014 Julg.: 12/09/2011
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho Publ. DEJT: 16/09/2011
Turma 2

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEFERIMENTO.

Apresentando, o requerente, os requisitos plasmados no artigo 4º da Lei 
1.060/50, há de se deferi-lo os benefícios da gratuidade judiciária.

Processo: 0000969-77.2010.5.07.0023 Julg.: 20/07/2011
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado Publ. DEJT: 03/08/2011
Turma 2

ATO ILÍCITO PRATICADO PELO EMPREGADOR. PROVA DE 
PREJUÍZO AO RECLAMANTE. DANO MATERIAL E DANO 
MORAL CONFIGURADOS.

 Considerando que se restou evidenciada, nos autos, a prática de ato ilí-
cito pela reclamada que impossibilitou que o reclamante auferisse a indenização 
securitária que teria direito, em razão do acidente de trabalho sofrido, incólume, a 
decisão "a quo" que deferiu danos materiais e morais em favor do obreiro. Recurso 
ordinário conhecido e não provido. 

Processo: 0127000-24.2009.5.07.0009 Julg.: 14/09/2011
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado Publ. DEJT: 20/09/2011
Turma 2
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AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RECLAMADO. NULIDADE 
PROCESSUAL. 

Uma vez inexistente a indispensável determinação no sentido de se expedir 
mandado de citação do reclamado para pagar em 48 horas ou garantir a execução 
de quantia apurada, nos termos do art. 880 da CLT, de se declarar a nulidade do 
processo a partir daquela falha procedimental.

Processo: 0011300-40.2008.5.07.0007 Julg.: 04/07/2011
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado Publ. DEJT: 25/07/2011
Turma 2

AUXILIAR DE LABORATÓRIO. HORAS EXTRAS. LEI 3.999/61.

A jornada de trabalho dos auxiliares de laboratório é de oito horas, pois, 
nos termos da Súmula nº 370, do TST, a Lei 3.999/61 estabeleceu apenas a remu-
neração mínima em função do número de horas da jornada, não havendo que se 
falar em pagamento de horas extras, a não ser que seja extrapolado o limite diário 
de oito horas ou o semanal de 44 horas.

Processo: 0013300-19.2008.5.07.0005 Julg.: 12/09/2011
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano Publ. DEJT: 16/09/2011
Turma 1

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. BENEFÍCIO INSTITUÍDO PELO 
EMPREGADOR. INTEGRAÇÃO AO CONTRATO DE TRABALHO. 
IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO, POR PREJUDICIAL AO 
EMPREGADO.

Vantagem concedida por liberalidade da Empresa Pública adere, em defi-
nitivo, ao contrato de trabalho de seus empregados, sendo vedada a sua supressão, 
por força do art. 468 da CLT. A revogação da norma regulamentar dela concessiva 
somente poderá atingir os admitidos em data posterior à alteração.

Processo: 0000816-10.2010.5.07.0002 Julg.: 19/10/2011
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho Publ. DEJT: 25/10/2011
Turma 2

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. CONCESSÃO AOS APOSEN-
TADOS. EXCLUSÃO POR NORMA POSTERIOR. IMPOS-
SIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 468 DA CLT E 
SÚMULA 51 E 288 E ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL 
51 DA SDI-I. TRANSITÓRIA, DO COLENDO TST. 

É devido o auxílio-alimentação aos aposentados e pensionistas da Caixa 
Econômica Federal por força de norma interna da empresa. O fato de a reclamada, 
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posteriormente, editar outra norma de igual hierarquia, excluindo o benefício, se 
aplica aos novos empregados contratados, mas não elimina o direito já incorpo-
rado ao patrimônio jurídico dos empregados contratados sob a égide da norma 
anterior, mesmo que a aposentadoria se dê na vigência da nova norma, tendo em 
vista que o art. 468 da CLT somente permite alteração contratual por mútuo con-
sentimento e desde que não cause prejuízo para o trabalhador. No caso presente, 
houve alteração unilateral. Aplicação das Súmulas 51 e 288 do TST e da Orientação 
Jurisprudencial 51 da SDI-I - Transitória do TST, que tratam especificamente do 
auxílio-alimentação fornecido pela CEF.

Processo: 0001247-11.2010.5.07.0013 Julg.: 29/08/2011
Rel. Juíza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel Publ. DEJT: 02/09/2011
Turma 1

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA.

A natureza jurídica do auxílio-alimentação originalmente fornecido pela 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL é de salário-utilidade, nos termos do art. 458 
DA CLT - cuja redação, dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.02.1967, diga-se, 
é anterior à concessão do referido benefício - "in verbis": "Art. 458 - Além do 
pagamento em dinheiro, compreende-se no salário, para todos os efeitos legais, a 
alimentação, habitação, vestuário ou outras prestações "in natura" que a empresa, 
por força do contrato ou do costume, fornecer habitualmente ao empregado. Em 
caso algum será permitido o pagamento com bebidas alcoólicas ou drogas noci-
vas." Aplica-se, outrossim, o entendimento consubstanciado na Súmula 241 do 
TST, "in verbis": 241. 
SALÁRIO-UTILIDADE. ALIMENTAÇÃO. 

O vale para refeição, fornecido por força do contrato de trabalho, tem caráter 
salarial, integrando a remuneração do empregado, para todos os efeitos legais. 
Ademais, indubitável, no caso, a natureza salarial do auxílio alimentação, vez que 
percebido pelo reclamante desde sua admissão em 11/02/1980, ou seja, ao longo 
de todo o contrato de trabalho quase trintenário, havendo, pois, se incorporado à 
sua remuneração.

Processo: 0165700-60.2009.5.07.0012 Julg.: 25/07/2011
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado Publ. DEJT: 04/08/2011
Turma 2

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA SALA-
RIAL. EMPREGADA ADMITIDA ANTES DA ADESÃO DA CEF 
AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR, 
EM ABRIL DE 1991. LEI 6.321/1976. 

A natureza jurídica salarial do auxílio-alimentação recebido pela empregada 
aposentada, admitida antes da adesão da reclamada ao Programa de Alimentação 
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ao Trabalhador, não foi modificada, pois isto acarretaria em alteração lesiva de 
seus contratos de trabalho, o que é vedado por lei (art. 468 da CLT) e se coaduna 
com a disposição jurisprudencial constante na Súmula 51 do C. TST. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFERIMENTO. 

O fundamento para a concessão dos honorários de advogado repousa nas 
disposições dos artigos 5º, LXXIV, 8º, I, e 133, da CF/88, bem como do art. 20, 
do CPC. Recurso conhecido e improvido. 

Processo: 0001649-89.2010.5.07.0014 Julg.: 21/11/2011
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar Publ. DEJT: 25/11/2011
Turma 2

AUXILIO-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA SALA-
RIAL. 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 31.08.05, 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. 
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: 0001330-27.2010.5.07.0013 Julg.: 08/08/2011
Rel. Juiza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel Publ. DEJT: 18/08/2011
Turma 1

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA SALARIAL. EMPRE-
GADOS ADMITIDOS ANTES DO PROGRAMA DE ALIMEN-
TAÇÃO DO TRABALHADOR. PAT. INSTITUÍDO EM 1991.

A natureza jurídica salarial do auxílio-alimentação recebido pelos emprega-
dos do Banco do Brasil 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. 
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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 respec-
tivo 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.

Processo: 0083300-13.2009.5.07.0004 Julg.: 28/11/2011
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado Publ. DEJT: 05/12/2011
Turma 2

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA SALARIAL. POSTE-
RIOR ADESÃO DA EMPRESA AO PROGRAMA DE ALIMEN-
TAÇÃO DO TRABALHADOR - PAT. ALTERAÇÃO PREJUDI-
CIAL DO CONTRATO DE TRABALHO. COMPLEMENTAÇÃO 
DE APOSENTADORIA. SUPRESSÃO POR REGULAMENTO. 
IMPOSSIBILIDADE.

A adesão da empresa ao Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT 
não atinge os contratos de trabalhos já existentes, cujos empregados recebem o 
auxílio alimentação como verba salarial, inclusive para fins de supressão de tal 
parcela na complementação de aposentadoria, sob pena de violação literal do 
art. 468 da CLT. Aplicação da Súmula nº 51 da CLT. Recurso Ordinário a que 
se nega provimento.

Processo: 0000760-59.2010.5.07.0007 Julg.: 22/08/2011
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva Publ. DEJT: 06/09/2011
Turma 1

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.
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ADESÃO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABA-
LHADOR POSTERIORE À ADMISSÃO DO TRABALHADOR. 
INAPLICABILIDADE.

Emergindo dos autos que a adesão da recorrente ao Programa de Alimen-
tação do Trabalhador ocorreu 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.

Processo: 0000747-45.2010.5.07.0012 Julg.: 18/07/2011
Rel. Desemb.: Maria José Girão Publ. DEJT: 25/07/2011
Turma 1

BRADESCO. HORAS EXTRAS EFETIVAMENTE PRESTADAS. 
IRRELEVÂNCIA DA FALTA DE AUTORIZAÇÃO.

As horas extras, efetivamente, prestadas pelos empregados do antigo Banco 
do Estado do Ceará, sucedido pelo Bradesco, devem ser pagas, em sua integrali-
dade, sendo irrelevante a proibição prevista em norma interna quando tolerado o 
trabalho extraordinário pelo empregador.

Processo: 0000275-53.2010.5.07.0009 Julg.: 24/08/2011
Rel. Desemb.: Maria José Girão Publ. DEJT: 1º/09/2011
Turma 1

BANCÁRIO. CAIXA EXECUTIVO. ACÚMULO DE FUN-
ÇÕES. TESOUREIRO E SUPERVISOR DE RETAGUARDA. 
DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. 

Comprovado nos autos através dos depoimentos das testemunhas do recla-
mante e do próprio preposto da reclamada que o reclamante, quando do exercício 
do cargo de Caixa Executivo no Posto de Atendimento Bancário - PAB, acumulou, 
de forma efetiva, as funções de Tesoureiro e de Supervisor de Retaguarda, correta 
a sentença que condenou a Caixa Econômica Federal ao pagamento de diferenças 
salariais daí decorrentes.

Processo: 0001164-92.2010.5.07.0013 Julg.: 12/09/2011
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano Publ. DEJT: 16/09/2011
Turma 1
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BANCÁRIO. TÉCNICO DE FOMENTO. HORAS EXTRAS 
EXCEDENTES DA SEXTA. PLANO DE CARGOS E SALÁ-
RIOS. OPÇÃO PELA JORNADA DE 8 (OITO) HORAS. 
AUSÊNCIA DE FIDÚCIA ESPECIAL. 

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

Processo: 0001036-90.2010.5.07.0007 Julg.: 12/09/2011
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano Publ. DEJT: 16/09/2011
Turma 1

BANCO DO ESTADO DO CEARÁ (BRADESCO). "VALOR 
TRANSITÓRIO". NATUREZA SALARIAL.

A verba designada "Valor Transitório", instituída por Acordo Coletivo de 
Trabalho, equivale à diferença entre a remuneração do empregado antes da vigência 
do Plano de Cargos instituído por aquele Banco e a percebida a partir dele, caso 
esta última seja àquela inferior. De suas regras instituidoras, exsurge a natureza 
indubitavelmente salarial, pois cediço o propósito de resguardar ao empregado 
a integralidade estipendiária, em face das novas regras calculatórias de salários, 
estabelecidas pelo PCS. Inarredável, pois, a computação respectiva no valor remu-
neratório do empregado para todos os efeitos legais, inclusive calculação de horas 
extraordinárias, prestadas e rubricadas a título de "Prorrogação de Expediente".

Processo: 0050100-97.2009.5.07.0009 Julg.: 06/07/2011
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho Publ. DEJT: 18/08/2011
Turma 2

BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE.

Comprovado que o bem penhorado se destina à residência do sócio da 
executada principal, escorreita a decisão de origem que determinou sua liberação. 
Agravo de petição conhecido e improvido.
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Processo: 0232600-66.1997.5.07.0005 Julg.: 10/08/2011 
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva Publ. DEJT: 19/08/2011
Turma 1

CAGECE. PLANO DE CARGOS E REMUNERAÇÕES. DISCRI-
MINAÇÃO.

Não restando comprovado qualquer ato discriminatório por parte da recla-
mada no enquadramento do obreiro no Plano de Cargos e Remunerações-2005, 
correta a sentença de primeira instância que indeferiu o pleito exordial. RECURSO 
CONHECIDO E IMPROVIDO.

Processo: 0000753-49.2010.5.07.0013 Julg.: 10/08/2011 
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva Publ. DEJT: 19/08/2011
Turma 1

CEF. ADESÃO À NOVA ESTRUTURA SALARIAL UNIFICADA. 
INEXISTENCIA DE ALEGADO PREJUÍZO SALARIAL. 

Mesmo sob a nova metodologia de cálculo adotada a partir da adesão da 
recorrente ao Novo Plano (julho 2008), em que foram suprimidas as Vantagens 
Pessoais-Gratificações de Incentivo a Produtividade "062" e "092", os valores 
dos salários líquidos da obreira despontaram superiores àqueles percebidos antes 
De sua adesão ao Novo Plano, donde não se vislumbra a ocorrência de alteração 
contratual lesiva. Recurso conhecido, mas também desprovido. 

Processo: 0179700-74.2009.5.07.0009 Julg.: 10/08/2011
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar Publ. DEJT: 24/08/2011
Turma 2

CEF. DIFERENÇAS SALARIAIS. CTVA. VIOLAÇÃO AO PRIN-
CÍPIO DA ISONOMIA E DA NÃO-DISCRIMINAÇÃO. 

O procedimento utilizado pela reclamada, quando da apuração dos valores 
devidos à título de CTVA, toma por base, além do salário padrão adimplido, as parcelas 
de natureza personalíssima auferidas pelo obreiro, o que, em suma, enseja tratamento 
discriminatório dos empregados que recebem uma maior remuneração em virtude do 
tempo de serviço despendido, vulnerando os Princípios da Isonomia (art. 5º, "caput") 
e da Não-Discriminação Salarial (art. 7º, incisos XXX, XXXI e XXXII), ambos da 
Constituição Federal de 1988. Recurso ordinário conhecido e não provido.
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Processo: 0000428-83.2010.5.07.0010 Julg.: 12/09/2011
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano Publ. DEJT: 16/09/2011
Turma 1

CHESF. FANCHESF. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSEN-
TADORIA.

A complementação dos proventos da aposentadoria é regida pelas normas 
em vigor na data de admissão do empregado, observando-se as alterações pos-
teriores desde que mais favoráveis ao beneficiário do direito, conforme Súmula 
nº 288 do TST.
PRESCRIÇÃO.

Tratando-se de pedido de diferença de complementação de aposentadoria 
oriunda de norma regulamentar, a prescrição aplicável é a parcial, não atingindo 
o direito de ação, mas, tão somente, as parcelas anteriores ao qüinqüênio, nos 
termos da Súmula nº 327 do TST. Recursos que se nega provimento. 

Processo: 0000633-36.2010.5.07.0003 Julg.: 22/08/2011
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano Publ. DEJT: 29/08/2011
Turma 1

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. ADESÃO À ESTRUTURA 
UNIFICADA SALARIAL 2008. FACULDADE DO EMPRE-
GADO. MANUTENÇÃO DO PLANO DE PREVIDÊNCIA COM-
PLEMENTAR DA FUNCEF DENOMINADO REG/REPLAN E 
INCLUSÃO NA NOVA TABELA SALARIAL. IMPOSSIBILI-
DADE. 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 aderindo 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 alte-
ração, igualmente, do Plano de Previdência Complementar, uma vez originário 
do contrato de trabalho e a ele umbilicalmente ligado.
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Inexistente qualquer atitude discriminatória ou abusiva em relação à 
empregada, descabe indenização por assédio moral. RECURSO ORDINÁRIO 
CONHECIDO E IMPROVIDO. 

Processo: 0202800-98.2009.5.07.0028 Julg.: 05/10/2011
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva Publ. DEJT: 10/10/2011
Turma 1

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF). COMPLEMENTO 
TEMPORÁRIO VARIÁVEL DE AJUSTE AO PISO DE MER-
CADO (CTVA). PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INEXISTÊNCIA 
DE OFENSA. 

A denominada Complementação Variável Ajuste de Mercado - CTVA, 
destinada aos ocupantes de funções comissionadas, decorre de critério objetivo, 
ligado ao poder de gestão, no qual não se privilegia determinado empregado em 
detrimento de outro, mas se atribui retribuição diferenciada a um universo inde-
terminado de obreiros, de forma a assegurar aos ocupantes de cargo em comissão, 
remuneração no valor mínimo do piso de mercado, de forma a assegurar aos 
empregados da CEF, empresa pública federal, competitividade de remuneração, 
nos termos do art. 173, II, da Constituição Federal.

Processo: 0000412-41.2010.5.07.0007 Julg.: 10/08/2011
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano Publ. DEJT: 22/08/2011
Turma 1

CANDIDATO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO. DIREITO 
SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. ADMISSÃO DE SERVIDOR 
TEMPORÁRIO NO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. 
ILEGALIDADE.

Viola os princípios constitucionais da legalidade, da moralidade e da razo-
abilidade, dentre outros, a contratação temporária de servidores públicos (lato 
senso) para ocupar cargos vagos que deveriam, necessariamente, ser reservados 
aos concursados. Nesse passo, existindo vagas, durante o prazo de validade, 
deve o gestor público convocar candidatos aprovados no concurso, observados 
os demais pressupostos legais para a admissão, tendo em visto o entendimento 
esposado pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário 
nº 227480/RJ, segundo o qual "1 Os candidatos aprovados em concurso público 
têm direito subjetivo à nomeação para a posse que vier a ser dada nos cargos 
vagos existentes ou nos que vierem a vagar no prazo de validade do concurso. 
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2 A recusa da Administração Pública em prover cargos vagos quando existentes 
candidatos aprovados em concurso público deve ser motivada, e esta motivação 
é suscetível de apreciação pelo Poder Judiciário."

Processo: 0066800-12.2009.5.07.0022 Julg.: 18/07/2011
Rel. Desemb.: Maria José Girão Publ. DEJT: 25/07/2011
Turma 1

CARGO COMISSIONADO. ESTABILIDADE ACIDENTÁRIA 
PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.

Por definição constitucional, o cargo em comissão é de índole passageira, 
de investidura precária, não possuindo a legislação infraconstitucional, sob pena de 
desvirtuamento, o condão de outorgar-lhe garantias incompatíveis com sua essên-
cia transitória, como é o caso, v. g., da estabilidade acidentária da Lei 8.213/91.

Processo: 0214900-78.2005.5.07.0011 Julg.: 1º/08/2011
Rel. Juiza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel Publ. DEJT: 09/08/2011
Turma 1

CARTÃO DE PONTO. NÃO APRESENTAÇÃO.

A não apresentação, injustificada, dos controles de frequência das empresas 
que contam com mais de 10 (dez) empregados, presume a veracidade da jornada 
laboral informada pelo reclamante.

Processo: 0000902-42.2010.5.07.0014 Julg.: 12/09/2011 
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho Publ. DEJT: 20/09/2011
Turma 2

CATEGORIA PROFISSIONAL DIFERENCIADA. INOCOR-
RÊNCIA. EFEITOS.

Demonstrado nos autos que o empregado não fazia parte de categoria dife-
renciada, o enquadramento sindical do trabalhador é definido a partir da atividade 
preponderante da empresa, no caso, o comércio. Assim, integrando o consignado 
a categoria dos comerciários em Fortaleza, sua remuneração e demais condições 
de trabalho hão de observar a Convenção Coletiva de Trabalho formaliza pelo 
Sindicato dos Empregados no Comércio de Fortaleza e Região Metropolitana. 
Recurso ordinário conhecido e não provido.

Processo: 0155300-11.2009.5.07.0004 Julg.: 21/09/2011
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado Publ. DEJT: 27/09/2011
Turma 2
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CAUSA EXTINTIVA DA RELAÇÃO DE EMPREGO A PEDIDO 
DO RECLAMANTE.

A ausência injustificada do empregado ao trabalho e a propositura da ação 
trabalhista quase que concomitantemente, revelam que o reclamante não mais 
desejava continuar com a sua prestação laboral, sendo forçoso reconhecer a ruptura 
do vínculo de emprego a pedido do autor.

Processo: 0000828-06.2010.5.07.0008 Julg.: 08/08/2011
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano Publ. DEJT: 24/08/2011
Turma 1

CERCEAMENTO DE DEFESA. APLICAÇÃO DA FICTA 
CONFESSIO COM ENCERRAMENTO IMEDIATO DA 
INSTRUÇÃO.

Sendo o caso sub examine de simples confissão ficta, não havendo a pre-
posta avalizado a narração substanciadora da inicial, mas, tão-somente, declarado 
seu desconhecimento quanto à efetividade respectiva, impunha-se ao juiz a cautela, 
em louvor à verdade real, de oportunizar ao recorrente a produção de prova oral, 
embora lhe invertendo o ônus probatório, com o fito de elidir a pena processual 
referida. Recurso conhecido e provido.

Processo: 0001251-66.2010.5.07.0007 Julg.: 05/09/2011
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho Publ. DEJT: 16/09/2011
Turma 2

CIPEIRO. ESTABILIDADE.

Incontroversa a eleição do Reclamante para representar os empregados 
na CIPA durante o período de 2008/2010 e tendo o desate contratual ocorrido no 
interregno daquele lapso estabilitário, devido o pagamento dos salários corres-
pondentes a essa fase e suas repercussões.

Processo: 0067000-86.2009.5.07.0032 Julg.: 14/09/2011
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado Publ. DEJT: 22/09/2011
Turma 2

COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. INCIDENTE 
DE REPRESENTANTIVIDADE SINDICAL. 

O incidente envolvendo nítido conflito de representatividade de entida-
des sindicais diversas, a míngua de necessária solução judicial específica, deve 
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casuisticamente ser resolvido, de forma incidental, em favor do sindicato mais 
antigo, como corretamente deliberou a decisão atacada ao dar pela improcedên-
cia da cobrança de contribuições sindicais contra a ré, que vinha procedendo aos 
recolhimentos em prol do sindicato mais antigo.

Processo: 0000571-81.2010.5.07.0007 Julg.: 18/07/2011
Rel. Juiza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel Publ. DEJT: 25/07/2011
Turma 1

COISA JULGADA. DEMANDA INDIVIDUAL AJUIZADA 
POSTERIORMENTE À AÇÃO COLETIVA JULGADA PROCE-
DENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 103, INC. II, DO CDC.

 Nas ações coletivas, tratando-se de direitos individuais homogêneos, a 
coisa julgada tem eficácia "ultra partes", desde que o pedido seja acolhido. Em 
assim, correta a Decisão de origem que extinguira o vertente feito sem aprecia-
ção meritória, ante a "res judicata" da ação coletiva anteriormente ajuizada pelo 
Sindicato dos Servidores Municipais de Morada Nova, onde também se pugnou 
o recolhimento fundiário em favor do ora Reclamante.

Processo: 0000375-63.2010.5.07.0023 Julg.: 17/10/2011
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho Publ. DEJT: 24/10/2011
Turma 2

COISA JULGADA ANTERIOR À SÚMULA VINCULANTE Nº 4. 
INAPLICABILIDADE.

Considerando-se que as Súmulas Vinculantes somente têm vigência após 
sua publicação na Imprensa Oficial, revela-se inaplicável à hipótese dos autos as 
disposições inseridas na Súmula Vinculante nº 4, do E. STF, posto que a mesma 
somente foi publicada em 09.05.2008, enquanto a decisão agravada transitou em 
julgado na data de 08.03.2000, estando, portanto, acobertada pelo manto da "res 
iudicata". Agravo de petição conhecido e improvido.

Processo: 0170600-64.1996.5.07.0005 Julg.: 22/06/2011
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva Publ. DEJT: 1º/07/2011
Turma 1

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

Confessado pelo Reclamado 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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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: 0001052-90.2010.5.07.0024 Julg.: 22/08/2011
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano Publ. DEJT: 29/08/2011
Turma 1

COMISSÃO E GORJETA. DIFERENÇAS E REPERCUS-
SÕES. ART. 457 DA CLT.

A parcela variável percebida pelo Autor, ao contrário do entendimento sen-
tencial, no sentido de que seria comissão, é, em verdade, gorjeta, pois decorrente 
de percentual incidente nas notas de serviço sobre o valor da conta e paga por 
terceiros. Nesse contexto, a teor do art. 457 da CLT, indigitada rubrica integra a 
remuneração do empregado, para todos os efeitos legais.

Processo: 0000769-21.2010.5.07.0007 Julg.: 21/11/2011
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho Publ. DEJT: 06/12/2011
Turma 2

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO. REBAI-
XAMENTO DE FAIXA SALARIAL. AUSÊNCIA DE IMPUG-
NAÇÃO.

O reclamante não quer promoção e sim o respeito/retorno à faixa salarial 
na qual foi enquadrado e que não pode ser rebaixada. Em admitindo tal situação, 
até porque sequer foi negada ou justificada pela recorrente, o juízo a quo deferiu 
corretamente o pleito, sob os auspícios do art. 468 da CLT que veda qualquer 
alteração contratual prejudicial ao empregado. Sentença mantida.

Processo: 0001281-83.2010.5.07.0013 Julg.: 08/08/2011
Rel. Juiza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel Publ. DEJT: 18/08/2011
Turma 1

COMPENSAÇÃO. DEVOLUÇÃO ATINENTE À DIFERENÇA 
ENTRE O VALOR DA GRATIFICAÇÃO E AS HORAS 
EXTRAORDINÁRIAS.

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 (Inteligência da Súmula nº 109 do 
TST). Recurso conhecido e parcialmente provido.
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Processo: 0177800-30.2007.5.07.0008 Julg.: 17/10/2011
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar Publ. DEJT: 24/10/2011
Turma 2

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPLEMEN-
TAÇÃO DE APOSENTADORIA. LITISPENDÊNCIA. NÃO CON-
FIGURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. 
LEGITIMIDADE PASSIVA DA PETROBRÁS. PRESCRIÇÃO. 
REPACTUAÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADO-
RIA. ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. IMPLANTAÇÃO 
DO PCAC/2007. ART. 41 DO REGULAMENTO DE BENEFÍCIOS 
DA PETROS. REPERCUSSÃO NO CÁLCULO DE APOSENTA-
DORIAS E PENSÕES RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA 
PETROBRÁS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

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.

Não se verifica a existência de litispendência entre ações individuais e 
coletivas, na exata disciplina do art. 104 do Código de Defesa do Consumidor 
(CDC), aplicável subsidiariamente ao processo do trabalho (art. 769 da CLT).

O pleito referente à complementação de proventos de aposentadoria, for-
mulado na presente reclamatória, resta fundamentado nos arts. 9º e 468 da CLT e 
no art. 5º, inciso XXXVI, da CF, não encontrando óbice no art. 202, § 3º, da CF, 
ante a condição da PETROBRÁS de patrocinadora do benefício previdenciário 
complementar.

Sobressai dos presentes autos que o ato atacado pelos reclamantes, o 
PCAC-2007, restou subscrito pela PETROBRÁS, para incidência sobre os salá-
rios de seus empregados, razão pela qual, ante a teoria da asserção, mostra-se a 
reclamada legitimada para a causa.

Quanto à prescrição ao direito vindicado pelos reclamantes, referente ao 
pagamento de diferenças de suplementação de aposentadoria, aplicável ao caso a 
disciplina da Súmula nº 327/TST. 

A repactuação celebrada entre os inativos e as reclamadas, ainda que 
considerada regular, somente implementou as condições de validade a partir da 
edição da Portaria nº 2.213, de 21 de novembro de 2008, razão por que aplicáveis 
aos reclamantes as disposições contidas no PCAC/2007.

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.
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A PETROBRÁS responde solidariamente pela dívida da PETROS em 
relação aos seus beneficiários, porquanto constituem grupo econômico, em con-
formidade com o art. 2º, § 2º, da CLT.

A sentença de piso indeferiu os honorários advocatícios pleiteados pelos 
reclamantes, de maneira que, no presente tópico, a recorrente carece de interesse 
recursal. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Processo: 0201400-91.2009.5.07.0014  Julg.: 10/08/2011
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva  Publ. DEJT: 19/08/2011
Turma 1

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONTRO-
VÉRSIA ENVOLVENDO A NATUREZA DA RELAÇÃO DE 
TRABALHO.

Aventada, na peça exordial, a existência de relação de emprego com o 
reclamado, e tendo sido o município beneficiário direto da prestação de serviços 
da autora, compete à Justiça do Trabalho julgar o feito.
REGIME JURÍDICO ÚNICO. PUBLICAÇÃO DA LEI INSTI-
TUIDORA POR MEIO DE AFIXAÇÃO EM LOCAL PÚBLICO. 
VALIDADE. 

A jurisprudência mais recente, inclusive emanada do Supremo Tribunal 
Federal, a exemplo da Reclamação nº 5635, vem se firmando no sentido de admi-
tir a publicação da legislação municipal mediante a simples afixação na sede da 
prefeitura, desde que autorizado na respectiva lei orgânica.
SERVIDOR ESTATUTÁRIO. FGTS.

Admitida como regular a implantação do RJU municipal, há ser julgado 
improcedente o pedido de FGTS, já que a autora, contratada sob a vigência do 
regime administrativo, não tem direito aos depósitos fundiários, eis que reserva-
dos somente aos trabalhadores regidos pela CLT. Recurso conhecido e provido.

Processo: 0000401-49.2010.5.07.0027 Julg.: 04/07/2011
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro  Publ. DEJT: 27/07/2011
Turma 2

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REGIME DA CLT.

Constando dos autos que o autor passou seis meses recebendo benefício de 
auxílio-acidente, com indicação da CTPS, havendo sido admitido sem concurso 
e versando a ação sobre verbas rescisórias, recolhimentos do FGTS, estabilidade 
provisória acidentária e danos morais, a competência para apreciar tais pedidos é 
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da Justiça do Trabalho. Preliminar alçada de ofício pelo Juiz Relator, mas rejeitada 
pela maioria dos Desembargadores que participaram do julgamento dessa matéria. 
CONTRATO NULO. EFEITOS.

A nulidade do contrato de trabalho tem efeitos "ex nunc". A sanção consti-
tucional é contra o agente da Administração responsável pela irregularidade, não 
prevendo punição contra o trabalhador contratado sem prévia seleção pública - 
parte hipossuficiente na relação jurídica - (art. 37, § 2º, da CF/88). 
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 do reclamado conhecido, mas desprovido.
ACIDENTE DE TRABALHO. DANOS MORAIS E MATERIAIS.

Sem prova de culpa atribuída ao empregador, não se condena em indeniza-
ção por danos morais nem materiais decorrentes de acidente de trabalho em que o 
trabalhador recebeu alta definitiva, sem registro de seqüelas que o impeçam alguma 
atividade laboral do obreiro. Recurso do reclamante conhecido, mas desprovido.

Processo: 0162300-15.2008.5.07.0031 Julg.: 11/07/2011
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro  Publ. DEJT: 09/09/2011
Turma 2

COMPETÊNCIA TERRITORIAL. LOCAL DA ATUAL RESI-
DÊNCIA DO EMPREGADO. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO 
DO ART. 651 DA CLT.

Nos termos do caput do art. 651 da CLT, a competência territorial, na Justiça 
do Trabalho, é fixada pelo local da prestação dos serviços. Não há disposição no 
mencionado dispositivo que autorize o trabalhador hipossuficiente ou acometido 
por doença a ajuizar ação na localidade diversa daquela em que ocorreu a pres-
tação de serviços. 

Processo: 0000871-71.2010.5.07.0030 Julg.: 12/09/2011
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar Publ. DEJT: 16/09/2011
Turma 2

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 com-
plementação e postula, tão-somente, o recálculo do benefício visando a majoração 
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do valor que recebe tal título. Aplica-se ao caso, portanto, o entendimento con-
substanciado na Súmula nº 327, do TST. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSEN-
TADORIA. 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: 0116700-27.2009.5.07.0001 Julg.: 14/09/2011
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado Publ. DEJT: 22/09/2011
Turma 2

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

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

Processo: 0000711-24.2010.5.07.0005 Julg.: 10/08/2011
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano Publ. DEJT: 22/08/2011
Turma 1

COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. COMPETÊNCIA 
DA JUSTIÇA DO TRABALHO.

Inconteste a competência desta Justiça Especializada para dirimir a lide, 
uma vez que a relação jurídica existente entre o reclamante e a FACHESF teve 
origem direta no contrato de trabalho firmado pelo autor com a CHESF.
PRESCRIÇÃO TOTAL. NÃO INCIDÊNCIA.

O pleito autoral consiste na revisão do cálculo de COMPLEMENTAÇÃO 
de aposentadoria, para que seja observado o valor efetivo pago pelo INSS a título 
de aposentadoria. Assim, sendo a lesão causada ao reclamante proveniente de 
descumprimento de norma regulamentar, incide, tão-somente, a prescrição parcial, 
nos termos da Súmula 327 do C.TST.
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CÁLCULO DA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA.
Diante da ausência de disciplinamento específico no Regulamento de Previ-

dência da FACHESF para reger a situação do empregado que obtém aposentadoria 
da Previdência Oficial, sem solução de continuidade do vínculo empregatício, 
impende ser aplicada a regra geral constante no item 45 do Regulamento, a fim 
de ser considerado o valor efetivamente pago pela Previdência Social na data de 
seu desligamento da empresa.
ARTIGO 475-J DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLI-
CABILIDADE AO PROCESSO TRABALHISTA. NÃO-OMISSÃO 
NA CLT.

O Processo do trabalho dispõe de mecanismos próprios, com arrimo na 
legislação obreira para solucionar as questões relativas à execução trabalhista, 
inclusive na hipótese do descumprimento do comando sentencial. Ademais, não 
se pode aplicar multa de 10% sobre o descumprimento de sentença quando já são 
aplicados juros e correção monetária, inclusive na hipótese de descumprimento 
da sentença ou do acórdão.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. "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 Tra-
balhista sob o manto da existência do jus postulandi, que é faculdade atribuída ao 
jurisdicionado e não obrigação de postular em juízo sem a assistência de advogado. 
Estando, pois, o reclamante assistido por advogado e havendo sucumbência do 
reclamado, impõe-se a condenação deste ao pagamento dos honorários sucum-
benciais nos termos do art. 20, do CPC, e do art. 22, da Lei 8.906/94 (Estatuto da 
Ordem dos Advogados do Brasil).

Processo: 0091400-30.2009.5.07.0012 Julg.: 12/09/2011
Rel. Desemb.: Maria José Girão  Publ. DEJT: 22/09/2011
Turma 1

COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. COMPETÊNCIA 
DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 

O texto constitucional, no art. 114, atribui, claramente, à Justiça do Tra-
balho a competência para conciliar e julgar as controvérsias oriundas da relação 
de trabalho. O vínculo entre o reclamante e a CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS 
FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI - é oriundo da relação de 
emprego que era mantida por ele com o BANCO DO BRASIL S/A. De outro modo 
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não poderia ser filiado à entidade de previdência privada demandada, posto que 
o Contrato de Adesão ao plano de previdência privada da PREVI é exclusivo aos 
empregados do banco e aos da própria caixa (art. 4º do Regulamento).
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: 0201300-54.2009.5.07.0009 Julg.: 25/07/2011
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro  Publ. DEJT: 29/08/2011
Turma 2

COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. COMPETÊNCIA 
DA JUSTIÇA DO TRABALHO.

Segundo jurisprudência pacificada do TST, a Justiça do Trabalho é com-
petente para julgar as demandas em que se discute a complementação de aposen-
tadoria, quando a sua instituição decorre do contrato de trabalho.
INÉPCIA DA INICIAL. ESTATUTOS DE 1967 E 1972. NÃO 
CONFIGURAÇÃO.

Os fatos aduzidos pelo autor conduzem facilmente à conclusão expendida 
na vestibular, hábil a propiciar a defesa e o julgamento da lide, não havendo de 
se falar em inépcia da inicial. O Estatuto de 1972 ratificou o normativo aprovado 
em assembléias realizadas em 1967, razão pela qual ora se alude ao ano de 1967, 
ora ao de 1972, cuidando-se do mesmo regulamento.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A.

Segundo a teoria da asserção possui legitimidade passiva aquele a quem 
se imputa a responsabilidade pela lesão e a obrigação de ressarci-la. Desponta 
a legitimidade para a causa do Brasil S/A na medida em que se configura como 
instituição ex-empregadora do reclamante, cujo contrato de trabalho deu origem à 
sua complementação de aposentadoria, além de criadora e mantenedora da PREVI.
SUBMISSÃO DA LIDE À COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO 
PRÉVIA. DESNECESSIDADE.

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

A reclamante faz jus ao pagamento de sua complementação de aposenta-
doria tomando-se como parâmetro as normas do Estatuto da PREVI vigente na 
data de sua admissão. Inteligência do art. 468 da CLT e Súmula nº 288 do TST. 
O prejuízo suportado pelo reclamante, ante cálculo de seu benefício com fulcro 
no Estatuto vigente quando da aposentação, em detrimento daquele vigorante na 
admissão, resta evidente pelo confronto desses normativos, sem falar na resistência 
das instituições reclamadas à pretensão obreira, hipótese que não se sustentaria 
acaso desfavorável ao trabalhador o intento inicial.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS RECLAMADOS. CON-
FIGURAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. ART. 2º, § 2º, DA CLT.

Configurada a formação de grupo econômico, a responsabilidade dos 
reclamados é solidária, na forma disposta no art. 2º, § 2º, da CLT.
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.

Processo: 0000670-39.2010.5.07.0011 Julg.: 17/08/2011
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva Publ. DEJT: 26/08/2011
Turma 1

COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO.

Conforme entendimento dominante no âmbito do C. TST, plasmado em sua 
Súmula nº 327, tratando-se de pedido de diferenças de complementação de apo-
sentadoria oriunda de norma regulamentar, a prescrição aplicável é a parcial, não 
atingindo o direito de ação, mas, tão-somente, as parcelas anteriores ao qüinqüênio. 

Processo: 0199800-62.2009.5.07.0005 Julg.: 12/09/2011
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho Publ. DEJT: 16/09/2011
Turma 2

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 
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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: 0165500-86.2009.5.07.0001 Julg.: 06/07/2011
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho Publ. DEJT: 18/08/2011
Turma 2

COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. REAJUSTES 
PROMOVIDOS PELA PATROCINADORA AOS EMPREGADOS 
DA ATIVA. EXTENSÃO AOS EMPREGADOS INATIVOS.

Estende-se à complementação de aposentadoria dos ex-empregados da 
Petrobras benefício concedido indistintamente a todos os empregados da ativa e 
estabelecido em norma coletiva, prevendo a concessão de reajuste geral do salário 
do pessoal, a fim de preservar a paridade entre ativos e inativos e de obedecer aos 
princípios da isonomia e da irredutibilidade salarial, insculpidos no art. 7º, incisos 
XXX e VI da CF/88, conforme assegura o art. 41 do Regulamento do Plano de 
Benefícios da Fundação Petrobras de Seguridade Social-PETROS, consoante 
entendimento emanado da Corte Superior Trabalhista, por meio da OJ nº 62 da 
SBDI-1 Transitória. Recursos conhecidos e improvidos. 

Processo: 0001578-11.2010.5.07.0007 Julg.: 19/09/2011
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar Publ. DEJT: 26/09/2011
Turma 2

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 pos-
sibilidade de aderir à proposta de repactuação das regras contratuais do novo 
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: 0072200-52.2009.5.07.0007 Julg.: 06/07/2011
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado Publ. DEJT: 25/07/2011
Turma 2
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COMPLEMENTO TEMPORÁRIO VARIÁVEL DE AJUSTE DE 
MERCADO CTVA. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO.

Não cuida a hipótese dos autos de "ato único do empregador" a ensejar a 
prescrição total do direito de ação de que cogita a Súmula 294 do Eg. TST. Em 
verdade, discute-se nos autos a aplicação do regulamento empresarial vigorante, 
em cujo bojo se dera a gênese do CTVA, cuja lesão renova-se a cada mês.

Processo: 0000486-98.2010.5.07.0006 Julg.: 08/08/2011
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho Publ. DEJT: 14/09/2011
Turma 2

CONFLITO ENTRE SINDICATOS. REPRESENTAÇÃO DE 
CATEGORIA PROFISSIONAL. CLUBES RECREATIVOS.

A representação sindical é reconhecida à agremiação que em primeiro lugar 
obteve o registro sindical referente a determinada categoria profissional. Provado 
que o SENALBA obteve registro para representação das "entidades recreativas" 
em data anterior à inclusão dos trabalhadores em "clubes" no Estatuto do SIN-
TRAHORTUH, cabe ao primeiro a legitimidade para atuar em nome dos empre-
gados em "clubes recreativos", permanecendo com o segundo a substituição dos 
empregados nas demais modalidades de "clubes". Recurso conhecido e provido.

Processo: 0192500-89.2008.5.07.0003 Julg.: 22/08/2011
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva     Publ. DEJT: 1º/09/2011
Turma 1

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONEXÃO. 
REUNIÃO. 

Nos termos do art. 103 do CPC, reputam-se conexas duas ou mais ações 
quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. O critério de fixação da 
prevenção no processo trabalhista é orientado pela data de ajuizamento da ação. 
Precedentes.

Processo: 0005824-37.2011.5.07.0000 Julg.: 08/09/2011
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano Publ. DEJT: 16/09/2011
Tribunal Pleno

CONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 93, DA LEI Nº 8.213/91, 
E 36, DO DECRETO Nº 3.298/99.

Não há inconstitucionalidade a ser declarada, uma vez que a norma veicu-
lada no art. 93, da Lei nº 8.213/93, e art. 36, do Decreto nº 3.298/99, que obriga 
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a empresa, com 100 (cem) ou mais empregados, a preencher de 2% a 5% dos 
seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, 
encontra fundamento em valores constitucionais, tais como a dignidade da pessoa 
humana e os valores sociais do trabalho (art. 1º, III e IV, da CF/88).
POSTOS DE TRABALHO QUE NECESSITAM DE CAPACI-
DADE PLENA DO EMPREGADO. DEDUÇÃO. ART. 93 DA LEI 
Nº 8.213/91. IMPOSSIBILIDADE.

O art. 93, da Lei nº 8.213/91, estabelece o percentual exigido para o preen-
chimento das vagas referentes aos trabalhadores com deficiência, habilitados ou 
reabilitados. Como o referido dispositivo legal não restringe o alcance da norma, 
não cabe ao intérprete dar interpretação restritiva, deduzindo postos de trabalho 
no cálculo do percentual ali previsto.
DANO MORAL COLETIVO. CONFIGURAÇÃO. FIXAÇÃO DO 
"QUANTUM" INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO.

O fato de a reclamada descumprir o comando previsto no art. 93, da Lei 
nº 8.213/91, não observando a sua função de promover a inserção social dos 
portadores de deficiência, dá ensejo à caracterização do dano moral coletivo.

No caso vertente, mostra-se razoável a redução da indenização para R$ 
200.000,00, por ser proporcional à dimensão do dano e adequado à capacidade 
econômica da reclamada.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APLICABILIDADE DE 
MULTA POR EMBARGOS PROCRASTINATÓRIOS.

Não se verifica a manifesta intenção da reclamada em protelar o feito, 
quando a mesma busca, através da oposição de embargos de declaração, solu-
cionar questões sobre a quais entendia haver a necessidade de esclarecimentos. 
RECURSO ORDINÁRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Processo: 0101500-50.2009.5.07.0010 Julg.: 19/10/2011
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva     Publ. DEJT: 04/11/2011
Turma 1

CONTRA-RAZÕES DO RECLAMANTE. INTEMPESTIVIDADE 
DO RECURSO ORDINÁRIO.

Consoante diretriz do Ato Conjunto TST.CSJT.GP. nº 15/2008, alterado 
pelo Ato Conjunto TST.CSJT.GP. nº 26/2008, o prazo para interposição do recurso 
ordinário terá início no primeiro dia útil que seguir à data da publicação da sentença, 
a qual será o primeiro dia útil seguinte ao da divulgação do Diário Eletrônico no 
Portal da Justiça do Trabalho. Assim, rejeita-se a preliminar de intempestividade 
do recurso ordinário suscitada nas contra-razões.
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LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. EXERCÍCIO DO 
DIREITO À AMPLA DEFESA.

Não há se falar em litigância de má-fé quando a parte, amparada no prin-
cípio da ampla defesa, exercita seu direito de recorrer e defende seus interesses 
pela via processual própria.
RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA. INÉPCIA DO 
PEDIDO.

Não é inepta a inicial cujo rol de pedidos guarda perfeita compatibilidade 
com os fundamentos fático-jurídicos invocados.
PERDA AUDITIVA INDUZIDA POR RUÍDO. CULPA DO 
EMPREGADOR. NEXO DE CAUSALIDADE. INDENIZAÇÕES 
DEVIDAS.

Restando demonstrado nos autos o nexo de causalidade entre as condições 
de trabalho do autor, sujeito a ruído ocupacional, e a sua perda auditiva, bem 
como a culpa da ré, que descuidou do seu dever legal de prevenção e eliminação 
dos riscos à saúde do obreiro, devidas são as indenizações por danos materiais e 
morais. Recurso ordinário da reclamada conhecido e improvido.
RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMANTE. INDENIZAÇÕES 
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VALORES MANTIDOS.

Não tendo a doença profissional incapacitado o obreiro para o trabalho, 
deve-se manter a decisão do douto Juízo "a quo", que deferiu indenização por danos 
materiais no percentual de 30% do último salário por ele percebido, calculada da 
data da demissão até quando completar 70 anos de idade. Igualmente, nenhuma 
alteração se deve fazer no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrados a título 
de indenização por danos morais, porquanto não se afigura irrisório, servindo 
à função inibitória, nem exorbitante, de modo a acarretar enriquecimento sem 
causa do obreiro ou gravame insuportável à empregadora. Recurso ordinário do 
reclamante conhecido e improvido.

Processo: 0071400-17.2006.5.07.0011 Julg.: 22/08/2011
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva     Publ. DEJT: 1º/09/2011
Turma 1

CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO. DESNATU-
RAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATIVIDADE ORDI-
NÁRIA E PERMANENTE DO MUNICÍPIO.

Inadmissível a alegada contratação por prazo determinado, com fulcro no 
inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, em se constatando que o trabalhador 
prestou serviços como gari, em atividade estatal ordinária, por isso não se podendo 
enquadrar o seu trabalho na figura da "necessidade temporária de excepcional 
interesse público".
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Processo: 0000589-57.2010.5.07.0022 Julg.: 24/10/2011
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho Publ. DEJT: 21/11/2011
Turma 2

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

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

Processo: 0001735-27.2010.5.07.0025 Julg.: 19/10/2011 
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho Publ. DEJT: 27/10/2011
Turma 2

CONTRATO DE EXPERIÊNCIA FIRMADO APÓS O INÍCIO 
DAS ATIVIDADES LABORAIS NULIDADE. ÔNUS DA PROVA.

Dispõe o art. 333, I, do CPC, que o ônus da prova incube ao autor, quanto 
ao fato constitutivo do seu direito. No caso, a reclamante não comprovou que a 
assinatura do contrato de experiência se deu quando já decorridos dez dias do início 
do contrato de trabalho, devendo prevalecer, portanto, a tese da reclamada, vez que 
comprovou através de documento idôneo, a celebração de contrato de experiência 
com a autora. Logo, não há que se falar de nulidade do referido contrato e muito 
menos de contrato por prazo indeterminado.

Processo: 0001419-62.2010.5.07.0009 Julg.: 1º/08/2011
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano Publ. DEJT: 18/08/2011
Turma 1

CONTRATO NULO. AUSÊNCIA DE CONCURSO. EFEITOS.

No que tange à ausência de concurso público, ante a primazia do contrato 
realidade, os efeitos do vício operam "ex nunc", garantindo-se ao empregado, sob 
pena de chancelar-se o enriquecimento ilícito do ente público, todos os direitos 
trabalhistas.
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JORNADA REDUZIDA. SALÁRIO MÍNIMO. PROPORCIONA-
LIDADE.

Exsurgindo dos autos a jornada de 20 horas semanais cumprida pela obreira, 
cabível o pagamento do salário mínimo proporcional ao respectivo número de horas.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

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

Processo: 0000183-27.2010.5.07.0025 Julg.: 05/09/2011
Rel. Juiza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel Publ. DEJT: 16/09/2011
Turma 1

CONTRATO NULO. REPERCUSSÕES. DIREITO DO TRABA-
LHADOR 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. Na espécie, uma vez que não houve 
recurso do reclamante, impõe-se a manutenção da sentença.
FGTS. JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 
6% AO ANO. VERBA INDENIZATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.

A aplicação das disposições contidas no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97 
restringe-se às hipóteses em que a Fazenda Pública é condenada a pagar verbas 
de natureza remuneratória. No caso, tratando-se de verbas de natureza indeniza-
tória, observa-se os critérios estabelecidos na Orientação Jurisprudencial nº 302 
da SDBI-1, do TST.

Processo: 0000811-95.2010.5.07.0031 Julg.: 22/08/2011
Rel. Desemb.: Maria José Girão  Publ. DEJT: 09/09/2011
Turma 1

CONTRATO NULO POR FALTA DE CONCURSO PÚBLICO. 
FGTS. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2164-41/2001.

Mesmo sendo nulo o contrato por falta de concurso público, o FGTS, um 
direito previsto na CF/88, é devido, pois não se pode devolver a força de trabalho 
e os efeitos dessa nulidade são "ex nunc". A Medida Provisória nº 2164-41/2001 
apenas reconheceu um direito já garantido pela Constituição Federal e confirmado 
pela jurisprudência, que deu origem à Sumula 363 do TST.
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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: 0000870-07.2010.5.07.0024 Julg.: 11/07/2011
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro  Publ. DEJT: 29/08/2011
Turma 2

CONTRATO TEMPORÁRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO.

Não restou provado nos autos a existência de contratação de natureza admi-
nistrativa para atendimento emergencial e transitório, apta a deslocar a competência 
desta Justiça Especializada, conforme preconiza o artigo 37, inciso IX, da CF/88.
LEI MUNICIPAL Nº 1.100/91, DE 30/10/1991. NÃO PUBLI-
CADA. SEM VALIDADE JURÍDICA. NÃO APLICABILIDADE 
AO PRESENTE CASO.

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 publica-
ção da Lei Municipal nº 1.100/91, restou inviável sua aplicação no presente caso. 
CONTRATO NULO. REPERCUSSÕES. DIREITO DO TRABA-
LHADOR 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. Na espécie, uma 
vez que não houve recurso do reclamante, impõe-se a manutenção da sentença.

Processo: 0069000-59.2009.5.07.0032 Julg.: 12/09/2011
Rel. Desemb.: Maria José Girão  Publ. DEJT: 16/09/2011
Turma 1

CONTRATO TEMPORÁRIO. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO. 
IMPROCEDÊNCIA.

Quanto ao pedido de reintegração da recorrente, nada há a reformar, tendo 
em vista, entretanto, que a contratação não se jungiu a prévio e necessário concurso 
público e face ao pagamento das verbas trabalhistas, conforme bem lançado na 
sentença recorrida. Recurso ordinário conhecido e não provido.

Processo: 0000260-05.2010.5.07.0003 Julg.: 22/08/2011
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva     Publ. DEJT: 16/09/2011
Turma 1
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CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FATO GERADOR. 
JUROS DE MORA. 

O fato gerador das contribuições previdenciárias, decorrentes de sentença 
trabalhista, não é a aquisição do direito ao salário e/ou à remuneração, nem o 
título executivo, mas a efetivação deste, ou seja, o pagamento dos valores descri-
tos em favor do trabalhador, incidindo, a partir daí, as contribuições devidas por 
empregador e empregado. No caso presente, a sentença deferiu a contribuição 
previdenciária sob pena de execução forçada. Não houve recurso, e na execução, 
a UNIÃO FEDERAL pretende cobrar juros de mora a partir da prestação dos 
serviços e multa. Agravo de petição conhecido, mas não provido. 

Processo: 0177000-64.2005.5.07.0010 Julg.: 18/07/2011
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro  Publ. DEJT: 03/08/2011
Turma 2

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. ART. 605, DA CLT. OBSERVÂNCIA 
DO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE DOS ATOS.

 O art. 605 da CLT preceitua que as entidades sindicais realizem a publi-
cação de editais concernentes ao recolhimento da contribuição sindical, durante 3 
(três) dias, nos jornais de maior circulação local e até 10 (dez) dias da data fixada 
para depósito bancário. A publicação de editais deve imperiosamente preceder 
ao recolhimento da contribuição sindical em atenção à exigência legal contida 
no art. 605, da CLT, isso porque, além de constituir forma de notificação do lan-
çamento do crédito tributário, deve atender ao princípio da publicidade dos atos 
administrativos, posto que o "animus" do legislador é de tornar pública a obriga-
ção do recolhimento do tributo devido. A inobservância dos requisitos exigidos 
pelo legislador torna-se impossível o reconhecimento da constituição do débito, 
acarretando a extinção da pertinente ação de cobrança sem resolução do mérito, 
com fulcro no art. 267, inciso IV do CPC.

Processo: 0016600-35.2008.5.07.0022 Julg.: 06/07/2011
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado Publ. DEJT: 25/07/2011
Turma 2

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL. EMPRESA SEM 
EMPREGADOS.

Com supedâneo no inciso III, do art. 580 da CLT, tem-se que apenas as 
empresas que possuem empregados em seus quadros têm a obrigatoriedade de 
recolher a contribuição sindical patronal, e não todas as empresas integrantes de 
determinada categoria econômica.
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Processo: 0000324-15.2010.5.07.0003 Julg.: 26/09/2011 
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho Publ. DEJT: 03/10/2011
Turma 2

CONTROVÉRSIA DAS VERBAS TRABALHISTAS. INAPLI-
CAÇÃO DA MULTA DO ART. 467, CLT.

Diante da controvérsia das verbas pleiteadas, não há que se falar na apli-
cação da multa do art. 467, da CLT. 
MULTA DO ART. 477, §8º, CLT. INDEVIDA.

No tocante à multa prevista no art. 477, § 8º, do mesmo diploma legal, 
embora entenda que tal exação se impõe em razão da não comprovação do paga-
mento das verbas rescisórias devidas ao obreiro, dentro do prazo legal, prevale-
ceu, por maioria, a tese de que a controvérsia em torno de tais verbas, somente 
reconhecidas por sentença, a torna indevida. Assim, ressalvo meu posicionamento, 
excluindo a aludida parcela da condenação.

Processo: 0000856-77.2010.5.07.0006 Julg.: 20/07/2011
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado Publ. DEJT:  03/08/2011
Turma 2

CONVENÇÃO COLETIVA. ABRANGÊNCIA DE SUA APLI-
CAÇÃO. PRINCÍPIO DA TERRITORIALIDADE.

Os benefícios normativos advindos de Convenção Coletiva de Trabalho 
beneficiam o empregado em razão do local da prestação dos serviços e não pelo 
local-sede da empresa empregadora.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE 
PROVA.

Não demonstrada pela prova dos autos o propalado assédio moral perpe-
trado pela reclamada, o indeferimento do pedido de indenização por danos morais 
é medida que se impõe. Recurso parcialmente provido. 

Processo: 0000702-47.2010.5.07.0010 Julg.: 26/09/2011
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar Publ. DEJT: 03/10/2011
Turma 2

CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. APLICAÇÃO A 
CATEGORIA DIFERENCIADA. BASE TERRITORIAL.

Tendo a empresa, homologado a rescisão de contrato de sua empregada 
no sindicato da categoria diferenciada a que esta integrava, para o qual, inclusive, 
recolhia as respectivas contribuições sindicais, e que tem por base territorial o 
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local onde a obreira foi contratada e laborava, inquestionável a aplicabilidade das 
normas coletivas firmadas por aquele órgão de classe, mormente quando dentre 
os objetivos sociais da empresa está o comércio de gêneros alimentícios, cujo 
sindicato patronal respectivo, SINDICATO DO COMÉRCIO ATACADISTA DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO ESTADO DO CEARÁ, participou das CCT's 
evocadas pelo autor. 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO E ATO ILÍCITO. 
AUSÊNCIA DE PROVA.

A condenação em indenização por danos morais não pode se basear em 
suposições. Sem ação ilícita, não há falar em dano, impondo-se a alteração do 
julgado para decretar-se a improcedência do pleito.
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: 0001405-96.2010.5.07.0003 Julg.: 27/10/2011
Rel. Juiza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel Publ. DEJT: 08/11/2011
Turma 1

COOPERATIVA. DESVIRTUAMENTO. RELAÇÃO DE EMPREGO 
RECONHECIDA. TERCEIRIZAÇÃO. SÚMULA 331, TST.

Constatado que a primeira reclamada arredou-se do conceito de coopera-
tiva, não atendendo às finalidades e aos princípios inerentes ao cooperativismo 
(princípio da dupla qualidade e princípio da retribuição pessoal diferenciada), 
bem como submetendo à reclamante ao cumprimento de jornada, à fiscalização 
e ao direcionamento do trabalho pelos seus prepostos, há de ser reconhecida a 
relação de emprego. Quanto à responsabilidade subsidiária da segunda reclamada, 
é indiscutível, por aplicação da Súmula 331, TST, visto que foi gracejada pelos 
serviços do reclamante durante todo seu período laboral.

Processo: 0142200-38.2004.5.07.0012 Julg.: 31/08/2011
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado Publ. DEJT: 14/09/2011
Turma 2

COOPERATIVA. INTERMEDIAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA. 
FRAUDE OFENSA AOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DO 
DIREITO DO TRABALHO. ARTIGO 9º DA CLT. APLICAÇÃO.

A relação de emprego formou-se diretamente com a ré, que comandou, 
embora à distância, as atividades da empregada, atividades essas essenciais ao 
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cumprimento dos fins sociais da empresa, e realizadas de forma pessoal, contínua 
e remunerada. Não há como deixar de reconhecer a conduta ilegal da promovida 
ao contratar prestadores de serviços para suas atividades-fim, sem admitir vínculo 
empregatício direto, caracterizando uma manifesta terceirização fraudulenta. 
Mesmo formalizado o contrato de prestação de serviços (fls. 52/53 e 74/76), a 
avença é inválida ante a reprimenda do art. 9º da CLT, que declara nulos de pleno 
direito os atos praticados com o fito de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação 
dos preceitos protetivos da legislação trabalhista.

Processo: 0230600-92.2009.5.07.0031 Julg.: 1º/08/2011
Rel. Juiza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel Publ. DEJT: 09/08/2011
Turma 1

COOPERATIVA. RELAÇÃO DE EMPREGO. INEXISTÊNCIA.

O cooperativismo é instituto que encontra respaldo na legislação vigente, 
congregando, pois, estrutura jurídica amplamente respaldada em nosso ordena-
mento como fomentadora do pleno trabalho, o que é perseguido pelo próprio 
Direito do Trabalho, que aspira à implementação não só do pleno emprego, mas 
de todas as formas lícitas com as quais os homem se dignifica por intermédio de 
seu trabalho, não necessariamente os limitados pelo art. 3º da CLT. Assim, sendo 
aceita a cooperativa como forma válida, lícita e, portanto, jurídica de fomentação 
do trabalho, somente prova cabal de que o caso em julgamento congregaria uma 
fraude poderia levar o julgador a declarar a mácula da relação e a conseqüente 
declaração de que o que existira fora relação de emprego travestida de coopera-
tivismo, com os consectários condenatórios das verbas trabalhistas pertinentes, 
bem como as anotações de praxe de tal oblíqua relação. No caso dos autos, não 
tendo sido alegada qualquer hipótese de fraude na fundação e funcionamento da 
cooperativa e tendo a autora confessado haver participado da criação da cooperativa 
reclamada, freqüentando as assembléias e que tinha conhecimento que participaria 
do rateio de produção mais um percentual sobre o rateio, como cooperada, de se 
ratificar a Sentença de 1º Grau que mui bem negou o reconhecimento de vinculação 
empregatícia entre as partes.

Processo: 0000008-42.2010.5.07.0022 Julg.: 14/09/2011
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado Publ. DEJT: 20/09/2011
Turma 2

COOPERATIVA DE TRABALHO. DESCARACTERIZAÇÃO.

Ausentes os requisitos caracterizadores do alegado cooperativismo, de se 
reconhecer a existência de vínculo empregatício entre as partes.
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Processo: 0229300-95.2009.5.07.0031 Julg.: 03/08/2011 
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho Publ. DEJT: 17/08/2011
Turma 2

DANO MATERIAL E MORAL.

A responsabilidade civil do empregador pela indenização decorrente de 
dano material e moral pressupõe a existência de três requisitos: a prática de ato 
ilícito ou com abuso de direito; o dano propriamente dito (prejuízo material ou o 
sofrimento moral) e o nexo causal entre o ato praticado pelo empregador ou por 
seus prepostos. Não sendo comprovada a prática de ato ilícito, nem a existência 
de prejuízo material, indevida a reparação a título de dano material e moral.

Processo: 0000644-71.2010.5.07.0001 Julg.: 12/09/2011
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano Publ. DEJT: 16/09/2011
Turma 1

DANO MORAL. ASSÉDIO PROCESSUAL. 

Os atos processuais firmados por advogados e com suporte na legislação 
vigente não configuram dano moral causado por quem contratou o profissional do 
direito em favor da outra parte da ação, que se considera prejudicada por demora 
no recebimento da prestação jurisdicional. Recurso conhecido, mas desprovido.

Processo: 0089300-35.2009.5.07.0002 Julg.: 13/06/2011
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro  Publ. DEJT: 11/07/2011
Turma 2

DANO MORAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.

Emergindo o dano moral da relação empregatícia, competente a Justiça do 
Trabalho para apreciar a lide indenizatória. 
CONTINÊNCIA.

De acordo com o art. 104 do CPC, "Dá-se a continência entre duas ou 
mais ações sempre que há identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o 
objeto de uma, por ser mais amplo, abrange o das outras." Portanto, inexistindo 
identidade quanto à causa de pedir, não há se falar em continência entre a presente 
ação e aquela ajuizada anteriormente.
PRÁTICA DE ATOS ILÍCITOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA. 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

Restando evidenciada a acusação de falsificação de notas fiscais e desvio 
de mercadorias e inexistindo prova da prática dos aludidos atos ilícitos, deve a 
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reclamada responder pelo dano moral provocado ao reclamante. Todavia, merece 
reforma a sentença, a fim de reduzir o valor da indenização de R$ 50.000,00 
(cinquenta mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), haja vista os princípios 
da proporcionalidade e razoabilidade, segundo os quais a finalidade da medida é 
coibir a repetição do ato ilícito pelo empregador, sem provocar enriquecimento 
sem causa do empregado, mas lhe garantindo uma compensação pelo sofrimento 
decorrente do dano.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXCLUSÃO DA MULTA E 
INDENIZAÇÃO.

Não se verificando o intuito protelatório dos embargos de declaração apre-
sentados pela reclamada, visto que o douto Juízo "a quo" se manifestou, ainda que 
de forma sucinta, acerca de duas questões suscitadas naquele apelo, deve-se excluir 
da condenação a multa de 1% e a indenização de 20% aplicadas à reclamada.
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 Súmu-
las 219 e 329, restando superada, neste particular, a jurisprudência sumulada 
do C. TST. Assim, hoje no campo justrabalhista é bastante para a concessão 
de honorários tão-somente a existência de sucumbência e ser o trabalhador 
beneficiário da Justiça Gratuita. RECURSO ORDINÁRIO CONHECIDO E 
PARCIALMENTE PROVIDO.

Processo: 0187100-66.2009.5.07.0001 Julg.: 12/09/2011
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva Publ. DEJT: 16/09/2011
Turma 1

DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.

Havendo o Município de Tianguá convocado o reclamante para reassumir 
as suas funções, ameaçando o seu direito de permanecer afastado, sem prejuízo da 
remuneração, por força de decisão judicial, há de confirmar a sentença de piso que reco-
nheceu configurado o dano moral, condenando o reclamado na indenização respectiva.
VALOR DA CONDENAÇÃO.

Merece ser mantida a sentença que arbitrou o valor de R$ 30.000,00, a 
título de indenização por dano moral, verificando-se que o mesmo não se afigura 
excessivo, nem, por outro lado, irrisório, em cotejo com a proporção do ato lesivo, 
atendendo ao binômio indenização/sanção de que cuidam os doutrinadores na 
aferição do respectivo valor.

Processo: 0000362-46.2010.5.07.0029 Julg.: 22/08/2011
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva Publ. DEJT: 1º/09/2011
Turma 1
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DANO MORAL. EXISTÊNCIA.

A direção da empresa agiu de forma atentatória á saúde e dignidade da 
empregada, impingindo-a novas condições de trabalho, porém com intuito mera-
mente vingativo, segando-a do convívio dos colegas de trabalho em momento 
crucial de sua vida, onde se é maior a necessidade de atenção e carinho. Considero, 
portanto, sofrido o dano mora suscitado.
RESCISÃO INDIRETA DO PACTO LABORAL. RECO-
NHECIMENTO.

A reclamada deu motivos à rescisão indireta do pacto empregatício, se 
não pela fundamentação exposta na sentença, por afronta ao disposto na alínea 
"c" do art. 483 da CLT (correr perigo manifesto de mal considerável). Trata-se, 
aqui, da utilização do conhecido brocardo jurídico "da mihi factum, dabo tibi jus" 
(exponha o fato e o direito), válido ainda que não alegado o dispositivo legal. 
Recursos ordinários conhecidos, sendo desprovido o da reclamada e provido 
parcialemente o da reclamante.

Processo: 0066100-21.2008.5.07.0006 Julg.: 13/07/2011
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar Publ. DEJT: 1º/08/2011
Turma 2

DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE CULPA E DE NEXO DE 
CAUSALIDADE. 

O roubo à vítima deu-se no intervalo da jornada (lanche) e fora do local 
de trabalho (no percurso entre o final da linha do ônibus ao qual laborava a 
cobradora/empregada e a lanchonete mais próxima dali), sendo praticado por 
pessoa estranha à reclamada, inexistindo, ainda, qualquer instrumento proces-
sual que demonstre culpa da empresa ou elo entre o fato havido e a reclamada, 
fazendo-nos concluir, portanto, pela total ausência dessas exigências essenciais 
ao direito de reparação pedida.

Processo: 0148000-05.2008.5.07.0013 Julg.:  11/07/2011
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado  Publ. DEJT: 21/07/2011
Turma 2

DANO MORAL E DANO ESTÉTICO. INDENIZAÇÕES 
DISTINTAS.

"Ainda que a jurisprudência tenha se inclinado no sentido de que o dano 
estético está subsumido ou abrangido pelo dano moral, quando a Constituição 
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Federal de 1988 reconheceu e elevou o dano moral ao status constitucional, com 
o passar dos anos a doutrina e a jurisprudência avançaram no sentido de deferir 
indenizações distintas, ainda que o dano estético seja uma espécie do gênero dano 
moral. Assim, sempre que o acidente gerar deformidade morfológica permanente, 
como no caso dos autos, há direito a indenização por danos morais cumulada com 
o dano estético e calculadas separadamente".

Processo: 0130600-09.2007.5.07.0014 Julg.: 10/08/2011
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho Publ. DEJT: 09/09/2011
Turma 2

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

A responsabilidade subjetiva contemplada pelo artigo 186 do Código Civil 
que enseja a obrigação de reparar os danos causados pela violação de um dever 
jurídico preexistente exige que fique demonstrada a ação ou omissão do agente 
bem como o dolo ou a culpa deste, o nexo causal e a ocorrência de dano, ainda 
que exclusivamente moral. A culpa reside exatamente na omissão do agente em 
não adotar medidas necessárias e preventivas a fim de evitar o dano causado, 
e, portanto, não se pode furtar à indenização da dor moral experimentada pela 
obreira. Sentença confirmada.

Processo: 0174600-97.2007.5.07.0013 Julg.: 1º/08/2011
Rel. Juiza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel Publ. DEJT: 09/08/2011
Turma 1

DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRABA-
LHO. LESÃO GRAVE. PERDA DA CAPACIDADE LABORAL. 
RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR E DO TOMADOR 
DE SERVIÇOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA.

Conquanto sédulo defensor da teoria responsabilidade objetiva nas hipó-
teses de dano causado por acidente de trabalho - sobretudo no caso da "res in 
iudicium deducta", quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do 
dano implicar, por sua natureza, risco para outrem, à luz do art. 927, parágrafo 
único, do Código Civil -, não posso e nem devo deixar passar ao largo, até mesmo 
para conhecimento dos filiados à teoria da responsabilidade subjetiva que, no 
presente caso, a culpa também restou evidenciada nos autos e reside no modo 
como as reclamadas dirigiram a prestação laboral do empregado. Houve, no 
mínimo, negligência do empregador, ao deixar de fiscalizar seu subordinado e da 
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tomadora dos serviços por deixar de exercer vigilância sobre o "modus operandi" 
da empresa contratada, mormente pela circunstância de ser a responsável direta 
pelo desligamento da rede elétrica, permitindo, por omissão, que o trabalhador 
executasse tarefa de risco extremo e absolutamente elidível.
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: 0086000-87.2009.5.07.0027 Julg.:  08/08/2011
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado  Publ. DEJT: 31/08/2011
Turma 2

DANOS MATERIAIS E MORAIS. CARPINTEIRO. ACIDENTE 
OCORRIDOE EM SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJE-
TIVA DO EMPREGADOR. TEORIA DO RISCO. ARTIGO 927, 
PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.

De acordo com o Código Civil de 2002 (art. 927, parágrafo único), "Haverá 
obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especifica-
dos em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano 
implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem." Assim, tratando-se 
de atividade empresarial que imponha aos empregados risco mais acentuado do 
que acontece na generalidade dos empreendimentos, forçoso concluir que a res-
ponsabilidade pelos danos causados em razão de acidentes do trabalho deve ser 
objetivo, não se perquirindo acerca de culpa do empregador.

Processo: 0184400-24.2008.5.07.0011 Julg.: 18/07/2011
Rel. Desemb.: Maria José Girão Publ. DEJT: 25/07/2011
Turma 1

DANOS MORAIS.

Argumento, sem prova, de que a mulher do dono da empresa da qual o 
reclamante era empregado havia destratado o obreiro, na residência do casal, não 
é suficiente para se condenar em indenização por danos morais.
DEFEITO DE PREPOSIÇÃO. PRECLUSÃO. 

No processo do trabalho só há nulidade quanto resultar dos atos inquinados 
prejuízo às partes e for provocada pelos litigantes, na primeira vez em que tive-
rem de falar em audiência ou nos autos. No caso presente, a parte, ora recorrente, 
estava presente na audiência com seu advogado, mas nada reclamaram acerca 
do preposto nem da carta de preposição. No prazo para falar sobre documentos, 
houve manifestação sobre o assunto, mas sem pedido. No recurso, vem o autor 
alegar revelia por defeito de preposição. Matéria preclusa. Recurso conhecido, 
mas desprovido.
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Processo: 0176000-48.2008.5.07.0002 Julg.: 25/07/2011
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro  Publ. DEJT: 10/08/2011
Turma 2

DANOS MORAIS DECORRENTES DA RELAÇÃO DE 
TRABALHO. PRAZO PRESCRICIONAL.

Ao tempo em que ocorrido o fato lesivo não havia questionamento plausí-
vel na jurisprudência quanto à competência da Justiça do Trabalho para apreciar 
pleito indenizatório por danos emergentes de ato do empregador, visto constituir 
crédito decorrente da relação de emprego, somente havendo discussão quando 
se tratava de acidente do trabalho ou de doença profissional, a ele equiparada, o 
que não é o caso dos autos, em que o Reclamante postula reparação por danos 
morais decorrentes de imputação falsa de crime de furto pelo empregador. Nesse 
compasso, em se tratando de matéria sujeita ao alcance competencial desta 
Especial Jurisdição, impõem-se aplicáveis os prazos prescricionais previstos 
no inciso XXIX do art. 7º da Constituição Federal.

Processo: 0000079-92.2010.5.07.0006 Julg.: 06/07/2011
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho Publ. DEJT: 18/08/2011
Turma 2

DANOS MORAIS E MATERIAIS. 

A penalidade de indenização por danos morais e materiais requer a prova 
de culpabilidade por ação, omissão, negligência, imperícia ou outra forma de 
culpa. No caso presente, compulsando-se os autos, não se encontra nenhuma 
culpa atribuída ao empregador, que justifique a condenação postulada. Recurso 
da reclamada conhecido e provido.

Processo: 0334200-34.2006.5.07.0032 Julg.: 18/07/2011
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro  Publ. DEJT: 29/08/2011
Turma 2

DANOS MORAIS E MATERIAIS. INDENIZAÇÃO DECOR-
RENTE DE SUPOSTO ACIDENTE DE TRABALHO. LAUDO 
MÉDICO ATESTATIVO DA INEXISTÊNCIA DE NEXO 
CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

Uma vez asseverada no laudo pericial a inexistência de relação direta entre 
a enfermidade de que acometido o obreiro e sua atividade laboral, tem-se eviden-
ciada a ausência de nexo causal, requisito essencial ao deferimento da pretensão 
indenizatória a título de danos morais e materiais.
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Processo: 0198700-25.2007.5.07.0011 Julg.: 17/08/2011
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho Publ. DEJT: 25/08/2011
Turma 2

DANOS MORAIS POR ASSÉDIO MORAL. 

Tendo o reclamante laborado em Agências Bancárias de 04 Estados do 
Nordeste e em mais 03 agências em Fortaleza, a acusação de assédio moral contra 
superiores em diversas dessas agência, por conta de carteira de clientes dos piores 
e tratamento desigual, só por prova robusta, e nos os autos não há sequer prova 
convincente de tais alegações. 
MULTA RESCISÓRIA.

Tendo o reclamante dado quitação geral em acordo extrajudicial e não 
constando sequer das ressalvas constantes do Termo de rescisão, não procede 
pedido posterior de multa rescisória. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

Processo: 0187000-05.2009.5.07.0004 Julg.: 12/12/2011
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro  Publ. DEJT: 11/01/2012
Turma 2

DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE CÁLCULOS. FUNDA-
MENTAÇÃO.

A decisão homologatória de cálculos de liquidação não se submete aos 
rigores do art. 458, do CPC, pois tal ato se limita a ratificar os critérios de apuração 
do "quantum debeatur", de forma que sua fundamentação consiste nos próprios 
cálculos apresentados. AGRAVO DE PETIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDO 
E IMPROVIDO.

Processo: 0040700-04.2006.5.07.0029 Julg.: 22/08/2011 
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva Publ. DEJT: 1º/09/2011
Turma 1

DECRETO ESTADUAL Nº 21.325/1991. INCONSTITUCIONA-
LIDADE NÃO DECLARADA. CONSEQUÊNCIA.

Não tendo o E. Tribunal Pleno, por sua maioria absoluta, acolhido a 
arguição de inconstitucionalidade do Decreto Estadual nº 21.325/91, que erigira 
óbice à dispensa imotivada de empregados de entidades da Administração Pública 
Indireta e Fundacional do Estado, impositivo se reconheça válida aquela norma, 
confirmando-se, por conseguinte, a reintegração pleiteada com tal supedâneo.
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Processo: 0151400-93.2009.5.07.0012 Julg.: 21/11/2011
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho Publ. DEJT: 25/11/2011
Turma 2

DEMISSÃO DE EMPREGADO POR JUSTA CAUSA. ATES-
TADO MÉDICO. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE. NECESSIDADE 
DE EXAME PERICIAL.

Imputada ao empregado a falsificação de documento (atestado médico), 
impõe-se ao julgador, até por interesse da própria Justiça do Trabalho, deter-
minar a realização de criterioso exame pericial para apuração do fato, não se 
admitindo, desde logo, por presunção, a prática da falta, mormente quando 
negada a autoria.

Processo: 0002204-52.2010.5.07.0032 Julg.: 05/10/2011
Rel. Desemb.: Maria José Girão Publ. DEJT: 13/10/2011 
Turma 1

DESPEDIDA POR JUSTA CAUSA. ACORDO COLETIVO. 
NECESSIDADE DE INFORMAR OS MOTIVOS DA RESCISÃO. 
MEMBRO DA CIPA. POSSIBILIDADE.

(A) Consignado em Acordo Coletivo de Trabalho a obrigatoriedade de 
a empresa avisar o empregado do fato, por escrito e contra recibo que esclareça 
os motivos desencadeadores da demissão, a exigência restou observada pela 
reclamada.

(B) A eleição para membro da CIPA, representante dos empregados, não 
obsta a dispensa motivada, consoante exegese do art. 165 da CLT, c/c o art. 10, 
II, "a", do ADCT.

(C) Provado o comento de atos dolosos pelo empregado, tipificados no art. 
482 da CLT, impõe-se o reconhecimento da justa causa.
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 conhecido e parcialmente provido.

Processo: 0010200-72.2008.5.07.0032 Julg.: 05/09/2011 
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva Publ. DEJT: 12/09/2011
Turma 1
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DESPESAS COM DESLOCAMENTO. 

Provado o gasto realizado com deslocamento, devido é o ressarcimento 
da despesa, em conformidade com o que dispõe a Cláusula 10 do Acordo de 
Comissionamento de fls. 26/27.
"PLUS ESPECIAL DE CUALIFICACIÓN". 

A norma Coletiva firmada pela empresa na Espanha, local onde o deman-
dante prestou serviços, tem plena incidência no seu pacto laboral. Assim, uma 
vez estabelecendo a norma que o gerente faz jus a um plus salarial equivalente 
a 15% de seu salário, jamais quitado pela empresa, a parcela deve ser deferida.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITOS TRABALHISTAS POS-
TERIORES. EXECUÇÃO NESTA JUSTIÇA ESPECIALIZADA. 

A VARIG S/A - VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE requereu a recu-
peração judicial e teve deferido o seu processamento em 28.12.05. Portanto, só 
as dívidas anteriores a esta data estão sujeitas ao plano. De qualquer sorte, os 
direitos aqui reconhecidos, com exceção de ínfima parcela, são posteriores ao 
pedido, até porque dizem respeito, em maior parte, a rescisão de contrato da 
autora só ocorrida onze meses depois e serão executadas normalmente perante o 
juízo trabalhista, sendo de se salientar que efetivamento, como bem destacou o 
recorrente, a eventual impossibilidade da Jusitça do Trabalho processar a execução 
não se extenderia jamais a empresas que não integram o processo de recuperação 
judicial e contra as quais, em face do título posto (solidariedade), o autor tem 
direito autônomo de execução.

Processo: 0127700-89.2007.5.07.0002 Julg.: 31/08/2011
Rel. Juiza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel Publ. DEJT: 06/09/2011
Turma 1

DESVIO DE FUNÇÃO. PROVA ROBUSTA. DIFERENÇA 
DEVIDA.

Analisando as provas dos autos, chega-se à inequívoca conclusão de que 
o reclamante, de fato, desempenhava função diversa daquela para a qual fora 
contratado.
DESCONTO SALARIAL. 

Inexiste no caderno processual qualquer comprovação inconteste de pedido 
de adiantamento salarial, sendo necessário, portanto, a devolução ao empregado 
do valor dessa diminuição remuneratória indevida. 
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.
DANOS MORAIS.

A condenação em danos morais, no entender deste Relator, requer o atendi-
mento, é claro, dos pressupostos legais essenciais (o dano, o nexo causal e o efeito 
entre a atividade e a ocorrência do dano), mas exige, igualmente, que a dignidade 
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da pessoa humana seja desrespeitada naquilo que lhe cause lesão real à alma, não 
a simples contrariedade de ego. Recursos conhecidos, porém desprovidos.

Processo: 0204000-94.2009.5.07.0011 Julg.:  21/09/2011
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado  Publ. DEJT: 27/09/2011
Turma 2

DIARISTA QUE PRESTA SERVIÇOS, EM RESIDÊNCIA, DOIS 
OU TRÊS DIAS NA SEMANA. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO 
EMPREGATÍCIO.

O reconhecimento do vínculo empregatício com o empregado doméstico 
está condicionado à continuidade na prestação dos serviços, o que não se aplica 
quando o trabalho é realizado durante alguns dias da semana. Recurso improcedente. 

Processo: 0000221-72.2010.5.07.0014 Julg.: 24/08/2011
Rel. Juiza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel Publ. DEJT: 02/09/2011
Turma 1

DIFERENÇA SALARIAL. FGTS. LIMITAÇÃO DA CONDE-
NAÇÃO. DEFERIMENTO.

O período em que a reclamante esteve afastada, por estar em gozo de auxí-
lio doença, gera tão-somente a suspensão do contrato de trabalho, ainda que por 
motivo alheio à sua vontade. Ante a inexistência de prova de que o afastamento 
da reclamante ocorreu em virtude de acidente de trabalho, impõe-se a reforma 
da sentença de piso, para determinar que a condenação nas diferenças salariais 
e no FGTS seja limitada até 02.08.2006 (data anterior ao início do afastamento 
previdenciário). RECURSO ORDINÁRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE 
PROVIDO.

Processo: 0000732-34.2010.5.07.0026 Julg.: 05/10/2011 
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva Publ. DEJT: 10/10/2011
Turma 1

DIFERENÇAS SALARIAIS. DESVIO DE FUNÇÃO QUE 
ENVOLVE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE NÍVEL SUPE-
RIOR EM OUTRA ESPECIALIDADE POR OCUPANTE DE 
CARGO DE NÍVEL MÉDIO EM EXTENSÃO RURAL. ÔNUS 
DA PROVA DOS RECLAMANTES. NÃO COMPROVAÇÃO.

Não comprovado o exercício de atividades próprias de outro cargo, não há 
que se falar em desvio de função. Ônus da prova do autor, por ser fato constitutivo 
de direito pleiteado. Recurso ordinário conhecido e provido.
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Processo: 0118100-51.2002.5.07.0024 Julg.: 22/08/2011 
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva Publ. DEJT: 1º/09/2011
Turma 1

DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO TOTAL. 

Nos termos da Súmula nº 294 do C. TST, tratando-se de ação que envolva 
pedido de prestações sucessivas decorrentes de alteração do pactuado, a prescrição 
é total, exceto quando o direito à parcela esteja também assegurado por preceito 
de lei. No caso dos autos, um dos pedidos autorais fundamenta-se em alteração 
contratual, por ato único do empregador, ocorrida em setembro de 1998, quando 
a reclamada implantou um novo Plano de Cargos Comissionados e instituiu 
o Complemento Temporário Variável de Ajuste ao Piso de Mercado (CTVA). 
Assim, ajuizada a presente ação somente em 14/10/2009, é forçoso concluir pela 
ocorrência da prescrição total, somente quanto ao pedido de diferenças salariais, 
nos termos do aludido verbete sumular. 
CEF/FUNCEF. COMPLEMENTO DE GRATIFICAÇÃO. 
PARCELA CTVA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA 
NATUREZA SALARIAL. 

Evidenciando a prova dos autos que a denominada parcela CTVA detém 
natureza de gratificação que compõe a contraprestação pelo exercício de cargo 
em comissão, indubitável é seu caráter salarial, devendo integrar a remuneração 
para todos os efeitos, inclusive no tocante à complementação de aposentadoria. 
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Processo: 0171000-09.2009.5.07.0010 Julg.: 08/06/2011
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro  Publ. DEJT: 08/07/2011
Turma 2

DISPENSA DE EMPREGADO DA ECT. EXISTÊNCIA DE 
MOTIVAÇÃO. DESÍDIA.

Apurada desídia funcional, através de processo administrativo absoluta-
mente isento de vícios, tendo assegurado ao empregado a ampla defesa e obser-
vado no ato demissório a necessária motivação respectiva, correta a sentença que 
indeferira a reintegração perseguida.

Processo: 0172000-64.2006.5.07.0005 Julg.: 18/07/2011
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho Publ. DEJT: 29/08/2011
Turma 2
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DISPENSA POR JUSTA CAUSA. ATO DE IMPROBIDADE.

Sendo a demissão por justa causa a mais severa das penalidades imposta 
ao empregado, o motivo ensejador deve ser suficientemente grave e ficar robus-
tamente comprovado, o que não se verifica no presente caso.

Processo: 0052800-34.2009.5.07.0013 Julg.: 05/09/2011
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano Publ. DEJT: 12/09/2011
Turma 1

DISPENSA POR JUSTA CAUSA. CONFIGURAÇÃO.

Restando incontroverso que o reclamante se valeu de prática irregular 
vedada pela norma da empresa, de se confirmar a sentença que reconheceu a 
rescisão contratual por justa causa.

Processo: 0222400-96.2009.5.07.0031 Julg.: 1º/08/2011
Rel. Desemb.: Maria José Girão Publ. DEJT: 09/08/2011 
Turma 1

DISPENSA SEM JUSTA CAUSA. ATO DISCRIMINATÓRIO. 
IDADE. INOCORRÊNCIA.

Não é possível deduzir conduta discriminatória sem elementos substan-
ciosos de convicção, não servindo para tanto a consideração das cinco alegadas 
dispensas de colegas na mesma faixa etária, mormente quando a empresa conta com 
centenas de colaboradores, nem a evasiva informação de testemunha que acha que 
não há na empresa empregado com mais de 50 anos ocupando cargo "importante". 
A prova real produzida nos autos, através do depoimento de duas testemunhas 
conduzidas pelo próprio autor e que textualmente afirmam desconhecer os moti-
vos da dispensa, asseverando, ainda, uma delas, "que não tem conhecimento que 
exista na empresa demissão por critério de idade" (fls. 283), não consolida, mas 
ao contrário fragiliza a alegativa de discriminação por idade.

Processo: 0102500-19.2009.5.07.0032 Julg.: 27/10/2011
Rel. Juiza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel Publ. DEJT: 08/11/2011
Turma 1

DISSÍDIO COLETIVO. 

Restam serem apreciadas 09 Cláusulas da pauta de reivindicações do 
Sindicato obreiro, as quais serão analisadas uma a uma, na presente decisão. 
As demais postulações foram acordadas entre as partes e já homologadas pelo 
Presidente deste Tribunal.
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Processo: 0007060-58.2010.5.07.0000 Julg.: 13/09/2011
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro  Publ. DEJT: 28/09/2011
Tribunal Pleno

DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 
ABUSIVIDADE DE MOVIMENTO PAREDISTA. IMPROCE-
DÊNCIA. PROVAS INSUFICIENTES PARA CARACTERIZAR 
O ABUSO DO DIREITO.

Transtornos ordinariamente esperados com a deflagração do movimento 
paredista, sem que atos de maior gravidade, cuja autoria seja atribuível somente 
aos grevistas, tenham sido efetivamente comprovados pelo suscitante, são insu-
ficientes para a declaração da abusividade pleiteada. 

Processo: 0008994-51.2010.5.07.0000 Julg.: 13/09/2011
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar Publ. DEJT: 16/09/2011
Tribunal Pleno

DOENÇA NA COLUNA. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABO-
RAL. PENSÃO MENSAL.

O autor assinou o termo de rescisão registrando ressalva de "problemas na 
coluna", e no dia em que foi demitido assinou, com o médico, atestado de saúde 
ocupacional, dizendo estar "apto" ao trabalho. Além desses fatos, da instrução 
processual e do laudo pericial não se extrai que a doença do reclamante seja ocupa-
cional, muito menos por culpa do empregador. Recurso conhecido, mas desprovido.

Processo: 0104300-82.2009.5.07.0032 Julg.: 28/11/2011
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro  Publ. DEJT: 12/12/2011
Turma 2

DOENÇA OCUPACIONAL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. 
CONCAUSA.

Uma vez estabelecido o nexo de causalidade entre a doença (BURSITE 
PRÉ-PATELAR DO JOELHO DIREITO E ARTROSE DAS MÃOS E DOS 
JOELHOS) e a atividade desenvolvida, bem como a responsabilidade da ré para 
a instalação da lesão, na medida em que não atuou positivamente no sentido de 
debelar a sempre presente possibilidade de enfermidade, em face do tipo de traba-
lho desenvolvido - COSTURA - correta a sentença que deferiu a indenização por 
danos morais e a indenização compensatória da garantia de emprego (art. 118, da 
lei nº 8.213/91), impondo-se apenas pequeno ajuste no valor fixado.
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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: 0108300-25.2008.5.07.0012 Julg.: 24/08/2011
Rel. Juiza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel Publ. DEJT: 09/09/2011
Turma 1

DOENÇA OCUPACIONAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS 
MORAIS. CONCAUSA.

Comprovado que o trabalho, embora não tenha sido a causa única, contri-
buiu diretamente para o desenvolvimento e o agravamento da doença sofrida pelo 
empregado, que reduziu a sua capacidade laborativa, está caracterizada a doença 
ocupacional equiparada a acidente do trabalho, tornando devida a reparação dos 
danos pelo empregador. 

Processo: 0112300-63.2006.5.07.0004 Julg.: 1º/08/2011
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar Publ. DEJT: 23/08/2011
Turma 2

DOENÇA OCUPACIONAL. VALIDADE DO LAUDO PERICIAL. 

A invalidação do laudo pericial somente seria possível ante a existência 
de irregularidades em sua confecção, o que não é a hipótese doas autos. De toda 
sorte, o reconhecimento da doença ocupacional dependeria da existência de outras 
provas que demonstrassem o nexo de causalidade entre a patologia do autor e os 
serviços prestados à reclamada, da qual não se desincumbiu o reclamante.

Processo: 0070900-57.2006.5.07.0008 Julg.: 22/08/2011
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano Publ. DEJT: 29/08/2011
Turma 1

DOENÇA PROFISSIONAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. 
IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO.

O dano moral e material indenizável, decorrente de acidente de trabalho 
(doença profissional), se evidenciam 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, tem-se 
por inexistente o nexo causal entre a suposta enfermidade suscitada na exordial e 
a atividade funcional do Promovente. 
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Processo: 0088900-15.2009.5.07.0004 Julg.: 19/10/2011
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho Publ. DEJT: 04/11/2011
Turma 2

DOENÇA PROFISSIONAL. LER/DORT. DANO MORAL INDE-
NIZÁVEL.

Constatada a doença profissional, mediante laudo médico, de se deferir a 
reparação por danos morais, caracterizados na ofensa à saúde do obreiro, da qual 
resultara a aposentadoria por invalidez. O  quantum  indenizatório, contudo, inclusive 
o fixado a título de pensão mensal vitalícia, deve observar critérios de razoabilidade 
e proporcionalidade, sob pena de promover enriquecimento ilícito da vítima.

Processo: 0115200-89.2006.5.07.0013 Julg.: 04/07/2011
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho Publ. DEJT: 25/08/2011
Turma 2

ECT. ASSISTÊNCIA MÉDICA/HOSPITALAR E ODONTO-
LÓGICA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EXCLUÍDO DA 
COBERTURA. LEGALIDADE.

Não viola a legislação pátria vigente, em especial a Lei nº 9.656/98, regu-
ladora dos planos e seguros privados de assistência à saúde, norma excludente 
da cobertura de implantes dentários osteointegráveis e vigente no Plano Correios 
Saúde. Recurso desprovido.

Processo: 0000041-62.2010.5.07.0012 Julg.: 17/08/2011
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho Publ. DEJT: 25/08/2011
Turma 2

ECT. PROGRESSÃO HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. 
PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. ORIENTAÇÃO JURISPRU-
DENCIAL TRANSITÓRIA 71 DA SBDI-1 DO TST. PROMOÇÕES 
PREVISTAS EM ACORDOS COLETIVOS. CARÁTER GERAL 
INCONFUNDÍVEL COM A PROGRESSÃO HORIZONTAL.

Considerando o entendimento firmado na Orientação Jurisprudencial Tran-
sitória 71 da SBDI-1 do TST, a deliberação da diretoria da Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos, prevista no seu PCCS como requisito necessário para 
a concessão de progressão horizontal por antiguidade, por se tratar de condição 
puramente potestativa, não obsta o deferimento judicial da progressão horizontal 
por antiguidade aos empregados da Empresa, quando preenchidas as demais 
condições dispostas no aludido plano. Ademais, as promoções concedidas a todos 
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os empregados, nos acordos coletivos de trabalho, em razão de seu caráter geral, 
não se confundem com as progressões horizontais previstas no Plano de Cargos 
que possui natureza de verbas especial.

Processo: 0104900-80.2006.5.07.0009 Julg.: 24/08/2011
Rel. Desemb.: Maria José Girão Publ. DEJT: 13/09/2011
Turma 1

EMBRAPA. ENQUADRAMENTO. NOVA TABELA SALARIAL. 
PREJUÍZO FINANCEIRO. INEXISTÊNCIA.

A manutenção da mesma nomenclatura da tabela anterior para composição 
de referências na tabela nova, fez suscitar, no ânimo do reclamante, o entendimento 
de ter sido rebaixado de referência quando efetuada a respectiva transposição, o 
que não ocorreu na prática, pois além do aumento do número de referência em cada 
"classe", ampliando a possibilidade de progressão funcional, a nova tabela trouxe 
também substancial aumento salarial. Não configurado o prejuízo decorrente da 
alteração do Plano de Carreiras da Embrapa - PCE, que ocorreu em obediência ao 
princípio da legalidade, nego provimento ao recurso do reclamante. 

Processo: 0192300-82.2009.5.07.0024 Julg.: 21/09/2011
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano Publ. DEJT: 29/09/2011
Turma 1

EMBARGOS DECLARATÓRIOS DA RECLAMADA. OMISSÃO. 
INEXISTÊNCIA. TEORIA DO CONGLOBAMENTO IMPERTI-
NENTE NO CASO CONCRETO.

Não há omissão na análise dos fatos à luz da teoria do conglobamento, se 
esta é impertinente no caso concreto.
OMISSÃO. ANÁLISE DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.

Inadmissível o manejo de embargos declaratórios para revolver a análise 
probatória. Embargos declaratórios conhecidos e improvidos.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS DA RECLAMANTE. OMISSÃO. 
EXISTÊNCIA.

Havendo omissão na análise de um dos pedidos recursais, mister se faz a 
integração do acórdão embargado. Embargos declaratórios conhecidos e providos.

Processo: 0000271-16.2010.5.07.0009 Julg.: 05/10/2011
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva Publ. DEJT: 17/10/2011
Turma 1
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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DA 
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.

Definida a existência de omissões no Acórdão que apreciou Agravo de 
Petição aviados pela União, por força de decisão proferida em sede de Recurso 
de Revista, impõe-se o conhecimento da matéria ventilada.
BASE DE CÁLCULO E EXECUÇÃO "ZERO".

Só se pode falar em reajuste a partir da comparação de salários próprios, 
um anterior e outro posterior a determinado evento, não se prestando para tanto 
o uso de tabelas salariais aplicáveis a categorias distintas. Evidente, portanto, o 
equívoco da embargante na sua conta de final ZERO, já que utilizou parâmetro 
diverso daquele definido na sentença. 
JUROS MORATÓRIOS E ANATOCISMO. 

Aqui o efeito modificativo dos embargos de declaração se impõe, porque, 
na verdade, conseguiu a União, com sólidos argumentos matemáticos, demonstrar 
o equívoco da planilha autoral na aplicação de juros, com prática de anatocismo 
(inclusão de juros sobre juros) e incidência uniforme dos juros de 1% para todo 
o período, quando o correto seria a observância de 0,5% até fev/87 e 1% apenas 
a partir de então, conforme a legislação de regência.

Processo: 0048700-59.1978.5.07.0001 Julg.: 28/09/2011
Rel. Juiza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel Publ. DEJT: 14/10/2011
Turma 1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE 
DO ART. 71 DA LEI 8666/93.

O Supremo Tribunal Federal, nos autos da Ação Declaratória nº 16, 
pronunciou-se pela constitucionalidade do art. 71 da Lei nº 8.666/93. RESPON-
SABILIDADE SUBSIDIÁRIA. CARACTERIZAÇÃO. Não obstante, a excelsa 
Corte ressaltou que a responsabilidade subsidiária do Poder Público poderá ser 
decretada tendo por base os elementos dos autos, que somente a apreciação do 
caso individual poderá revelar. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE 
CAUCAIA. Na presente hipótese, encontrando-se a empresa prestadora de mão-
de-obra em lugar incerto e não sabido, resta demonstrada a sua inidoneidade, razão 
pela qual o Município contratante deverá responder subsidiariamente pelos créditos 
trabalhistas devidos ao obreiro. Embargos conhecidos e parcialmente providos, 
sem alteração do mérito da decisão embargada.

Processo: 0044500-32.2009.5.07.0030 Julg.: 11/07/2011
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro  Publ. DEJT: 10/08/2011
Turma 2
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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO MODIFICATIVO.

Constatada a omissão apontada, capaz de, uma vez suprida, ensejar a modi-
ficação do julgado, os embargos são acolhidos, emprestando-lhes efeito modifica-
tivo (Art. 897-A da CLT). No caso presente, a Vara de origem havia condenado a 
reclamante em multa, por litigância de má-fé, e em honorários advocatícios, por 
ter pedido esclarecimento sobre o indeferimento dos pedidos ante a revelia da 
ORBRAL. Esse pedido restou provido pelo v. acórdão ora embargado e os valores 
recolhidos pela reclamante, em garantia do conhecimento do seu apelo, hão de ser 
devolvidos. Embargos conhecidos e parcialmente providos.

Processo: 0098800-13.2009.5.07.0007 Julg.: 14/09/2011
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro  Publ. DEJT: 26/09/2011
Turma 2

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EQUÍVOCO NA APRE-
CIAÇÃO DE PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE ADMIS-
SIBILIDADE RECURSAL. EFEITO MODIFICATIVO DO 
JULGADO PARA O FIM DE DETERMINAR A APRECIAÇÃO 
DO APELO ORDINÁRIO.

Constatado equívoco na apreciação de pressuposto extrínseco de admis-
sibilidade recursal (tempestividade), de se atribuir aos Declaratórios efeito 
modificativo e, por conseguinte, conhecer do apelo, tido, indevidamente, por 
extemporâneo.

Processo: 0095500-71.2008.5.07.0009 Julg.: 07/11/2011
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho Publ. DEJT: 21/11/2011
Turma 2

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FATOS E PROVAS.

Embargos declaratórios não servem para reexame de fatos e provas já devi-
damente apreciados. No caso em tela, o vínculo foi negado por falta de prova de 
subordinação e de pessoalidade, de forma clara e direta. Assim, não demonstrando 
o embargante haver contradição nem omissão no julgado embargado, julga-se 
improcedente a pretensão perseguida nos presentes embargos.

Processo: 0217900-08.2008.5.07.0003 Julg.: 03/08/2011
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro  Publ. DEJT: 29/08/2011
Turma 2
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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS 
APONTADOS. INTUITO PROTELATÓRIO. LITIGÂNCIA DE 
MÁ-FÉ.

Revelam-se protelatórios os embargos de declaração quando flagrante-
mente inexistentes os vícios apontados, devendo a embargante arcar com multa 
de 1%, sobre o valor da causa, prevista no art. 538, § único, do CPC, bem como 
indenização de 20% sobre o valor da causa, conforme art. 18, § 2º, da mesma lei 
adjetiva civil, subsidiária ao processo do trabalho.

Processo: 0140900-35.2008.5.07.0001 Julg.: 11/07/2011
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro  Publ. DEJT: 10/08/2011
Turma 2

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONSTATAÇÃO. 
EFEITO INFRINGENTE CONFERIDO.

Constatada omissão no acórdão embargado impõe-se o saneamento do 
vício. Efeito infringente. Concessão. A NR-4, em seu item 4.5 impõe à empresa 
tomadora de serviços e não à prestadora, caso da reclamada, a extensão da 
assistência de seus Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em 
Medicina do Trabalho. Inviabilidade de obrigar, via oblíqua, terceiros a incluir 
cláusulas em seus contratos, quando destes o dever legal de observância da norma 
inerente à saúde do trabalhador. Embargos parcialmente providos.

Processo: 0016500-87.2007.5.07.0031 Julg.: 12/09/2011 
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva Publ. DEJT: 23/09/2011
Turma 1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. SUPRIMENTO.

Constatada omissão no julgado, dá-se provimento aos embargos para o 
necessário suprimento.
COISA JULGADA INEXISTENTE.

Não há falar em coisa julgada obstaculizadora de ação trabalhista indi-
vidual, em face da inexistência de tríplice identidade de partes, causa de pedir 
e pedido, entre ela e ação civil pública manejada pelo Ministério Público do 
Trabalho. A correta interpretação conferida ao art. 16 da LACP é a de que a 
improcedência da ação civil pública não prejudica os terceiros interessados que 
não participaram da relação processual, obstando tão-somente o manejo de novel 
ação, pelo Parquet oficiante, com o mesmo fito da ação pretérita. Inteligência do 
art. 21 da LACP c/c art. 103 do Código de Defesa do Consumidor.
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Processo: 0084200-39.2009.5.07.0022 Julg.: 09/11/2011
Rel. Juiza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel Publ. DEJT: 22/11/2011
Turma 1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO COMPROVADA. 
PROVIMENTO.

Provado, nos autos, que, efetivamente, não constou do Acórdão embargado 
manifestação acerca da questão relativa à repercussão das horas no repouso semanal 
remunerado, incluído o dia de sábado, consoante previsto nas Convenções Coleti-
vas de Trabalho, forçoso reconhecer a omissão para supri-la, dando-se, portanto, 
provimento aos embargos de declaração.

Processo: 0200300-47.2008.5.07.0011 Julg.: 31/08/2011
Rel. Desemb.: Maria José Girão Publ. DEJT: 13/09/2011
Turma 1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE.

Uma vez considerado correto o seqüestro do valor atualizado do título, sem 
a necessidade da expedição de precatório complementar, por dedução lógica, não 
há se falar em revogação da constrição judicial e liberação do numerário contin-
genciado. Embargos conhecidos e improvidos.

Processo: 0130640-79.1989.5.07.0027 Julg.: 13/09/2011
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro  Publ. DEJT: 22/09/2011
Tribunal Pleno

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES. CONFIGURAÇÃO. 
SANEAMENTO. HORAS EXTRAS. DIVISOR 180. BASE DE CÁL-
CULO. FUNÇÃO GRATIFICADA DE 06 HORAS.

O divisor a ser aplicado para apuração do valor da hora extra, no caso, é o 
de 180, considerado, para fins de cálculo, o valor da gratificação inerente à função 
comissionada para a jornada de 06 horas diárias, uma vez tida por inválida a opção 
pela gratificação de 08 horas.
PRINCÍPIO DA RESERVA MENTAL. BOA FÉ OBJETIVA.

Irrelevante a reserva mental porventura feita pela empregada relativa-
mente à opção expressa pela função gratificada para jornada de 08 horas. A não 
configuração do exercício do cargo de confiança impõe o pagamento das horas 
laboradas além da sexta, independentemente da escolha íntima da reclamante. 
Não caracterização de má-fé da reclamante na opção pela gratificação com maior 
retorno financeiro.
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EXERCÍCIO DO CARGO DE GERÊNCIA.
A matéria inerente ao desempenho eventual do cargo de gerência restou 

devidamente apreciada no acórdão embargado. Omissão não caracterizada. 
Embargos parcialmente providos.

Processo: 0184500-48.2009.5.07.0009 Julg.: 21/09/2011
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva Publ. DEJT: 30/09/2011
Turma 1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROVIDER. CAIXA ECONÔ-
MICA FEDERAL.

O acórdão embargado fundamentou, essencialmente, o acolhimento da tese 
autoral quanto à isonomia de trabalhador terceirizado com bancários emprega-
dos da CAIXA no disposto no art. 12, "a", da Lei nº 6.019/74 e na OJ nº 383 da 
SDI-1, do TST, inclusive aos direitos conferidos através de negociação coletiva. 
Os preceptivos legais e jurisprudenciais erigidos nas razões dos embargos não 
restaram malferidos pelo julgado recorrido. Honorários advocatícios. Sucumbência 
recíproca. Inexistência. Não aplicação do art. 21 do CPC ao processo do trabalho. 
Instrução Normativa nº 27 do TST, art. 3º, § 3º. Embargos conhecidos e improvidos.

Processo: 0049600-31.2009.5.07.0009 Julg.: 10/08/2011
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva Publ. DEJT: 26/08/2011
Turma 1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO. 
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.

Patente a manutenção do mesmo valor arbitrado pela sentença de piso para 
fins de cálculo das custas e recolhimento do depósito recursal, nada há integrar 
o acórdão embargado.
TERCEIRIZAÇÃO NA ATIVIDADE FIM DAS EMPRESAS DE 
TELECOMUNICAÇÕES.

A matéria inerente à terceirização da atividade fim nas empresas de teleco-
municações restou discutida e decidida no acórdão embargado. Constata-se, tão 
somente, omissão quanto ao malferimento do art. 60 da Lei nº 9.472/97. Sob esse 
aspecto, as funções desenvolvidas pelo reclamante mostraram-se responsáveis 
pela operacionalização da oferta de serviços de telecomunicações aos clientes da 
tomadora, além da própria manutenção desses contratos.
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DANO MORAL. CLÁUSULA DE NÃO-CONCORRÊNCIA.
Questões suscitadas pelo embargante, tidas por omissas, restaram apre-

ciadas no acórdão embargado, ainda que sucintamente. Demais considerações 
do embargante, analisadas nos embargos, se mostram insuficientes a ensejar a 
modificação do julgado. Embargos de declaração acolhidos em parte, para prestar 
esclarecimentos.

Processo: 0000666-02.2010.5.07.0011 Julg.: 19/10/2011 
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva Publ. DEJT: 10/11/2011
Turma 1

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

O Direito brasileiro tem como um de seus princípios básicos o de que "nemo 
suam propriam turpitudinem profitare potest", ou seja, ninguém pode-se valer de 
sua própria torpeza. Deste modo, não pode a empresa ré alegar a proveniência ilícita 
dos valores com os quais remunerava seus empregados para eximir-se de quitar 
as verbas a estes devidas quando da rescisão de seus contratos. Recurso provido.

Processo: 0071200-32.2009.5.07.0002 Julg.:  05/09/2011
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado  Publ. DEJT: 15/09/2011
Turma 2

EMPREGADO DO ANTIGO BANCO DO ESTADO DO CEARÁ 
SUCEDIDO PELO BRADESCO. RESCISÃO CONTRA-
TUAL IMOTIVADA. VIOLAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 
Nº 21.325/91. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE 
PELO TRT DA 7ª REGIÃO. REINTEGRAÇÃO ASSEGURADO.

Comprovado, nos autos, que o empregado ou empregada do antigo Banco 
do Estado do Ceará foi contratado ou contratada quando vigente o Decreto Esta-
dual nº 21.325/1991 e que referido Decreto é o fundamento específico do pedido 
de reintegração formulado na inicial, considera-se bastante, para o acolhimento do 
pleito, o fato de o Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, em decisão transitada 
em julgado, ter declarado a constitucionalidade do citado instrumento normativo.

Processo: 0181700-39.2007.5.07.0002 Julg.: 16/11/2011
Rel. Desemb.: Maria José Girão  Publ. DEJT: 22/11/2011
Turma 1
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EMPREGADO INTEGRANTE DE EMPRESA FERROVIÁRIA 
NÃO INCLUÍDO NA CATEGORIA "DAS EQUIPAGENS DE 
TREM EM GERAL". AUXILIAR OPERACIONAL. DIREITO 
AO INTERVALO INTRAJORNADA.

O empregado de empresa ferroviária (METROFOR) que não se enquadra na 
categoria denominada "das equipagens de trens em geral" têm direito ao intervalo 
intrajornada que deve ser pago como hora extra com o acréscimo legal de 50% e 
com reflexos nas demais verbas de natureza salarial, não se aplicando a exceção 
prevista no art. 238, § 1º, da CLT.

Processo: 0001476-98.2010.5.07.0003 Julg.: 26/10/2011
Rel. Desemb.: Maria José Girão  Publ. DEJT: 08/11/2011
Turma 1

EMPRESA CEARENSE DE TRANSPORTES METROPOLITA-
NOS. METROFOR. GRATIFICAÇÃO ANUAL. AFASTAMENTO 
DE EMPREGADO MOTIVADO POR ACIDENTE DO TRABALHO. 
CONTAGEM COMO EFETIVO EXERCÍCIO. CLÁUSULA 1.3.3, 
DO PLANO DE CARGOS.

Ausentes razões que justifiquem a reforma da sentença, há de prevalecer o 
Entendimento, segundo o qual, nos termos da cláusula 1.3.3, alínea "f", do Plano 
de Cargos e Salários da Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos - 
METROFOR - o afastamento do empregado, motivado por acidente do trabalho, 
deve ser computado para fins de percepção da gratificação anual prevista na 
norma interna da empresa, porquanto, em relação ao tema, ao contrário do que 
se consignou para as licenças comuns, não foi estabelecida qualquer restrição.

Processo: 0000795-07.2010.5.07.0011 Julg.: 1º/08/2011
Rel. Desemb.: Maria José Girão  Publ. DEJT: 09/08/2011
Turma 1

EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS. TOMADOR. 
ENTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.

Conforme entendimento jurisprudencial recente do C. TST, calcado na deci-
são do excelso Supremo Tribunal Federal que declarou constitucional o art. 71 da 
Lei 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 
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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: 0001317-28.2010.5.07.0013 Julg.: 14/09/2011 
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho Publ. DEJT: 20/09/2011
Turma 2

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

Conforme o entendimento deste TRT, em sessão ordinária realizada em 09 
de março de 2010, Processo nº 0131600-71.2007.5.07.0005, é inconstitucional o 
art. 71 da Lei nº 8.666/93, por se encontrar em flagrante afronta ao preceituado no 
art. 37, § 6º da CF/88, motivo pelo qual mantém-se a responsabilidade subsidiária 
do ente público.
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 
reclamante assistida por advogado e havendo sucumbência do reclamado, impõe-se 
a condenação deste ao pagamento dos honorários advocatícios.

Processo: 0030000-58.2009.5.07.0030 Julg.: 22/11/2010
Rel. Desemb.: Maria José Girão Publ. DEJT: 03/12/2010
Turma 1

ESCALA DE REVEZAMENTO. FOLGAS EM DOMINGOS.

Verificando-se que a Portaria nº 417/1966 do Ministério do Trabalho e 
Emprego, que permite a concessão de folga semanal coincidente com o domingo 
apenas uma vez a cada sete semanas, não está em harmonia com o art. 67 da CLT 
ou com a intenção do legislador constituinte plasmada no art. 7º, XV da Carta 
Magna, no sentido que as folgas devem recair, preferencialmente, naqueles dias, 
de se manter a decisão que declarou a nulidade da referida Portaria e determinou 
à empresa acionada, por analogia, a observância da frequência de folgas aos 
domingos prevista na Lei 10.101/2000 para os empregados no comércio.
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Processo: 0142500-51.2009.5.07.0003 Julg.: 10/10/2011 
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho Publ. DEJT: 18/10/2011
Turma 2

ESTABILIDADE ACIDENTÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Quando não comprovados nos autos os requisitos essenciais à concessão da 
estabilidade acidentária, ônus que competia ao autor, de se confirmar a sentença 
que denegou a indenização pleiteada.

Processo: 0121600-32.2009.5.07.0008 Julg.: 08/08/2011
Rel. Desemb.: Maria José Girão Publ. DEJT: 18/08/2011
Turma 1

ESTABILIDADE GESTANTE. 

O Texto Maior não traz palavra sem significado, portanto, necessária a ciên-
cia à empresa da gravidez para impedir a despedida. Esta é a exegese do art. 10 do 
ADCT da CF/88 quando dispõe: "...da empregada, desde a confirmação da gravidez 
até cinco meses após o parto". No caso presente, a demissão data de 10.10.2007 e 
a confirmação da gravidez somente em fevereiro do ano seguinte.
DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRABALHO. 

Estando o trabalhador em pleno exercício de suas funções e tendo assinado 
o atestado médico de saúde ocupacional, confirmando está apto para o trabalho, 
um mês antes da demissão, bem como tendo sido o termo de rescisão, homologado 
pelo sindicato de sua Categoria Profissional, sem ressalva, não se justifica pedido 
de indenização por danos morais decorrentes de doença profissional em tempo 
passado. Recurso do reclamado conhecido e parcialmente provido.

Processo: 0087200-08.2008.5.07.0014 Julg.: 25/07/2011
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro  Publ. DEJT: 29/08/2011
Turma 2

ESTABILIDADE NO EMPREGO. REINTEGRAÇÃO. EMPRE-
GADO DE ASSOCIAÇÃO (PESSOA JURÍDICA DE DIREITO 
PRIVADO), REGIDO PELA CLT.

O empregado de pessoa jurídica de direito privado, regido pela CLT e 
optante do FGTS, por si só, não tem direito a estabilidade no emprego. Recurso 
conhecido, mas desprovido.

Processo: 0191900-13.2009.5.07.0010 Julg.: 21/09/2011
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro  Publ. DEJT: 29/09/2011
Turma 2
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ESTABILIDADE PROVISÓRIA. ART. 118 DA LEI 8.213/91. 
CONSECTÁRIO.

O objetivo do legislador, ao prever a estabilidade provisória do empregado, 
em qualquer de suas modalidades, foi assegurar ao trabalhador a garantia do 
emprego e o direito à reintegração, nos casos de dispensa sem justa causa enquanto 
durar essa garantia. Assim, alegando o empregado que sua demissão ocorreu no 
período em que gozava da estabilidade provisória prevista no art. 118 da Lei 
8.213/91, cabia-lhe, precedentemente aos pedidos de indenização, requerer sua 
reintegração, vez que somente o juiz ou tribunal pode decidir quanto à conversão 
desta em indenização.

Processo: 0106900-72.2009.5.07.0001 Julg.: 1º/08/2011
Rel. Desemb.: Maria José Girão Publ. DEJT: 09/08/2011
Turma 1

ESTABILIDADE PROVISÓRIA. GARANTIA DE EMPREGO. 
ART. 118 DA LEI N° 8.213/91.

São pressupostos para a concessão da estabilidade provisória prevista no 
art. 118 da Lei nº 8.213/1991 o afastamento superior a quinze dias e a conseqüente 
percepção do auxílio-doença acidentário. Inexistente esses requisitos, incabível 
se torna o deferimento da pretensão. Recurso improvido. 

Processo: 0142100-71.2008.5.07.0003 Julg.: 22/08/2011
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar Publ. DEJT: 30/08/2011
Turma 2

ESTABILIDADE SINDICAL. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE 
DIRIGENTES ESTÁVEIS. 

A estabilidade provisória prevista no art. 8º, inciso VIII, da Constituição 
Federal, não é estendida a todos os membros eleitos pelo sindicato, limitando-se 
ao número previsto no art. 522 da CLT. Recurso conhecido e provido, para julgar 
procedente a presente Ação Declaratória, a fim de reconhecer que os acionados 
não fazem jus à estabilidade provisória sindical.

Processo: 0049700-70.2002.5.07.0028 Julg.: 13/09/2011
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro  Publ. DEJT: 16/09/2011
Tribunal Pleno
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ESTAGIÁRIO. VÍNCULO DE EMPREGO. DESVIRTUAMENTO 
DA LEI Nº 6.494/77, REVOGADA PELA LEI Nº 11.788/2008. 
AUSÊNCIA DE PROVA. ESTAGIÁRIO DE EDUCAÇÃO FÍSICA. 
MONITOR DE LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO. DESVIRTUA-
MENTO NÃO COMPROVADO.

O fato de o estagiário atuar como monitor de legislação de trânsito não 
desvirtua, por si só, o estágio, haja vista que a atividade contribui para a futura 
profissão do estudante, no que tange à didática e à preparação de aulas. Recurso 
Ordinário conhecido e improvido.

Processo: 0000831-64.2010.5.07.0006 Julg.: 05/09/2011 
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva Publ. DEJT: 20/09/2011
Turma 1

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO.

Não havendo provas suficientes que indiquem a parcialidade do procurador-
excepto, não há como se enquadrar o caso narrado na hipótese prevista no inciso 
I, do art. 135 do CPC, devendo ser julgada improcedente a Exceção de oposta.

Processo: 0001534-76.2011.5.07.0000 Julg.: 13/09/2011
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro  Publ. DEJT: 20/09/2011
Tribunal Pleno

EXECUÇÃO DEFINITIVA. PENHORA EM DINHEIRO.

Tratando-se de execução definitiva, a penhora deve observar a ordem prevista 
no art. 655 do CPC. Apenas na hipótese de execução provisória é que a penhora 
em dinheiro, quando nomeados outros bens à penhora pelo devedor, caracteriza 
ofensa ao disposto no art. 620 do CPC. Em outras palavras, na execução definitiva 
há prevalência do direito do credor à satisfação de seus créditos sobre o direito do 
devedor de que a execução seja feita pelo modo menos gravoso. Agravo desprovido.

Processo: 0331500-88.2006.5.07.0031 Julg.: 31/08/2011
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar Publ. DEJT: 14/09/2011
Turma 2

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

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

Processo: 0168900-13.2006.5.07.0002 Julg.: 14/09/2011
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado  Publ. DEJT: 20/09/2011
Turma 2

EXERCÍCIO DE ATIVIDADE TÍPICA DE INSTITUIÇÃO 
FINANCEIRA. ENQUADRAMENTO COMO BANCÁRIO. 
DIREITO AO PAGAMENTO DO LABOR EXCEDENTE À 6ª 
HORA COMO EXTRAORDINÁRIO.

Trabalhador que presta serviços de operações de crédito exerce atividade 
tipicamente bancária (Súmula 55 do TST), em face do que faz jus ao estipêndio 
do labor excedente à 6ª hora como extraordinário.

Processo:  0047800-62.2009.5.07.0010 Julg.: 31/08/2011
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho Publ. DEJT: 14/09/2011
Turma 2

FGTS. INCIDÊNCIA SOBRE PARCELAS PRESCRITAS. 

"A prescrição da pretensão relativa às parcelas remuneratórias alcança o 
respectivo recolhimento da contribuição para o FGTS". (Súmula 206 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.
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. CARACTERIZAÇÃO 
E CLASSIFICAÇÃO DE TRABALHO EM CONDIÇÕES 
PERIGOSAS.

Constatado através de prova pericial que o reclamante exercia atividades 
em área de risco, e não logrando o empregador desconstituir a prova técnica, é 
devido o adicional de periculosidade nos termos da lei.
INAPLICABILIDADE DO ART. 475-J À EXECUÇÃO TRABA-
LHISTA.

O art. 769 da CLT autoriza a aplicação subsidiária do CPC no processo do 
trabalho, desde que omissa a legislação trabalhista e observada, ainda, a ausência 
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de incompatibilidade do direito processual comum. Assim, dispondo a CLT de 
dispositivos específicos regulando a execução de sentença (artigos 880 e seguintes), 
não há cabida para aplicação do art. 475-J do CPC. Recursos parcialmente providos. 

Processo: 0093100-69.2008.5.07.0014 Julg.: 17/10/2011
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar Publ. DEJT: 03/11/2011
Turma 2

FGTS E VERBAS RESCISÓRIAS.

Dizendo o recorrente que pagou as verbas postuladas e recolheu o FGTS 
do reclamante, e que os comprovantes foram anexados à contestação, sem constar 
em dita peça, nem dos autos, comprovante de pagamento nem de recolhimento, 
há de se confirmar a sentença recorrida. Recurso do reclamado conhecido, mas 
desprovido. 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 adesivo do reclamante conhecido e provido.

Processo: 0199400-76.2009.5.07.0028 Julg.: 18/07/2011
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro  Publ. DEJT: 03/08/2011
Turma 2

FALÊNCIA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO TRABA-
LHISTA. IMPOSSIBILIDADE.

Como cediço, o juízo da falência é indivisível e competente para conhecer 
todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido (Art. 7º, § 2º do Decreto-
Lei nº 7.661/45 e Art. 76 da Lei nº 11.101/2005), restringindo-se a competência 
desta Justiça Especializada na apuração do valor devido ao credor trabalhista e na 
expedição da respectiva certidão de habilitação do crédito naquele juízo universal.

Processo: 0066400-19.2004.5.07.0007 Julg.: 21/11/2011
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho Publ. DEJT: 06/12/2011
Turma 2

FALTAS INJUSTIFICADAS. DEMISSÃO POR JUSTA CAUSA. 
DESÍDIA. 

A empresa recorrida, ante as seguidas faltas ao trabalho, aplicou, devida-
mente, as penalidades de advertência e suspensão até culminar com a rescisão 
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contratual por desídia do recorrente, adotando, assim, todos os procedimentos que 
a lei determina nas demissões por justa causa. Recurso improvido para manter o 
decisum de primeiro grau.

Processo: 0002316-21.2010.5.07.0032 Julg.: 16/11/2011
Rel. Juiza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel Publ. DEJT: 25/11/2011
Turma 1

FALTAS INJUSTIFICADAS. DESÍDIA. JUSTA CAUSA. 
CONFIGURAÇÃO. 

As faltas injustificadas ao serviço, se reiteradas e comprovadas, consti-
tuem impedimento para a continuidade da relação de emprego. Os descontos no 
salário, as advertências e suspensão ao trabalho caracterizam em punição, que se 
não surtirem efeito, podem ser seguidas pela demissão por justa causa, em razão 
da desídia no desempenho da função pelo empregado (art. 482, "e", da CLT).

Processo: 0244900-30.2007.5.07.0031 Julg.: 31/08/2011
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano Publ. DEJT: 13/09/2011
Turma 1

FINANCEIRAS. EQUIPARAÇÃO AOS ESTABELECIMENTOS 
BANCÁRIOS. SÚMULA 55 DO TST. 

A sentença, na verdade, andou na trilha do entendimento consubstanciado 
pela Súmula 55, do C. TST. Não há dúvida de que a reclamada exercia operações 
de crédito/financiamento enquadrando-se no ramo das financeiras, conforme bem 
observado pelo Juízo Singular, razão pela qual entendo correta a decisão que a 
equiparou aos estabelecimentos bancário para os efeitos do artigo 224, da CLT.
HORAS EXTRAS. TRABALHO EXTERNO. CONTROLE DE 
JORNADA. ART. 62, I, DA CLT.

A prova dos autos traz a lume alguns dados reveladores, a saber, o recla-
mante comparecia todos os dias na empresa para executar o que denominou "a 
parte administrativa", além de haver metas a cumprir quase inatingíveis, não fosse 
intensa a dedicação diária do trabalhador. Circunstâncias que eliminam a hipótese 
de ser tal atividade incompatível com a fixação de horário de trabalho, obstando 
sua subsunção à norma exceptiva do art. 62, caput e inciso I, da CLT.
NATUREZA DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.

A adesão da reclamada ao Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT 
não foi provada nos autos. Ademais, a natureza jurídica do auxílio-alimentação 
é de salário-utilidade, nos termos do art. 458 DA CLT (Súmula 241, do TST).
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INTEGRAÇÃO DAS COMISSÕES À REMUNERAÇÃO.
Na forma do art. 457, § 1º, da CLT, "integram o salário não só a importância 

fixa estipulada, como também as comissões, percentagens, gratificações ajustadas, 
diárias para viagens e abonos pagos pelo empregador".
INTERVALO INTERJORNADAS. 

Na esteira do entendimento da iterativa, notória e atual jurisprudência do 
TST, sedimentado na OJ-355, da SDI-1, aplica-se, por analogia, o art. 71, § 4º, 
da CLT, por infringir, a reclamada, regra de medicina e segurança do trabalhador.

Processo: 0090100-36.2009.5.07.0011 Julg.:  05/09/2011
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado  Publ. DEJT: 13/09/2011
Turma 2

GESTANTE. DESCONHECIMENTO DO ESTADO GRAVÍDICO. 
ESTABILIDADE.

Nos termos do entendimento pacífico do e. Tribunal Superior do Trabalho, 
plasmado no inciso I da Súmula 244, "O desconhecimento do estado gravídico 
pelo empregador não afasta o direito ao pagamento da indenização decorrente da 
estabilidade". Recurso ordinário a que se nega provimento.

Processo: 0073500-43.2009.5.07.0009 Julg.: 07/11/2011 
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho Publ. DEJT: 21/11/2011
Turma 2

GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. INCORPORAÇÃO.

Incorpora-se ao salário do empregado a gratificação de função auferida ao 
longo de 10 (dez) ou mais anos, não podendo ser suprimida. Aplicação da Súmula 
nº 372 do C. TST.

Processo: 0001274-46.2010.5.07.0028 Julg.: 07/11/2011
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho Publ. DEJT: 14/11/2011
Turma 2

GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. INCORPORAÇÃO. PRESCRIÇÃO.

Estando em curso a prestação laboral, não há falar em ocorrência da prescri-
ção bienal, ficando assegurado o pagamento de parcelas retroativas da gratificação 
incorporada, não atingidas pela prescrição quinquenal.

Processo: 0000168-52.2010.5.07.0027 Julg.: 1º/08/2011
Rel. Juiza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel Publ. DEJT: 09/08/2011
Turma 1
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GRATIFICAÇÃO PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. AUSÊNCIA 
DE PROVA DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PUBLICI-
DADE. INDEFERIMENTO.

 A publicidade exigida para a validade de toda norma, em regra, se efetiva 
com sua inserção em diário oficial. Contudo, na impossibilidade para tanto, há de se 
admitir outras formas de divulgação. Nesta hipótese, cabe à parte interessada provar 
a vigência da norma sempre que se fizer necessário. "In casu", não logrou êxito a 
Demandante em comprovar a publicação da Lei Municipal n° 878/2008, onde pre-
vista vantagem remuneratória perseguida nos autos. Recurso conhecido e improvido.

Processo: 0000619-95.2010.5.07.0021 Julg.: 24/10/2011
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho Publ. DEJT: 21/11/2011
Turma 2

GRAVIDEZ DE EMPREGADA NO CURSO DO CONTRATO DE 
TRABALHO. COMPROVAÇÃO. 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, caso dos autos. Sentença confirmada.

Processo: 0000287-73.2010.5.07.0007 Julg.: 18/07/2011
Rel. Juiza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel Publ. DEJT: 1º/08/2011
Turma 1

GRUPO ECONÔMICO. CARACTERIZAÇÃO.

À luz do contexto descortinado nos autos, mormente dos folhetos de 
fls. 109/110 e do depoimento prestado pela preposta da recorrente em processo 
congênere também tramitante na Vara do Trabalho de Limoeiro do Norte, res-
sumbra, induvidosamente, integrar a recursante o grupo econômico capitaneado 
pelo Sr. Sebastião Maria Teixeira, do qual faz parte, também, a empresa Bigitex. 
A par disso, a circunstância de pertencerem ao mesmo titular e a estreita ligação 
entre as empresas, de vez que a 1ª reclamada recruta e seleciona mão de obra 
no Brasil para trabalhar na 2ª, localizada em Angola, autoriza o enquadramento 
da situação jurídica de ambas no conceito de grupo econômico.

Processo: 0173400-54.2009.5.07.0023 Julg.: 24/10/2011
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho Publ. DEJT: 28/10/2011
Turma 2



TRT 7ª Região - BoleTim de JuRispRudência - Jul./dez. - 2011              99

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 
função, sem a devida comprovação dos reais poderes conferidos ao empregado 
e sem a respectiva contraprestação remuneratória, importa na sua desquali-
ficação como exercente de cargo de confiança, à luz do que dispõe o art. 62, 
inciso II da CLT.
INAPLICABILIDADE DO ART. 475-J À EXECUÇÃO TRABA-
LHISTA.

O art. 769 da CLT autoriza a aplicação subsidiária do CPC no processo do 
trabalho, desde que omissa a legislação trabalhista e observada, ainda, a ausência 
de incompatibilidade do direito processual comum. Assim, dispondo a CLT de 
dispositivos específicos regulando a execução de sentença (artigos 880 e seguintes), 
não há cabida para aplicação do art. 475-J do CPC.

Processo: 0153700-56.2008.5.07.0014 Julg.: 17/10/2011
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar Publ. DEJT: 03/11/2011
Turma 2

HORAS EXTRAS. CARTÕES DE PONTO.

A não apresentação de cartões de ponto pelas empresas com mais de dez 
trabalhadores implica em prevalência da jornada de trabalho descrita na inicial. 
Aplicação do art. 74, § 2º, da CLT. 
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). 
HORAS EXTRAS.

A contribuição para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço incide sobre 
as extras habituais.

Processo: 0000884-85.2010.5.07.0025 Julg.: 16/11/2011
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano Publ. DEJT: 24/11/2011
Turma 1

HORAS EXTRAS. COMPROVAÇÃO. 

A prova dos autos, neste tocante, demonstrou factível a ocorrência de 
parte do labor extra denunciado, tanto que as próprias testemunhas do reclamado 
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(fls. 445 e 448) declararam que, em face do pequeno contingente de pessoal na 
agência, sempre havia extrapolação da jornada, o que conduz inarredavelmente à 
conclusão do acerto do entendimento sufragado na primeira instância.
DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA.

O panorama instrutório se presta suficientemente para respaldar as lúcidas 
conclusões da magistrada sentenciante quanto à ausência de elementos proba-
tórios robustos da ofensa moral alegada, em face mesmo da impossibilidade de 
se dar crédito aos depoimentos das testemunhas do autor - sob suspeita de troca 
de favores e aliciamento - os quais, por outro lado, foram contrariados, em seu 
conteúdo, pelas testemunhas conduzidas pela empresa que ressaltam o clima de 
tranquilidade e harmonia na agência gerenciada pela Sra. Rosângela, impondo-se, 
pois, a confirmação da sentença vergastada, também neste tocante. 

Processo: 0079900-91.2009.5.07.0003 Julg.: 27/10/2011
Rel. Juiza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel Publ. DEJT: 08/11/2011
Turma 1

HORAS EXTRAS. DEFERIMENTO.

Restando provado, através do depoimento da testemunha autoral, o labor 
em jornada extraordinária de 16 horas por semana, merece reforma a sentença 
para o fim de reconhecer tal direito ao autor.

Processo: 0000585-20.2010.5.07.0022 Julg.: 10/10/2011 
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho Publ. DEJT: 20/10/2011
Turma 2

HORAS EXTRAS. DEFERIMENTO. VENDEDOR EXTERNO. 
JORNADA LABORAL PASSÍVEL DE CONTROLE PELO 
EMPREGADOR MEDIANTE EQUIPAMENTO PORTÁTIL DE 
COMPUTAÇÃO.

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

Processo: 0020300-55.2009.5.07.0031 Julg.: 08/08/2011
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho Publ. DEJT: 19/08/2011
Turma 2
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HORAS EXTRAS. INEXISTÊNCIA DE PROVA CABAL. PROVA 
DE PAGAMENTO E COMPENSAÇÃO. INDEFERIMENTO. 
DECISÃO MANTIDA.

A condenação ao pagamento de horas extras, justamente por se tratar de 
fato extraordinário que não se presume, exige prova robusta, clara e induvidosa 
da efetivação prestação do sobrejornada de trabalho. Assim, provado, nos autos, 
mediante farta prova documental, que a empresa reclamada pagava as horas extras 
laboradas e que compensava o trabalho prestado em dias feriados e domingos e, 
ainda, que a prova testemunhal, diferentemente do alegado na inicial, apresenta-
se frágil para sustentar a condenação em quantitativo de horas superior ao que 
foi pago, correta a decisão de primeiro grau que indeferiu os pedidos autorais.

Processo: 0158700-03.2009.5.07.0014 Julg.: 29/08/2011
Rel. Desemb.: Maria José Girão  Publ. DEJT: 02/09/2011
Turma 1

HORAS EXTRAS. LIMITE DIÁRIO.

A limitação legal (art. 59 da CLT) da jornada suplementar a duas horas 
diárias não exime o empregador de pagar todas as horas trabalhadas, inteligência 
da Súmula nº 376 do C. Tribunal Superior do Trabalho. Recursos conhecidos, 
porém improvidos.

Processo: 0149200-74.2008.5.07.0004 Julg.: 03/08/2011
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado  Publ. DEJT: 25/08/2011
Turma 2

HORAS EXTRAS FIXAS. REFLEXOS.

Não há como se conferir validade à contratação de horas extras que não 
tenham correlação com a jornada efetivamente prestada, impondo-se, destarte, 
reconhecer que a parcela "H.E 50% fixa" se trata de salário "em sentido estrito".

Processo: 0015100-59.2007.5.07.0024 Julg.: 12/09/2011 
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho Publ. DEJT: 16/09/2011
Turma 2

HORAS IN  ITINERE. FIXAÇÃO DE LIMITE EM CONVEN-
ÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. INVALIDADE.

É nula cláusula de Convenção Coletiva de Trabalho que fixa limite de paga-
mento de horas extras pelo deslocamento do obreiro ao labor (horas in itinere), por 
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violar disposição legal (art. 58, parágrafo 2º da CLT), em que pese o reconheci-
mento das convenções e acordos coletivos de trabalho (art. 7º, XXVI da CF/88. 
Recurso ordinário da reclamada conhecido e parcialmente provido. 

Processo: 0137700-51.2008.5.07.0023 Julg.: 31/08/2011
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar Publ. DEJT: 14/09/2011
Turma 2

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

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

Processo: 0093400-67.2009.5.07.0023 Julg.: 19/10/2011
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho Publ. DEJT: 04/11/2011
Turma 2

HORAS "IN ITINERE". RECONHECIMENTO.

Restando comprovado nos autos, que o local de trabalho do reclamante, se 
enquadra no disposto na exceção a que se refere o art. 58, parágrafo 2º, da CLT, 
faz jus o mesmo ao recebimento de horas extras in itinere. 

Processo: 0197600-62.2008.5.07.0023 Julg.: 10/08/2011
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho Publ. DEJT: 24/08/2011
Turma 2

HORAS "IN ITINERE". TEMPO DE SERVIÇO.

As horas "in itinere" são indevidas se existir transporte público regular no 
trajeto percorrido em condução da empresa e compatibilidade entre os horários 
de início e término da jornada do empregado e os do transporte público regular.

Processo: 0000438-05.2011.5.07.0007 Julg.: 27/10/2011
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano Publ. DEJT: 11/11/2011
Turma 1

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. RESPONSABI-
LIDADE SUBSIDIÁRIA.

Não há vedação no ordenamento jurídico ao pedido de reconheci-
mento da responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços por créditos 
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inadimplidos pelo prestador de serviços. Portanto, rejeita-se a preliminar de 
impossibilidade jurídica do pedido.
LESÃO POR ESFORÇO REPETITIVO (TENDINITE). CULPA 
DO EMPREGADOR. NEXO DE CAUSALIDADE. INDENIZA-
ÇÕES DEVIDAS.

Restando demonstrado nos autos o nexo de causalidade entre o trabalho da 
autora (telemarketing) e a doença (LER - TENDINITE), bem como a culpa da ré, 
que descuidou do seu dever legal de prevenção e eliminação dos riscos à saúde 
da obreira, devidas são as indenizações por danos materiais e morais. Recurso 
ordinário conhecido e improvido.

Processo: 0015400-20.2008.5.07.0013  Julg.: 19/10/2011
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva  Publ. DEJT: 25/10/2011
Turma 1

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 
CONTRATO NULO.

Nada obstante o acolhimento do Incide de Uniformização de Jurispru-
dência na 1ª Turma, o Pleno desta Corte entendeu por rejeitá-lo, em virtude de já 
se encontrar a matéria sedimentada no âmbito do Colendo Tribunal Superior do 
Trabalho, externada na Súmula 363, a qual se mostra suficiente ao deslinde do 
objeto da presente ação.

Processo: 0200400-14.2009.5.07.0028 Julg.: 30/08/2011 
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva Publ. DEJT: 16/09/2011
Tribunal Pleno

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, ressalvada a competência residual desta Justiça 
Especializada do Trabalho referente ao período anterior a instituição do Regime 
Jurídico Único do Município.
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Processo: 0000123-32.2011.5.07.0021 Julg.: 16/11/2011
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano Publ. DEJT: 24/11/2011
Turma 1

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 
RELAÇÃO JURÍDICA MANTIDA COM O PODER PÚBLICO. 
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.

Ressalvando entendimento em sentido contrário, curvamo-nos à corrente 
da Corte Suprema do País para admitir que, cautelarmente, força da ADIn-MC 
nº 3395-6, não mais seja da competência da Justiça do Trabalho o julgamento de 
questões em que se discuta relação jurídica mantida com o Poder Público.

Processo: 0001494-53.2010.5.07.0025 Julg.: 03/10/2011
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado  Publ. DEJT: 11/10/2011
Turma 2

INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. SUMULA VINCULANTE 22.

É Competente a Justiça do Trabalho para processar as ações de indenização 
por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente de trabalho propostas por 
empregado contra empregador. Inteligência da Súmula vinculante 22.
NULIDADE DE CITAÇÃO.

O ato citatório alcançou o objetivo perseguido, não havendo que se falar 
em nulidade ("pas de nullité san grief").
TEORIA DO RISCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 
DOENÇA PROFISSIONAL.

Desnecessário perquirir a existência de culpa, pois o fato de a reclamante ter 
adquirido sequelas irreversíveis e incapacitantes, por força dos serviços prestados 
a bem da empregadora reclamada, por si só, já é suficiente para responsabilizar a 
reclamada pelos danos morais e materiais daí advindos. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

As verbas honorárias alcançam fundamento para sua concessão nos artigos 
5º, XVIII, LXXIV; 8º, inciso V, e 133, todos da Constituição da República.

Processo: 0074900-91.2007.5.07.0032 Julg.: 24/10/2011
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado  Publ. DEJT: 04/11/2011
Turma 2

INCORPORAÇÃO DE FUNÇÃO. AUSÊNCIA DE REVERSÃO 
AO CARGO EFETIVO. IMPROCEDÊNCIA.

Considerando que o promovente não se encontra destituído de função 
comissionada, inexistindo, pois, reversão ao cargo efetivo, não há como enquadrar 
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sua situação no item I da Súmula 372, do C. TST, que consagra entendimento 
destinado a garantir a estabilidade financeira do trabalhador. Assim, indevida a 
pretendida incorporação salarial da Função Gratificada, se impondo, portanto, a 
improcedência da presente Reclamação. Recurso conhecido e provido. 

Processo: 0001149-23.2010.5.07.0014 Julg.: 10/10/2011
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar Publ. DEJT: 19/10/2011
Turma 2

INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DEPOIMENTO PESSOAL. 
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZADA. 

O indeferimento do pedido de depoimento pessoal da parte autoral 
não importa em cerceamento de defesa, em virtude do princípio do livre 
convencimento motivado (art. 131 do CPC), da ampla liberdade na direção 
do processo de que está investido o magistrado trabalhista (art. 765, da CLT) 
e da faculdade que tem o juiz de colher o não depoimento pessoal das partes 
(art. art. 848 da CLT).

Processo: 0000167-21.2011.5.07.0031 Julg.: 08/08/2011
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano Publ. DEJT: 24/08/2011
Turma 1

INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRABALHO. TEORIA DA 
RESPONSABILIDADE SUBJETVA. REQUISITOS.

Prevalece na Justiça do Trabalho a corrente da responsabilidade subjetiva 
do empregador em face de dano ocasionado ao seu empregado, onde se faz neces-
sário, não só a demonstração do dano propriamente dito, mas também do dolo ou 
culpa do agente e do nexo causal que os vincula.

Processo: 0060700-75.2007.5.07.0001 Julg.: 05/09/2011 
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho Publ. DEJT: 13/09/2011
Turma 2

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ASSÉDIO MORAL.

A configuração do assédio moral depende da comprovação de que o tra-
balhador foi exposto, de forma repetitiva e prolongada, a situações humilhante 
e constrangedoras, capazes de causar ofensa à personalidade, à dignidade ou à 
integridade psíquica, e que tenha por efeito excluir a posição do empregado no 
emprego ou deteriorar o ambiente de trabalho, durante a jornada de trabalho e no 
exercício de suas funções.



106               TRT 7ª Região - BoleTim de JuRispRudência - Jul./dez. - 2011

Processo: 0000436-69.2010.5.07.0007 Julg.: 22/08/2011
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano Publ. DEJT: 29/08/2011
Turma 1

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. IMPOSTO 
DE RENDA. NÃO INCIDÊNCIA.

Valores meramente compensatórios não se prestam à incidência de fato 
gerador do imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza. Agravo de 
petição conhecido e desprovido.

Processo: 0270700-92.2003.5.07.0001 Julg.: 11/07/2011
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado  Publ. DEJT: 21/07/2011
Turma 2

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. MATÉRIA NÃO 
EXAMINADA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE EMBARGOS 
DE DECLARAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL, OBSTATIVA 
DA ANÁLISE EM SEDE RECURSAL.

Não tendo a parte apresentado embargos de declaração para sanar omissão 
existente na sentença, opera-se sobre a matéria a preclusão temporal, ficando obs-
tada, assim, sua análise pelo Juízo ad quem, sob pena de supressão de instância. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFERIMENTO. 

O fundamento para a concessão dos honorários de advogado repousa nas 
disposições dos arts. 5º, LXXIV, 8º, I, e 133 da CF/88 e 20 do CPC. Recurso 
parcialmente provido. 

Processo: 0412600-68.2006.5.07.0030 Julg.: 26/09/2011
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar Publ. DEJT: 30/09/2011
Turma 2

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACUSAÇÃO DE 
DESTRATO COM PALAVRAS GROSSEIRAS POR SUPERIOR 
HIERÁRQUICO. 

Não há, nos autos, prova documental de tratamento desrespeitoso ao recla-
mante no seu labor na reclamada. As provas testemunhais são diametralmente 
opostas: duas do autor e duas do reclamando. Só um ponto é comum dentre todas 
as provas e o depoimento do reclamante, que fora o Supervisor Clayson quem 



TRT 7ª Região - BoleTim de JuRispRudência - Jul./dez. - 2011              107

promoveu o reclamante de auxiliar para líder do setor onde trabalhava e que nunca 
fora punido sequer com advertência. Estes fatos não justificam uma condenação 
por danos morais. Recurso conhecido e provido.

Processo: 0000275-41.2010.5.07.0013 Julg.: 21/09/2011
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro  Publ. DEJT: 29/09/2011
Turma 2

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEXO CAUSAL COM-
PROVADO.

O direito à indenização por danos morais decorrentes de doença profissional 
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 o labor e a enfermidade. In casu, defendido, tão somente, a ino-
corrência de nexo causal, porém, comprovada a ligação da patologia do autor com o 
exercício do seu labor, mantém-se o direito do promovente a parcela indenizatória.
INAPLICABILIDADE DO ART. 475-J NO PROCESSO TRABA-
LHISTA.

Dispondo a CLT de dispositivos específicos regulando a execução de sen-
tença (artigos 880 e seguintes), não há cabida para aplicação do normatizado no art. 
475-J do CPC. Recurso ordinário da reclamada conhecido e parcialmente provido. 

Processo: 0081200-61.2009.5.07.0012 Julg.: 17/08/2011
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar Publ. DEJT: 06/09/2011
Turma 2

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO. MAJORAÇÃO 
DO VALOR. DEFERIMENTO.

Considerando que a indenização por danos morais, embora não tenha por 
objeto o enriquecimento da vítima e que, muito menos, deva sacrificar o agente ou 
autor do dano, é forçoso reconhecer que sua finalidade é desestimular a prática de 
atos atentatórias à dignidade da pessoa humana, aos valores sociais do trabalho e a 
outros bens que, por sua natureza, não sejam passíveis de mensuração do efetivo 
valor monetário. Verificado, portanto, que o valor arbitrado pelo Juízo, a título de 
indenização por danos morais, é insuficiente para minimizar o sofrimento da vítima 
e que, por igual, não atende a função pedagógica que lhe é inerente, defere-se o 
pedido de majoração formulado em recurso adesivo.

Processo: 0201500-89.2009.5.07.0032 Julg.: 18/07/2011
Rel. Desemb.: Maria José Girão Publ. DEJT: 29/07/2011
Turma 1
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INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVISTA ÍNTIMA. 
VALOR RAZOÁVEL.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com moderação, 
atendendo-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A indenização 
deve ser capaz de minimizar o sofrimento suportado pela vítima e de produzir, no 
autor do dano, o necessário efeito pedagógico inibidor de novas ações danosas. 

Processo: 0001652-62.2010.5.07.0008 Julg.: 09/11/2011
Rel. Juiza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel Publ. DEJT: 30/11/2011
Turma 1

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PERDA 
AUDITIVA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO.

Se a prova pericial afasta a existência de nexo de causalidade entre as 
atividades desenvolvidas pelo demandante na empresa com a patologia por ele 
apresentada, aliado à circunstância de que ele não trouxe elementos para formar 
convencimento em sentido contrário à conclusão pericial, não há como deferir os 
pleitos recursais que tenham como causa de pedir o desenvolvimento da doença 
ocupacional. Recurso desprovido. 

Processo: 0241600-97.2005.5.07.0009 Julg.: 10/10/2011
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar Publ. DEJT: 18/10/2011
Turma 2

INOVAÇÃO RECURSAL. CATEGORIA DIFERENCIADA. NÃO 
APLICAÇÃO DO ART. 224, § 2º. ARGUMENTO NÃO DEDUZIDO 
NA CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO 
EM GRAU DE RECURSO.

Não merece ser acolhido argumento inovatório do recorrente, deduzido 
apenas em razões recursais, não tendo constado da contestação e nem apreciado 
pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância.
HORAS EXTRAS.

Tornam-se devidas as horas extras postuladas quando a prova documental 
registra o labor em regime extraordinário sem a devida contraprestação. Recurso 
desprovido. 

Processo: 0000212-37.2010.5.07.0006 Julg.: 17/10/2011
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar Publ. DEJT: 24/10/2011
Turma 2
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INSTITUIÇÃO DE REGIME JURÍDICO ÚNICO. NÃO COM-
PROVAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL.

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

Processo: 0044700-60.2009.5.07.0023 Julg.: 31/08/2011 
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva Publ. DEJT: 15/09/2011
Turma 1

INSTRUMENTO DE RESCISÃO. RESSALVA. INCIDÊNCIA 
DA SÚMULA 330 DO TST. 

A falta de ressalvas no TRCT não inibe o conhecimento de verbas que 
sequer constaram no referido termo, como, aliás, deixa clara a atual redação da 
S. 330 do TST.
JUROS DE MORA. TERMO FINAL.

Em relação ao termo final da incidência de juros de mora, correta a deci-
são quando pontua que somente estancam no momento em que os valores forem 
efetivamente disponibilizados para o credor, uma vez que o mero depósito judicial 
em garantia não equivale à quitação.

Processo: 0135500-97.2009.5.07.0003 Julg.: 18/07/2011
Rel. Juiza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel Publ. DEJT: 1º/08/2011
Turma 1

INTERVALO INTRAJORNADA.

Não poderia o juízo "a quo" condenar a ré no pagamento de uma hora 
diária nos termos do art.71, § 4º da CLT quando tal pagamento já restou efetuado 
pela demandada, conforme comprovam os documentos acostados pela reclamada. 
ADICIONAL PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE. 

Tendo a perícia concluído pela inexistência de condições técnicas de insalu-
bridade e periculosidade, e, à míngua de elementos que desautorizem a conclusão 
do expert, há que se acolher, integralmente, o parecer pericial.

Processo: 0066300-71.2008.5.07.0024 Julg.: 08/08/2011
Rel. Juiza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel Publ. DEJT: 18/08/2011
Turma 1
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INTERVALO INTRAJORNADA. CONCESSÃO. FERROVIÁRIO.

Aplica-se aos ferroviários a norma contida no art. 71 da CLT, por inexistir 
incompatibilidade entre a norma geral e as normas especiais que regem a categoria, 
de modo que, comprovada a não concessão do intervalo intrajornada, é devida a 
remuneração do período correspondente.

Processo: 0001227-20.2010.5.07.0013 Julg.: 12/09/2011
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano Publ. DEJT: 16/09/2011
Turma 1

INTERVALO INTRAJORNADA. NÃO CONCESSÃO.

Não concedido o intervalo intrajornada de 1 (uma) hora nas jornadas supe-
riores a seis horas, é devida ao obreiro a remuneração do período correspondente, 
nos termos da Orientação Jurisprudencial nº 307 da SDI-1 do TST.

Processo: 0180300-98.2009.5.07.0008 Julg.: 26/09/2011 
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho Publ. DEJT: 30/09/2011
Turma 2

INTERVALO INTRAJORNADA. NÃO CONCESSÃO. HORAS 
EXTRAS DEVIDAS.

Após a edição da Lei nº 8.923/1994, 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). Recurso ordinário 
conhecido e não provido.

Processo: 0067300-82.2008.5.07.0032 Julg.:  03/08/2011
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado  Publ. DEJT: 25/08/2011
Turma 2

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

Incide contribuição previdenciária sobre o valor pago a título de supressão 
do intervalo intrajornada, ante a natureza salarial e não meramente indenizatória 
do referido adicional, segundo Orientação Jurisprudencial 354 da SDI-1 do C. 
TST. Recurso conhecido e provido. 
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Processo: 0317500-83.2006.5.07.0031 Julg.: 17/10/2011
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar Publ. DEJT: 03/11/2011
Turma 2

ISONOMIA SALARIAL CABÍVEL. 

Quando configurada nos autos a identidade de função entre autor e para-
digma apontado, defere-se a equiparação salarial pleiteada baseada no art. 461 da 
CLT e no princípio constitucional da isonomia.
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: 0138100-94.2009.5.07.0002 Julg.: 08/08/2011
Rel. Juiza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel Publ. DEJT: 18/08/2011
Turma 1

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, hão de ser assegurados ao empregado todos 
direitos trabalhistas por força dos princípios da dignidade da pessoa humana e da 
primazia da realidade.

Processo: 0068100-66.2009.5.07.0003 Julg.: 12/09/2011
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano Publ. DEJT: 16/09/2011
Turma 1

JOGO DO BICHO. VÍNCULO DE EMPREGO. RECONHE-
CIMENTO.

A função de conferente de pagamentos não se insere na atividade contraven-
cional desenvolvida pela reclamada (art. 58 da LCP). Ademais, não pode o empre-
gador se valer de sua própria torpeza para se eximir do cumprimento das obrigações 
trabalhistas. Usufruída a força de trabalho do reclamante, não passível de restituição, 
e presentes os elementos dispostos no art. 3º da CLT, impõe-se o reconhecimento do 
contrato de emprego havido entre as partes. Recurso ordinário parcialmente provido.

Processo: 0065100-58.2009.5.07.0003 Julg.: 22/08/2011
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva Publ. DEJT: 15/09/2011
Turma 1
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JORNADA DE TRABALHO. ÔNUS DO EMPREGADOR.

Nos termos da Súmula nº 338 C. TST, "É ônus do empregador que conta 
com mais de 10 (dez) empregados o registro da jornada de trabalho na forma do 
art. 74, § 2º, da CLT. A não-apresentação injustificada dos controles de frequência 
gera presunção relativa de veracidade da jornada de trabalho, a qual pode ser eli-
dida por prova em contrário." Portanto, diante da inércia da empregadora quanto 
à apresentação dos registros de ponto, de se presumir correta a jornada de trabalho 
apontada na inicial, todavia com a redução do total de horas extras deferidas em 
razão do não reconhecimento do período clandestino. Recurso ordinário conhecido 
e parcialmente provido.

Processo: 0001585-82.2010.5.07.0013 Julg.: 29/08/2011
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado  Publ. DEJT: 15/09/2011
Turma 2

JORNADA SEMANAL DE 40 HORAS. VALOR DO SALÁRIO-
HORA. DIVISOR 200. APURAÇÃO DO VALOR DA HORA 
EXTRA.

Para se apurar o valor da hora extra, deve-se, inicialmente, identificar o valor 
do salário-hora. Este, por sua vez, para aqueles que trabalham em jornada semanal 
de 40 horas, quando dispensados do expediente aos sábados, deve ser calculado 
com base no divisor 200, que reflete a jornada real praticada pelos empregados. 
Exegese do art. 64 da CLT. Recurso conhecido e improvido.

Processo: 0000593-21.2010.5.07.0014 Julg.: 28/11/2011
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro  Publ. DEJT: 12/12/2011
Turma 2

JUNTADA DE DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL. SÚMULA 
Nº 08 DO TST.

Não provado justo impedimento para o ato ou se tratando de provas ulte-
riores à sentença, indefere-se a juntada de documentos novos pelo reclamado na 
fase recursal.
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PORTUÁRIO. PAGA-
MENTO INCLUÍDO NA REMUNERAÇÃO. CONDIÇÃO 
HISTÓRICA DA CATEGORIA. RESOLUÇÃO Nº 8.179/84 DA 
SUNAMAM. SALÁRIO COMPLESSIVO. POSSIBILIDADE. 
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 91 DO TST.

O adicional de periculosidade dos trabalhadores portuários historicamente 
vinha sendo pago de forma complessiva em suas remunerações repassadas pelo 
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Órgão Gestor de Mão de Obra (OGMO), de conformidade com a antiga Resolução 
nº 8.179/84 da Superintendência Nacional de Marinha Mercante (SUNAMAM), 
consoante permissivo do revogado art. 270 da CLT, sem qualquer insurgência 
do sindicato da profissional. Inaplicável ao caso o disposto na Súmula nº 91 do 
TST, conforme entendimento da própria Corte Superior Trabalhista. Indevido 
o pagamento do adicional de periculosidade na forma pretendida, sob pena de 
caracterizar "bis in idem".
HONORÁRIOS PERICIAIS. SÚMULA Nº 236 DO TST.

A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte 
sucumbente relativa ao objeto da perícia". Súmula nº 236 do TST. Recurso do 
reclamado parcialmente provido. Recurso dos reclamantes prejudicado.

Processo: 0175200-32.1999.5.07.0003   Julg.: 26/10/2011
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva   Publ. DEJT: 08/11/2011
Turma 1

JUSTA CAUSA. ABANDONO DE EMPREGO.

Resta configurado o abandono do emprego após falta ao trabalho injustificada 
por mais de 30 dias, razão pela qual deve ser mantida a resilição motivada do contrato.
DIFERENÇAS SALARIAIS. ACÚMULO DE FUNÇÃO.

Inexistindo prova da ocorrência de acúmulo de função, não há falar em 
diferenças salariais a esse título. Recurso desprovido. 

Processo: 0202900-13.2009.5.07.0009 Julg.: 08/08/2011
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar Publ. DEJT: 25/08/2011
Turma 2

JUSTA CAUSA. ABANDONO DE EMPREGO. INEXISTÊNCIA 
DE PROVA ROBUSTA.

A prova do abandono deve ser firme e convincente, uma vez que o ordinário 
é a presunção de que o empregado tem interesse na manutenção do emprego. Assim, 
não tendo a reclamada demonstrado que o reclamante deixou, deliberadamente, 
seu emprego, ônus que lhe competia, correta a decisão que reputou caracterizada 
a rescisão injusta do contrato e deferiu as verbas daí decorrentes.

Processo: 0000051-36.2011.5.07.0024 Julg.: 03/10/2011 
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho Publ. DEJT: 10/10/2011
Turma 2
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JUSTA CAUSA. ATO DE IMPROBIDADE. NECESSIDADE DE 
PROVAS ROBUSTAS.

A justa causa prevista no art. 482, alínea "a", da CLT (improbidade) é a 
mais grave das faltas que podem ser atribuídas ao empregado, visto que se estende 
para além da relação de trabalho, repercutindo na vida pessoal, familiar e social 
do trabalhador para lhe causar prejuízos irreparáveis em todos os aspectos. Sendo 
assim, para evitar injustiça e prejuízos irreparáveis, deve o empregador, em face de 
dúvida quanto à natureza da falta, adotar, em relação ao empregado, a via menos 
dolorosa da dispensa sem justa causa, quando não prefira, em face do ato faltoso, 
aplicar penas menos severas e proporcionais à lesão.

Processo: 0000018-28.2010.5.07.0009 Julg.: 18/07/2011
Rel. Desemb.: Maria José Girão Publ. DEJT: 27/07/2011
Turma 1

JUSTA CAUSA. COMPROVADA.

Demonstrada a justa causa para a ruptura do contrato de trabalho do 
empregado - art. 482, "j", da CLT - indevidas as verbas rescisórias pleiteadas na 
exordial, fazendo jus o obreiro apenas aos direitos trabalhistas já cristalizados em 
seu patrimônio jurídico-financeiro. Recursos improvidos.

Processo: 0002700-14.2009.5.07.0001 Julg.: 14/09/2011
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro Publ. DEJT: 27/09/2011
Turma 2

JUSTA CAUSA. GRADAÇÃO DAS PENALIDADES.

Revelando-se excessiva a dispensa do obreiro por justa causa, eis que não 
observado pela reclamada o princípio da gradação das penas e nem o histórico 
funcional do empregado, que laborava na empresa há mais de 8 anos isento de 
mácula e sem ter sofrido qualquer punição, correta a decisão que entendeu ter sido 
imotivada a rescisão contratual do autor e deferiu-lhe as verbas daí decorrentes.

Processo: 0000515-27.2010.5.07.0014 Julg.: 24/10/2011
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho Publ. DEJT: 21/11/2011
Turma 2

JUSTA CAUSA. NÃO COMPROVAÇÃO.

A justa causa ensejadora da rescisão contratual deve ser provada de forma 
cabal e robusta, tendo em vista o princípio da continuidade da relação empregatícia, 
notadamente, a fim de que se evite os prejuízos que podem advir, não apenas no 



TRT 7ª Região - BoleTim de JuRispRudência - Jul./dez. - 2011              115

aspecto moral, mas também, no contexto familiar e profissional do empregado. 
Não se desincumbindo o empregador de tal ônus, de se reformar a sentença 
recorrida, com o fito de condenar a empresa ao pagamento das verbas rescisórias 
devidas ao obreiro.
DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA 
JUSTA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE PROVA.

A desconstituição da justa causa, em juízo, não implica, necessariamente, na 
obrigação de indenizar o trabalhador por danos morais. Se por um lado a ausência 
de robustez da prova acerca do cometimento de falta grave pelo empregado afasta 
a dispensa motivada, por outro não se mostrou suficiente a configurar dano moral 
passível de indenização. O obreiro não provou que tenha sofrido concretamente 
algum dano ou mesmo que tenha sido exposto a situações de constrangimento 
ou vexatórias decorrentes da dispensa por justa causa, ônus que lhe incumbia, a 
teor dos arts. 818 da CLT e 333, I, do CPC. Pleito que se indefere. RECURSO 
ORDINÁRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Processo: 0066900-88.2009.5.07.0014  Julg.: 17/08/2011
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva  Publ. DEJT: 26/08/2011
Turma 1

JUSTA CAUSA. PROVA.

Incumbe a quem alega o ônus probandi do cometimento de falta grave. 
Documento de produção unilateral, contudo, não é prova idônea para tanto. Justa 
causa não configurada.
INAPLICABILIDADE. ART. 475-J À EXECUÇÃO TRABA-
LHISTA.

O art. 769 da CLT autoriza a aplicação subsidiária do CPC no processo do 
trabalho, desde que omissa a legislação trabalhista e observada, ainda, a ausência 
de incompatibilidade do direito processual comum. Assim, dispondo a CLT de 
dispositivos específicos regulando a execução de sentença (artigos 880 e seguin-
tes), não há cabida para aplicação do normatizado no art. 475-J do CPC. Recurso 
ordinário parcialmente provido. 

Processo: 0123000-43.2008.5.07.0032 Julg.: 18/07/2011
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar Publ. DEJT: 03/08/2011
Turma 2

JUSTA CAUSA COMPROVADA.

Demonstrada a justa causa para a ruptura do contrato de trabalho do 
empregado - art. 482, "j", da CLT - indevidas as verbas rescisórias pleiteadas na 
exordial, fazendo jus o obreiro apenas aos direitos trabalhistas já cristalizados em 
seu patrimônio jurídico-financeiro. Recursos improvidos.
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Processo: 0002700-14.2009.5.07.0001 Julg.: 14/09/2011
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro  Publ. DEJT: 27/09/2011
Turma 2

JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPETÊNCIA.

Se a matéria versada nos autos (diferenças de complementação de apo-
sentadoria e contribuição para entidade de previdência privada) teve origem, 
compulsoriamente, no contrato de trabalho que uniu as partes, já que se impunha, 
como condição para a admissão do empregado na PETROBRÁS, o ingresso do 
mesmo no referido plano previdenciário, inconteste a competência desta Justiça 
Especializada para dirimir a lide, a teor do art. 114 da Constituição Federal.
PETROBRÁS. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. 
AVANÇO DE NÍVEL APENAS PARA OS EMPREGADOS DA 
ATIVA. EXTENSÃO PARA OS INATIVOS.

Ante a natureza de aumento geral de salários, estende-se à complementação 
de aposentadoria dos ex-empregados da Petrobras benefício concedido indistin-
tamente a todos os empregados da ativa e estabelecido no PCAC-2007. Entendi-
mento conforme Orientação Jurisprudencial Transitória de nº 62, da Subseção I 
Especializada em Dissídios Individuais do E. TST.

Processo: 0092600-02.2009.5.07.0003 Julg.: 18/07/2011
Rel. Juiza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel Publ. DEJT: 1º/08/2011
Turma 1

JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO.

Salvo prova em contrário, alegada a falta de condições financeiras para 
arcar com as despesas processuais, ainda que perceba mais de dois salários míni-
mos, devem ser concedidos os benefícios da justiça gratuita à parte reclamante.
BANCÁRIO. HORAS EXTRAS. CARGO DE CONFIANÇA. 
ART. 224, § 2º, DA CLT. INAPLICABILIDADE. COMPENSA-
ÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. OJ-SDI1T-70.

Não evidenciado o exercício de função de confiança, ante a ausência de 
fidúcia especial, a simples opção do bancário por trabalhar duas horas além da 
jornada normal, acrescida de gratificação não inferior a 1/3 do salário, não tem o 
condão de afastar o pagamento das 7ª e 8ª horas como extras. Contudo, devida a 
compensação das 7ª e 8ª horas extras com a diferença entre a gratificação prevista 
no plano de cargos e salários para a jornada de oito horas e a estipulada para a jor-
nada de seis horas (OJ-SDI1T-70/TST). Recurso conhecido e parcialmente provido.

Processo: 0203500-19.2009.5.07.0014  Julg.: 10/08/2011
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva  Publ. DEJT: 19/08/2011
Turma 1
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JUSTIÇA GRATUITA. RECLAMADO. PESSOA FÍSICA. 

A Lei nº 1.060/50 assegura gratuidade a todo aquele que, postulando em 
juízo, encontrar-se em estado de impossibilidade de arcar com as despesas do 
processo, sem prejuízo próprio ou da família (art. 4º), bastando para isso a simples 
afirmação dessa situação em petição, sob as penas da lei (art. 4º, § 1º). Defere-se, 
pois, o benefício da justiça gratuita.
CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO.

A matéria discutida encontra-se superada por força dos efeitos da preclusão, 
vez que não suscitada em momento oportuno. 
MULTA DO ART.477 CLT.

Subsistente a alegação de julgamento "extra petita", em face da inexistência 
de pedido na exordial. 
13º SALÁRIO PROPORCIONAL.

Observando-se que a projeção do aviso prévio com data para 05.04.2010 
resulta em parcela inferior a 15 dias de trabalho, faz jus a pleiteante a 3/12 avos 
de 13º salário proporcional e não 4/12 como condenado. 

Processo: 0000930-37.2010.5.07.0005 Julg.: 27/07/2011
Rel. Juiza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel Publ. DEJT: 08/08/2011
Turma 1

LER/DORT. INDENIZAÇÃO POR DANOS. CABIMENTO.

Restando certa a circunstância de haver o empregado sido acometido 
de LER/DORT e não tendo o empregador fiscalizado o suficiente para evitar o 
sinistro, de se ratificar o deferimento ao reclamante de indenização por danos 
morais e materiais. 

Processo: 0027700-13.2009.5.07.0002 Julg.: 05/09/2011
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado  Publ. DEJT: 13/09/2011
Turma 2

LEI MUNICIPAL. NÃO PUBLICAÇÃO NA ÍNTEGRA.

No caso dos autos, o Município não logrou êxito em comprovar que a 
Lei Municipal nº 062/91 que supostamente instituíra o regime jurídico de direito 
administrativo tivesse sido publicada, na íntegra, em órgão oficial ou afixada no 
átrio do prédio da prefeitura, o que impede a adoção do entendimento recorrente 
do excelso Supremo Tribunal Federal.

Processo: 0000053-12.2011.5.07.0022 Julg.: 10/10/2011 
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho Publ. DEJT: 20/10/2011
Turma 2
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METROFOR. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. AFASTAMENTO 
EM VIRTUDE DE ACIDENTE DO TRABALHO. CLÁUSULA 1.3.3. 
EFETIVO EXERCÍCIO. DIREITO AOS ANUÊNIOS.

De acordo com o disposto na cláusula 1.3.3., do Plano de Cargos e Salá-
rios da Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos - METROFOR, os 
afastamentos decorrentes de licença por doença, nos primeiros quinze dias, e 
o acidente do trabalho, efetivamente, comprovado, com percepção de auxílio-
doença-acidentário, são considerados como de efetivo exercício, não retirando do 
empregado o direito ao anuênio, caracterizando-se a não concessão espontânea 
ato arbitrário do empregador pode e deve ser corrigido pela Justiça do Trabalho.

Processo: 0001211-84.2010.5.07.0007 Julg.: 19/10/2011
Rel. Desemb.: Maria José Girão Publ. DEJT: 25/10/2011
Turma 1

MANDADO DE SEGURANÇA. BLOQUEIO ON LINE DE 
CONTA-SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO PAR-
CIAL. 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 blo-
queio é possível desde que efetuado parcialmente, de forma a atender ao princípio 
constitucional da proporcionalidade e da razoabilidade, restando prestigiada a 
natureza alimentar de ambas as verbas. Segurança concedida parcialmente.

Processo: 0013817-68.2010.5.07.0000 Julg.: 16/08/2011 
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva Publ. DEJT: 06/09/2011
Tribunal Pleno

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO. CONTA BANCÁRIA 
ONDE CREDITADOS VALORES DE NATUREZA SALARIAL. 
BLOQUEIO INADMISSÍVEL.

Medida judicial que estabelece o bloqueio de conta corrente, na qual 
creditados rendimentos salariais, hostiliza, inescondivelmente, direito líquido 
e certo, dado o caráter de impenhorabilidade de que se revestem estipêndios 
dessa natureza.
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Processo: 0003373-39.2011.5.07.0000 Julg.: 13/12/2011
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho Publ. DEJT: 23/02/2012
Tribunal Pleno

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO. DECISÃO 
ANTECIPATÓRIA DE TUTELA PROFERIDA POR JUIZ NÃO-
INVESTIDO DA TITULARIDADE DA VARA, SEQUER EM 
CARÁTER EVENTUAL. ILEGALIDADE. ANULAÇÃO DO ATO.

Padece de nítida ilegalidade, por isso merecendo anulada, antecipação 
de tutela concedida por autoridade judiciária sem designação formal ou atri-
buição jurisdicional, ainda que eventual e considerada a alegada urgência na 
apreciação do pleito, para se investir na titularidade da Vara do Trabalho em 
que tramitante o processo.

Processo: 0005738-66.2011.5.07.0000 Julg.: 08/09/2011
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho Publ. DEJT: 20/10/2011
Tribunal Pleno

MANDADO DE SEGURANÇA. ORDEM DE BLOQUEIO JUDI-
CIAL DE CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE.

Os depósitos em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários míni-
mos, são protegidos pela regra da impenhorabilidade absoluta, prevista no inciso 
X, do art. 649, do Código de Processo Civil brasileiro, reputando-se ilegal e 
abusiva a ordem de bloqueio judicial de conta bancária que abrigue valores de 
tal natureza. Segurança concedida.

Processo: 0013808-09.2010.5.07.0000 Julg.: 13/09/2011
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro  Publ. DEJT: 20/09/2011
Tribunal Pleno

MANDADO DE SEGURANÇA. PENHORA DE PROVENTOS 
DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE.

Nos termos dos artigos 114 da Lei 8.213/1991 e 649, IV, do CPC, são 
impenhoráveis os proventos de aposentadoria, constituindo violação a direito 
líquido e certo do titular ordem judicial que determina a constrição dos respec-
tivos valores. Segurança concedida. 

Processo: 0003980-52.2011.5.07.0000 Julg.: 06/12/2011
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar Publ. DEJT: 13/12/2011
Tribunal Pleno
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MANDADO DE SEGURANÇA. RESERVA E LIBERAÇÃO DE 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS. TRÂNSITO EM JULGADO. 
VALOR DEPOSITADO. AUTORIZAÇÃO DOS HERDEIROS E 
LITISCONSORTE PASSIVO. POSSIBILIDADE.

A Lei nº 8.906/94, em seu art. 22, § 4º, possibilita ao advogado, no pro-
cesso em que autuou, por ocasião do recebimento de valores para seu cliente, 
seja por meio de valores depositados em juízo, a separação do quantitativo dos 
honorários contratados, desde que se trate de obrigação de dar quantia certa e 
desde que seja apresentado o respectivo contrato de honorários, o que ocorreu 
no caso dos autos.

Processo: 0006953-14.2010.5.07.0000 Julg.: 05/07/2011
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano Publ. DEJT: 29/07/2011 
Tribunal Pleno

MANDADO DE SEGURANÇA. SÓCIO RETIRANTE. RESPON-
SABILIDADE.

A responsabilidade do sócio retirante restringe-se às dívidas contraídas 
durante o período em ele integrava a sociedade e desde que tenha havido o ajui-
zamento da ação em até dois anos após a averbação de sua retirada do quadro 
societário. Inteligência do art. 1032 do Código Civil. Segurança concedida.

Processo: 0005124-61.2011.5.07.0000 Julg.: 20/09/2011
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano Publ. DEJT: 23/09/2011
Tribunal Pleno

MASSA FALIDA BANCESA. CONTINUIDADE NA PRES-
TAÇÃO DOS SERVIÇOS. UNICIDADE CONTRATUAL. 
RECONHECIMENTO.

Verificando-se que, no caso, o juízo falimentar, no ato de decretação da 
quebra, não determinou a extinção dos contratos de trabalho do ente falido, por 
consequência da falência, aplica-se à espécie o art. 43 do Decreto-Lei 7.661/45 
segundo o qual "Os contratos bilaterais não se resolvem pela falência e podem ser 
executados pelo síndico, se achar de conveniência para a massa". Assim, tem-se 
pela continuidade do pacto laboral do reclamante sob as mesmas condições ante-
riores, não perdendo os empregados que continuaram trabalhando após a falência 
do banco, caso do autor, sua qualidade de bancário.
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HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFERIMENTO.
O fundamento para a concessão dos honorários de advogado repousa nos 

arts. 5º incisos XVIII LXXIV; 8º, inciso V e 133 da Constituição Federal.

Processo: 0060500-76.2009.5.07.0008 Julg.: 06/07/2011
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado  Publ. DEJT: 25/07/2011
Turma 2

MÉTODO DE APRECIAÇÃO PROBATÓRIA. PERSUASÃO 
RACIONAL.

O ordenamento processual brasileiro adotou o sistema da persuasão racio-
nal, por meio do qual o julgador deve apreciar livremente a prova, atendo-se aos 
fatos e circunstâncias constantes nos autos e indicando os motivos que lhe formam 
o convencimento. Inteligência do art. 131 do CPC.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. APURAÇÃO EM CONSO-
NÂNCIA COM A PRIMAZIA DA REALIDADE. VERDADE REAL.

O Direito do Trabalho é alicerçado pelo Princípio da Primazia da Realidade 
sobre a Forma, o qual orienta o intérprete a desprezar o conteúdo formal aprisionado 
nos documentos sempre que a investigação dos fatos subjacentes demonstrar que 
a realidade aponta em outro sentido. Recurso conhecido e não provido.

Processo: 0136500-82.2007.5.07.0010 Julg.: 29/08/2011
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano Publ. DEJT: 06/09/2011
Turma 1

MULTA DE 40% SOBRE O FGTS. PRESCRIÇÃO.

O pleito da exordial, relatando que o desate do contrato se dera em face de 
aposentadoria espontânea ocorrida em 1992 e ressaltando o "entendimento atual 
de que a aposentadoria por tempo de serviço não se caracteriza em uma forma de 
extinção do contrato de trabalho", buscara o pagamento da multa de 40% sobre 
o FGTS. Ocorre que, tendo a reclamatória sido ajuizada somente em agosto de 
2008, a pretensão autoral está, irremediavelmente, fulminada pela prescrição.

Processo: 0154800-82.2008.5.07.0002 Julg.: 18/07/2011
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado  Publ. DEJT: 03/08/2011
Turma 2

MULTA PREVISTA NO ART. 475-J DA CPC. INAPLICABILI-
DADE AO PROCESSO DO TRABALHO.

A decisão que determina a incidência de multa do art. 475-J do CPC, em 
processo trabalhista, viola o art. 889 da CLT, na medida em que a aplicação do 
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processo civil, subsidiariamente, apenas é possível quando houver omissão da 
CLT e a legislação processual civil for compatível com as regras celetistas, nos 
termos do art. 769 da CLT, o que não ocorre no caso dos autos pois o art. 880 
da CLT determina a execução em 48 horas, sob pena de penhora, não de multa.
MULTA DO ARTIGO 477, § 8º, DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS 
DO TRABALHO. PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS 
FORA DO PRAZO LEGAL.

Evidenciado o pagamento das verbas rescisórias fora do prazo do art. 477, 
§ 6º, da CLT, devida é a aplicação da multa do § 8º do mesmo dispositivo.

Processo: 0001156-39.2010.5.07.0006 Julg.: 05/10/2011
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano Publ. DEJT: 17/10/2011
Turma 1

NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.

Inexistindo omissão na sentença embargada, não se há falar em negativa de 
prestação jurisdicional e, tampouco, ofensa aos arts. 93, IX, da CF/88 e 832 da CLT.
MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. 

Constatado o caráter nitidamente protelatório dos embargos de declaração, 
correta a aplicação ao embargante da multa de 1% sobre o valor da causa, nos 
termos do art. 538, parágrafo único, do CPC. 
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.

Processo: 0187600-63.2008.5.07.0003 Julg.: 14/09/2011
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado  Publ. DEJT: 20/09/2011
Turma 2

NOMEAÇÃO PARA CARGO PÚBLICO INEXISTENTE. CON-
TRATO NULO. READMISSÃO POSTERIOR. SALÁRIOS DO 
PERÍODO DE AFASTAMENTO INDEVIDOS.

A relação jurídica de que decorre o pleito autoral nasceu eivada de nulidade 
insanável, porquanto o reclamante fora admitido para cargo inexistente. E sendo o 
nula, nenhum efeito gerou, tanto assim que fora determinado o seu desligamento, 
somente sendo readmitido depois de criado o respectivo cargo por lei municipal. 
Assim, não havendo prestação de serviços no período de afastamento, não há 
que se falar em pagamento dos salários respectivos, nem tampouco em reflexos 
fundiários. Recurso não provido. 
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Processo: 0000910-83.2010.5.07.0025 Julg.: 12/09/2011
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar Publ. DEJT: 22/09/2011
Turma 2

NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. 
NÃO CARACTERIZAÇÃO.

Ao reconhecer a responsabilidade subsidiária do Estado do Ceará, o Juízo de 
primeiro grau conferiu apenas o enquadramento jurídico aos fatos articulados por 
ambas as partes, não restando caracterizado o alegado julgamento "extra petita".
INÉPCIA DA INICIAL. INEXISTÊNCIA.

Não há que se falar em inépcia da petição inicial, quando a mesma contém 
uma breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio e o pedido (art. 840, § 1º, 
da CLT), de forma a permitir uma compreensão razoável dos limites da lide, possi-
bilitando a parte demandada exercer o seu amplo direito de defesa.
RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. CONVÊNIO. APLICAÇÃO 
DA SÚMULA Nº 331, ITEM IV, DO TST.

A celebração de convênio de prestação de serviços na área da saúde, em 
razão de interesse comum às partes, não exime o Estado do Ceará da responsabili-
dade subsidiária pelos créditos trabalhistas (Súmula nº 331, IV, do TST), porquanto 
beneficiado com a força de trabalho despendida pela obreira.
JUROS DE MORA.

Não se aplicam, "in casu", os juros de mora na forma prevista no artigo 
1º-F da Lei nº 9.494/97, em razão de o Estado não ser o devedor principal, mas 
responsável subsidiário pelos créditos trabalhistas da autora em caso de inadim-
plência do real empregador. Aplicação da Orientação Jurisprudencial nº 382 da 
SDI1/TST. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Processo: 0000281-06.2010.5.07.0027  Julg.: 05/09/2011
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva  Publ. DEJT: 13/09/2011
Turma 1

NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE 
CONCURSO PÚBLICO. TERCEIRIZAÇÃO.

Não há falar em nulidade do contrato de trabalho por ausência de concurso 
público uma vez que não houve reconhecimento do vínculo de emprego direta-
mente com o Ente Público, mas sim, a sua responsabilização subsidiária em face 
do inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do empregador direto, 
com o qual realizou o contrato de prestação de serviços, nos termos da Súmula 
331, IV, do TST.
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Processo: 0000264-67.2010.5.07.0027 Julg.: 22/08/2011
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano Publ. DEJT: 29/08/2011
Turma 1

OGMO. PRETERIÇÃO NA ESCALA PARA O EXERCÍCIO DA 
FUNÇÃO DE CAPATAZ. INOCORRÊNCIA.

 Segundo o artigo 28 da Lei nº 8.630/93 (Lei dos Portos), incumbe ao Órgão 
Gestor de Mão-de-obra "a seleção e o registro do trabalhador portuário avulso, 
[...] de acordo com as normas que forem estabelecidas em contrato, convenção ou 
acordo coletivo de trabalho". "In casu", o próprio reclamante confessou não haver 
realizado os cursos previstos na norma coletiva como requisito para o desempenho 
do mister de Capataz. Nesse contexto, descabe falar em preterição do direito a ser 
escalado para tal função.

Processo: 0000676-46.2010.5.07.0011 Julg.: 13/07/2011
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho Publ. DEJT: 27/07/2011
Turma 2

OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEFERIMENTO.

Havendo o reclamante comprovado a necessidade de procedimento cirúr-
gico no joelho, através de vídeoartroscopia e, por outro lado, não comprovando 
o reclamado a tese defensiva de que tal procedimento não fora autorizado, por se 
tratar de procedimento realizado pela mesma via de acesso (via artroscópica) dos 
dois outros procedimentos - os quais foram autorizados - requeridos na mesma 
guia de solicitação (fl. 32), ônus que atraiu para si e do qual não se desonerou, 
de se reformar a sentença, para condenar o reclamado na obrigação de fazer a 
cirurgia no joelho esquerdo do reclamante, através de vídeoartroscopia, conforme 
solicitação médica expressa nos documentos de fls. 32 e 36. Recurso conhecido 
e parcialmente provido.

Processo: 0178000-21.2008.5.07.0002 Julg.: 14/09/2011
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado  Publ. DEJT: 22/09/2011
Turma 2

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS. INADIMPLEMENTO POR 
PARTE DO EMPREGADOR. RESPONSABILIDADE DO TOMA-
DOR 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, quanto àquelas 
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obrigações, estendendo-se essa responsabilidade, inclusive, às autarquias, fun-
dações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas, consoante 
expressamente reconhecido pelo TST, através da Súmula 331, inciso IV.

Processo: 0053400-85.2009.5.07.0003 Julg.: 28/09/2011
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano Publ. DEJT: 04/10/2011
Turma 1

OPERADOR DE TELEMARKETING. JORNADA.

Uma vez que o reclamante era operador de telemarketing e trabalhava seis 
horas e vinte minutos por dia, de segunda a sábado ou domingo, faz jus, como 
extras, aos 20 minutos superavam o limite legal de 6 horas previsto no art. 227 
da CLT e itens 5.4.1 e 5.4.2 do Anexo II da NR-17 do Ministério do Trabalho e 
Emprego, devendo ser mantida a condenação, como extra, do mencionado inter-
valo e seus reflexos.

Processo: 0000265-91.2010.5.07.0014 Julg.: 21/09/2011 
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho Publ. DEJT: 27/09/2011
Turma 2

PETROS. PETROBRÁS. PERCENTUAIS REPRESENTADOS 
POR NÍVEIS. ACORDO COLETIVO. ART. 41 RPB. INATIVOS. 
DIREITO.

A alegativa de que a concessão de nível não importou em reajustamento 
geral da tabela salarial da patrocinadora não se sustenta, diante da evidente 
intenção de outorgar vantagem salarial e não mera evolução funcional pessoal, 
tanto que o benefício atingiu até quem já estava na última faixa da carreira, com 
a criação de mais um nível salarial. O prejuízo para os inativos é notório, já que, 
com manobras dessa natureza, sofrem e poderão vir a sofrer sucessivas perdas 
salariais, acarretando violação ostensiva ao Regulamento do Plano de Benefício 
que, em seu art. 41, prevê o reajustamento das suplementações de aposentadoria 
na mesma época em que forem feitos os reajustamentos salariais da Patrocina-
dora, cujo Fator de Correção é apurado com inclusão do salário-de-participação 
valorizado pelas tabelas salariais da Patrocinadora (SP), em outras palavras, com 
o aumento salarial da categoria.

Processo: 0145000-93.2009.5.07.0002 Julg.: 09/11/2011
Rel. Juiza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel Publ. DEJT: 30/11/2011
Turma 1
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PREVI DAS DIFERENÇAS DE COMPLMENTAÇÃO DE APO-
SENTADORIA COM BASE NO ESTATUTO DA PREVI DE 1967.

A complementação dos proventos de aposentadoria, paga pelos entes de 
previdência privada vinculados ao empregador, é regida pelas regras vigentes na 
data de admissão do empregado, incorporando-se ao contrato de trabalho as alte-
rações benéficas posteriores. Já a revogação ou a alteração de vantagens afetam 
tão-somente os empregados admitidos após sua implantação. É o que se extrai 
das Súmulas nºs 51, item I e 288 do TST.

Processo: 0194100-93.2009.5.07.0009 Julg.: 22/08/2011
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano Publ. DEJT: 06/09/2011
Turma 1

PAGAMENTO DE SALÁRIO E INDENIZAÇÃO POR DANO 
MATERIAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE "BIS IN IDEM".

Ainda que o empregado continue trabalhando, não caracteriza "bis in idem" 
o pagamento de salário e indenização por dano material, pois ambos têm natureza 
jurídica distinta. Desta feita, reputa-se devida a referida indenização, vez que a 
amputação de quatro dedos da mão esquerda do obreiro reduziu a sua capacidade 
laborativa e o impossibilitou de exercer o seu mister de carpinteiro.
CULPA CONCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE PROVA. 
PEDIDO DE REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO 
MORAL. IMPROVIDO.

Inexistindo prova de que o empregado concorreu para a ocorrência do 
acidente de trabalho, nega-se provimento ao pedido de redução da indenização 
por dano moral.
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 Gratuita. 
RECURSO ORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Processo: 0191700-03.2009.5.07.0011  Julg.: 12/09/201
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva  Publ. DEJT: 23/09/2011
Turma 1
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PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. PAGA-
MENTO PROPORCIONAL AOS MESES TRABALHADOS. 
PRINCÍPIO DA ISONOMIA.

Nos da OJ Nº 390 da SDI-1 do TST, fere o princípio da isonomia instituir 
vantagem mediante acordo coletivo ou norma regulamentar que condiciona a per-
cepção da parcela participação nos lucros e resultados ao fato de estar o contrato 
de trabalho em vigor na data prevista para a distribuição dos lucros.

Processo: 0001820-46.2010.5.07.0014 Julg.: 16/11/2011
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano Publ. DEJT: 24/11/2011
Turma 1

PEDIDO DE DEMISSÃO. VALIDADE.

Correta a sentença que diante da ausência de prova de que o autor tenha 
sido coagido a assinar o seu pedido de demissão, considerou válido tal pleito defe-
rindo ao mesmo as parcelas referentes a tal modalidade de desfazimento do pacto. 

Processo: 0155400-76.2009.5.07.0032 Julg.: 26/09/2011 
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho Publ. DEJT: 30/09/2011
Turma 2

PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. PRAZO PARA CON-
TESTAÇÃO NÃO ESGOTADO. CONSENTIMENTO DA PARTE 
CONTRÁRIA DISPENSÁVEL. AUSÊNCIA DE NULIDADE.

Consoante se infere da redação do § 4º do art. 267 do CPC subsidiário, 
quando não esgotado o prazo para contestação poderá o autor desistir da ação sem 
a consentimento da parte contrária. Neste contexto, em que pese a existência de 
acordo extrajudicial firmado pelos litigantes para por fim a demanda, a homologa-
ção do pedido de desistência formulado pelo autor, sem a oitiva da parte reclamada, 
encontra amparo no ordenamento jurídico vigente, não incorrendo, portanto, em 
qualquer nulidade a decisão recorrida. Recurso não provido. 

Processo: 0000590-81.2010.5.07.0009 Julg.: 12/09/2011
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar Publ. DEJT: 16/09/2011
Turma 2

PEDIDO DE DESLIGAMENTO ESPONTÂNEO DO AUTOR.

Reconhecido que o autor, por ato volitivo seu e, espontaneamente, aderiu 
ao plano de afastamento antecipado, há de ser reformado o decisum para excluir 
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da condenação o pagamento da multa fundiária de 40%, assim como do aviso 
prévio, em face de o deferimento de tais verbas não se comungar com a forma 
como se deu o deslinde contratual.

Processo: 0114900-55.2009.5.07.0003 Julg.: 10/08/2011 
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho Publ. DEJT: 24/08/2011
Turma 2

PENHORA. IMÓVEL ADQUIRIDO DO SÓCIO DA EMPRESA 
EXECUTADA ANTES DA DESPERSONALIZAÇÃO DA 
SOCIEADE. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE.

Muito embora, a teor do art. 1.275, parágrafo único, do Código Civil, a 
transferência da propriedade, entre vivos, se dê pelo registro do título translativo 
no Registro de Imóveis, há de se reputar efetuada a transferência ao terceiro do 
imóvel objeto da constrição e, consequentemente, ilegal a penhora que recaiu sobre 
o mesmo quando provado que o embargante adquiriu o bem constrito do sócio 
da empresa executada quando sequer havia sido despersonalizada a sociedade.

Processo: 0080400-66.2009.5.07.0001 Julg.: 10/10/2011 
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho Publ. DEJT: 18/10/2011
Turma 2

PERDA AUDITIVA. DANOS MORAIS. CULPA E NEXO 
CAUSAL.

Não é possível admitir que o descumprimento do dever legal de realização 
de exames médicos admissional e periódicos pela empresa favoreça a empregadora 
em detrimento do empregado, que, para todos os efeitos, nessas circunstâncias, 
deve ser beneficiado com a presunção de higidez no momento da admissão, sob 
pena de imperdoável inversão de valores. 

Processo: 0000800-98.2006.5.07.0001 Julg.: 1º/08/2011
Rel. Juiza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel Publ. DEJT: 09/08/2011
Turma 1

PERÍODO CLANDESTINO. PROVA. 

Exame mais acurado da prova colhida revela a ocorrência de labor clandestino. 
ACIDENTE DE TRABALHO E DANOS MORAIS. 

A versão do obreiro é muito mais convincente que aquela forjada pela 
reclamada, estando fartamente demonstrada nos autos, não havendo como afastar 
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o nexo causal entre o acidente e o trabalho, prestando em condições absolutamente 
precárias o que evidencia a responsabilidade da empresa no evento, embora sob 
a modalidade de culpa e não dolo. 
ENTE PÚBLICO. DONO DA OBRA. RESPONSABILIDADE. 

O entendimento abraçado pela OJ nº 191 da SDI-1 do TST deve ser, 
na hipótese, rechaçado. No contexto, não pairam dúvidas sobre o fato de que 
o reclamado/recorrente beneficiou-se dos serviços prestados pelo autor, em 
atividade inerente à implementação de sua finalidade social, só possível com a 
construção e reforma de prédios públicos. Assim, ainda que a situação não tenha 
sido diretamente tratada pela S. 331/TST, já que o recorrente, na espécie, assume 
a condição de dono da obra, os princípios constitucionais que evocam a proteção 
ao trabalho e a dignidade do trabalhador impõem a mesma solução, qual seja, sua 
responsabilização subsidiária por eventuais créditos dos obreiros decorrentes da 
relação firmada diretamente com a empresa contratada. 

Processo: 0019600-42.2004.5.07.0003 Julg.: 09/11/2011
Rel. Juiza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel Publ. DEJT: 23/11/2011
Turma 1

PISO SALARIAL PREVISTO EM CONVENÇÕES COLETIVAS 
DE TRABALHO. PAGAMENTO A MENOR POR EMPRESA 
REPRESENTADA PELO SINDICATO PATRONAL. DIFEREN-
ÇAS SALARIAIS E RESCISÓRIAS DEVIDAS.

Restando incontroverso que as convenções coletivas juntadas aos autos 
pela reclamante foram firmadas entre o sindicato da categoria profissional 
desta e o sindicato que à época representava a classe patronal da reclamada, 
e, ainda, que os salários praticados estavam aquém dos previstos nas respec-
tivas convenções, de se deferir à autora as diferenças salariais e rescisórias 
propugnadas na exordial.

Processo: 0117100-17.2009.5.07.0009 Julg.:  21/09/2011
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado  Publ. DEJT: 27/09/2011
Turma 2

PLANO DE CARGOS E REMUNERAÇÃO. ENQUADRA-
MENTO. ATO DISCRIMINATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA.

Incumbe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito, no caso a 
discriminação invocada, o que não fez a contento. Por outro lado, a reclamada 
adotou critérios objetivos para enquadrar seus empregados ao novo PCR/2005, 
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contratando empresa especializada nesse segmento e, ainda, com a legítima e 
integral participação do sindicato trabalhador, inclusive quanto à homologação 
do termo de opção pelo plano, revelando, também, que os empregados apontados 
como paradigmas exerciam atribuições diversas.

Processo: 0000650-72.2010.5.07.0003 Julg.: 19/10/2011
Rel. Desemb.: Maria José Girão Publ. DEJT: 25/10/2011
Turma 1

PRECATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL. MUDANÇA DO 
CRITÉRIO DE CÁLCULO DAS ASTREINTES SEM PROVO-
CAÇÃO DAS PARTES. DESPACHO DE RECONSIDERAÇÃO 
QUE DETERMINA O RETORNO AO CRITÉRIO ORIGINAL. 
LEGALIDADE. 

Para a formação do precatório em exame, o cálculo da multa levou em 
conta o valor do salário mínimo vigente na data da sua confecção. Tal critério 
jamais poderia ser modificado, sem a provocação de quaisquer das partes. Assim, 
preclusa qualquer discussão a esse respeito, é óbvio que não cabia à DSTCJ alterar, 
de ofício, o critério de elaboração do cálculo da multa, mas, tão somente, atualizar 
o seu respectivo valor. A decisão agravada, que mandou restabelecer o critério 
original, é hígida e não ofende as garantias processuais da parte executada. Agravo 
Regimental a que se nega provimento.

Processo: 0005812-23.2011.5.07.0000 Julg.: 13/09/2011
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro  Publ. DEJT: 22/09/2011
Tribunal Pleno

PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA.

Não há que se falar em nulidade da sentença, uma vez que ela foi funda-
mentada à luz do conjunto probatório existente nos autos.
SÚMULA Nº 330 DO TST. NÃO APLICAÇÃO.

O pleito de aplicação do disposto na Súmula 330 do TST não procede pois 
a eficácia liberatória reconhecida na referida Súmula limita-se apenas aos valores 
registrados no TRCT no momento da rescisão contratual, não se referindo a outras 
parcelas porventura existentes como in casu.
HORAS EXTRAS. NÃO COMPROVAÇÃO.

Mesmo da aplicação da pena de confissão ficta, o labor extraordinário 
deveria ser comprovado pela reclamante, o que, entretanto, não se verificou na 
hipótese vertente. Assim, merece reforma a sentença neste aspecto.
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Processo: 0139500-19.2009.5.07.0011 Julg.: 16/11/2011
Rel. Desemb.: Maria José Girão Publ. DEJT: 24/11/2011
Turma 1

PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA.

Tendo em vista a ausência de apresentação de defesa pelo reclamado, 
correta a verificação da revelia com a aplicação de seu principal efeito, qual seja, 
o da presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, e o desdobramento 
lógico do desentranhamento da petição e documentos tardiamente juntados pelo 
reclamado. Verificam-se ilesos os princípios do contraditório e da ampla defesa, 
bem como o art. 322 do CPC, mormente quando se constata que a parte reclamada 
permanece atuando nos autos, inclusive com a oportunidade para se insurgir contra 
a decisão de primeira instância, como ora o faz. Preliminar rejeitada.
DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR.

Levando em consideração o dano sofrido pelo reclamante, o porte eco-
nômico da empresa, bem como as finalidades de oferecer compensação à vítima 
e compelir o reclamado a adotar medidas preventivas de proteção à saúde do 
trabalhador, aplicando, ainda, os Princípios da Proporcionalidade e da Razoabi-
lidade, deve ser reduzido o valor da indenização por dano moral de R$51.000,00 
(cinquenta e um mil reais) para R$20.000,00 (vinte mil reais).
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO NA JUSTIÇA 
DO TRABALHO.

A verba honorária é hodiernamente devida em decorrência da revo-
gação dos arts. 14 e 16 da Lei nº 5.584/70, que conferiam supedâneo legal 
às Súmulas 219 e 329, restando superada, neste particular, a jurisprudência 
sumulada do C. TST.
ARTIGO 475-J DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLI-
CABILIDADE AO PROCESSO TRABALHISTA. NÃO-OMISSÃO 
NA CLT.

O Processo do trabalho dispõe de mecanismos próprios, com arrimo na 
legislação obreira para solucionar as questões relativas à execução trabalhista, 
inclusive na hipótese do descumprimento do comando sentencial. Ademais, não 
se pode aplicar multa de 10% sobre o descumprimento de sentença quando já são 
aplicados juros e correção monetária, inclusive na hipótese de descumprimento 
da sentença ou do acórdão.

Processo: 0000306-19.2010.5.07.0027 Julg.: 22/08/2011
Rel. Desemb.: Maria José Girão Publ. DEJT: 16/09/2011
Turma 1
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PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. JULGA-
MENTO "EXTRA PETITA".

O reconhecimento de vínculo empregatício em face da Associação de Agen-
tes de Saúde de Juazeiro do Norte e a condenação do Estado do Ceará, em caráter 
subsidiário, pelo pagamento das verbas trabalhistas deferidas, constituem objeto 
diverso do pedido autoral. Houve, pois, notória violação aos termos erigidos nos 
artigos 128 e 460 do CPC, consubstanciando-se em manifesto julgamento "extra 
petita". Preliminar acolhida, para, declarando a nulidade sentencial, determinar o 
retorno dos autos ao Juízo de origem para novo julgamento, nos limites da lide.

Processo: 0000256-90.2010.5.07.0027 Julg.: 17/10/2011
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar Publ. DEJT: 03/11/2011
Turma 2

PRESCRIÇÃO. BIÊNIO LEGAL.

A ação trabalhista anteriormente ajuizada interrompe a prescrição somente 
em relação aos pedidos idênticos. Inteligência da Súmula 268 do TST. Veiculado 
pedido de horas extras em sede de contestação em ação de consignação em 
pagamento, o qual não se identifica com o pleito de indenização por supressão 
de intervalo intrajornada, apresentado mais de dois anos de findo o contrato de 
trabalho, não há como afastar a lâmina prescricional. Recurso improvido. 

Processo: 0071300-09.2008.5.07.0006 Julg.: 17/10/2011
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar Publ. DEJT: 24/10/2011
Turma 2

PRESCRIÇÃO. PERÍODO ESTABILITÁRIO. MARCO INICIAL. 
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.

Decorridos mais de 02 (dois) anos entre a rescisão contratual e o ajuiza-
mento da presente demanda, resta prescrita a pretensão autoral à indenização do 
suposto período estabilitário usurpado. Sentença mantida.
PRESCRIÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 
ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRABALHO. PRAZO DECENAL. 
ART. 205 DO CCB/02.

Apesar dos danos decorrentes de acidente do trabalho brotarem no desen-
rolar da relação empregatícia, sua reparação, mediante indenização, constitui 
crédito de natureza personalíssima, e não crédito trabalhista "strictu sensu", razão 
por que regida pelo Direito Civil, e não pelo Direito do Trabalho, nada obstante 
a competência desta Justiça Especializada. No caso, aplica-se a prescrição decenal, 
prevista no art. 205 do CCB/02, ao invés da prescrição trienal, inserta no art. 206, 
§ 3º, V, do CCB/02, por se cuidar de ofensa à honra e à integridade física do 
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ser humano, não albergada por este último preceptivo, destinado a reparações 
de ordem estritamente patrimonial. Decisão reformada, neste ponto. Recurso 
conhecido e parcialmente provido.

Processo: 0221400-61.2009.5.07.0031  Julg.: 22/08/2011
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva  Publ. DEJT: 1º/09/2011
Turma 1

PRESCRIÇÃO. RENÚNCIA.

No caso, a reclamada ao assinar termo de confissão de dívida, relativa ao FGTS, 
perante a CEF, renunciou a prescrição, na forma prevista no art. 191 do Código Civil.

Processo: 0041000-33.2009.5.07.0005 Julg.: 17/08/2011 
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho Publ. DEJT: 16/09/2011
Turma 2

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO SEM 
BAIXA. ART. 20 DA LEI 10.522/02. OCORRÊNCIA. 

A prescrição intercorrente decorre da paralisação do feito por um deter-
minado 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 locali-
zação 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: 0158300-15.2006.5.07.0007 Julg.: 1º/08/2011
Rel. Juiza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel Publ. DEJT: 25/08/2011
Turma 1

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. 

A prescrição de cinco anos corre na vigência do contrato de trabalho, e 
a suspensão deste, por motivo de doença, não altera o curso dessa prescrição 
para efeito de manutenção de plano de Previdência Privada complementar, sem 
os devidos recolhimentos. Não há essa distinção na lei e não cabe ao intérprete 
distinguir o a norma não distinguiu.
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INDENIZAÇÃO POR CANCELAMENTO DE PLANO DE PRE-
VIDÊNCIA PRIVADO, COM PREVISÃO EM REGULAMENTO. 

Tendo o reclamante recebido o Regulamento do seu Plano de Previdência 
Complementar, não pode alegar, posteriormente, o seu desconhecimento, para pedir 
indenização por perda, causada por culpa que cometera, deixando de recolher os 
valores destinados a manutenção desse plano. Recurso conhecido, mas desprovido.

Processo: 0079500-59.2009.5.07.0009 Julg.: 14/12/2011
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro  Publ. DEJT: 11/01/2012
Turma 2

PRINCÍPIO DA TERRITORIALIDADE. APLICABILIDADE DA 
NORMA COLETIVA.

Em conformidade com o Princípio da Territorialidade e a despeito de a 
recorrida ter sede em outro Estado da federação, os serviços por ela prestados 
foram realizados no Estado do Ceará, logo adstritos aos ditames da Norma Coletiva 
celebrada pelas entidades representativas da categoria neste Estado.

Processo: 0206300-50.2009.5.07.0004 Julg.: 19/09/2011 
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho Publ. DEJT: 26/09/2011
Turma 2

PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL.

A pessoa do campo que labora sob regime de economia familiar integra o 
conceito de trabalhador rural. A criação de novo sindicato para estes trabalhadores 
na mesma base territorial viola o princípio da unicidade sindical consagrado no 
art. 8º, II da Constituição Federal, e o critério geral consolidado de enquadramento 
sindical por categoria econômica e profissional, plasmado nos arts. 511 e 570 da 
CLT. Recurso conhecido, mas improvido.

Processo: 0145000-21.2009.5.07.0026 Julg.: 10/10/2011
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar Publ. DEJT: 18/10/2011
Turma 2

PROFESSOR. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA IMOTIVA-
DAMENTE. ARTIGOS 7º, VI, DA CF/88 E 468 DA CLT.

Merece repelida a conduta municipal, porquanto eivada de nulidade, 
pois, a par de malferir o art. 468 da CLT, afrontou dispositivo constitucional de 
observância obrigatória, com exclusiva finalidade de reduzir o salário de professor, 
diminuindo sua carga horária, sem motivação.
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Processo: 0056700-74.2009.5.07.0029 Julg.: 05/09/2011
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho Publ. DEJT: 16/09/2011
Turma 2

PROMOÇÃO POR MERECIMENTO. CONAB. REGRAMENTO 
QUE LIMITA A 1% OS GASTOS DO IMPACTO ANUAL DA 
FOLHA SALARIAL (PCS-CONAB-91 E RESOLUÇÃO CCE 
Nº 09.10.96).

A norma que vedou a promoção com o fito de limitar em 1% o impacto 
salarial da promovida só poderia ter valia para os novos contratados e não para os 
trabalhadores antigos, como o caso do reclamante, pois constituiria alteração ilícita 
e feriria a previsão constitucional, que ao mesmo tempo é princípio do Direito 
do Trabalho, a saber, a vedação de irredutibilidade salarial. Recurso Ordinário 
conhecido e não provido.

Processo: 0166100-80.2009.5.07.0010 Julg.: 25/07/2011
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado  Publ. DEJT: 04/08/2011
Turma 2

PROMOÇÕES. AVALIAÇÕES ANUAIS NÃO REALIZADAS 
PELA RECLAMADA.

Tendo em vista que a reclamada não cumpriu a obrigação que lhe competia, 
qual seja, realizar as avaliações anuais dos autores para fins de progressão e pro-
moção funcionais e que os reclamantes permanecem nos quadros da reclamada, 
o que faz presumir que estejam exercendo suas atribuições a contento, correta 
a sentença de primeiro grau que reconheceu o direito subjetivo dos obreiros às 
progressões e promoções funcionais na carreira.

Processo: 0000004-53.2011.5.07.0027 Julg.: 14/11/2011 
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho Publ. DEJT: 25/11/2011
Turma 2

PROTEÇÃO DO TRABALHO DA MULHER. ART. 384 DA CLT. 
CONCESSÃO DE INTERVALO ANTES DA PRORROGAÇÃO 
DA JORNADA. AFRONTA AO ART. 5º, INC. I, E 7º, INC. XXX, 
DA CF/88.

O intervalo de que trata o art. 384 da CLT não fora recepcionado pela 
Constituição Federal de 1988 (art. 5º, inc. I e art. 7º, inc. XXX), por discrimina-
tório, inadmitindo-se diferença de tratamento entre homens e mulheres que não 
se refira à condição ínsita desta última.
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Processo: 0001472-49.2010.5.07.0007 Julg.: 19/12/2011
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho Publ. DEJT: 13/01/2012
Turma 2

PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. VALIDADE. 
INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA 
DE NULIDADE E DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

Não há que se falar em nulidade ou "imprestabilidade" de prova pericial 
realizada por determinação judicial, quando a parte, embora regularmente notifi-
cada para apresentar impugnação, deixa de fazê-lo no prazo que lhe foi concedido, 
apresentando seu inconformismo apenas quando da interposição do recurso. 
Ademais, não há cerceamento de defesa no fato de o juiz, acolhendo a prova téc-
nica como verdadeiro mecanismo apto para aferir a existência ou inexistência de 
doença ocupacional ou do trabalho, indeferir a produção de prova oral ou a juntada 
de documento particular produzido unilateralmente e juntado com o objetivo de 
elidir a prova pericial do Juízo.

Processo: 0206000-50.2007.5.07.0007 Julg.: 16/11/2011
Rel. Desemb.: Maria José Girão Publ. DEJT: 22/11/2011
Turma 1

PUBLICAÇÃO DE ATO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO EM 
NOME DE ADVOGADO DIVERSO DAQUELE EXPRESSA-
MENTE INDICADO. NULIDADE PROCESSUAL. INOCOR-
RÊNCIA. ART. 795, "CAPUT", DA CLT. 

O sistema processual trabalhista de nulidades não comporta evasivas, de 
modo que, operada a preclusão, nos termos do art. 795, "caput", da CLT, tem-se 
por convalidada a notificação da sentença feita em nome de advogado diverso 
daquele expressamente indicado. Agravo de petição conhecido e não provido

Processo: 0064200-90.2005.5.07.0011 Julg.: 29/08/2011
Rel. Juiza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel Publ. DEJT: 02/09/2011
Turma 1

QUITAÇÃO. SÚMULA Nº 330 DO TST.

A quitação, nos termos do Enunciado 330 do TST, é válida em relação às 
parcelas e valores constantes do instrumento de rescisão, não atingindo verbas 
inerentes ao contrato de trabalho e respectivos valores que não estejam expres-
samente consignados. 
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HORAS EXTRAS. CONFIGURAÇÃO.
O conjunto probatório forneceu vários elementos que militam em prol do 

reconhecimento das horas extras, ficando evidenciado a fiscalização e o controle da 
jornada de trabalho do reclamante, através do "palm top" fornecido pela empresa. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

A verba honorária é hodiernamente devida em decorrência da 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.
CORREÇÃO MONETÁRIA. 

A parte dispositiva da sentença, que determinou o acréscimo à condenação 
de correção monetária e juros, deve ser executada em harmonia com a fundamen-
tação do decisum, a qual determinou obediência ao disposto na Súmula 381/TST. 
MULTA DO ARTIGO 475-J DO CPC. APLICABILIDADE NO 
PROCESSO DO TRABALHO.

Não havendo omissão Na CLT quanto à execução de seus créditos, inclusive 
com prazos próprios e diferenciados, inaplicável ao caso, a multa em questão. 
RECURSO ORDINÁRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Processo: 0067800-54.2008.5.07.0031 Julg.: 21/09/2011
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano Publ. DEJT: 29/09/2011
Turma 1

REAJUSTE SALARIAL. INDEXAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO.  
IMPOSSIBILIDADE.

A teor do art. 7º, IV, da CF, bem como da Súmula Vinculante nº 4, do 
STF, salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser 
usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de 
empregado, nem ser substituído por decisão judicial. 

Processo: 0000026-11.2011.5.07.0028 Julg.: 03/10/2011
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar Publ. DEJT: 13/10/2011
Turma 2

RECLAMAÇÃO AJUIZADA POR SERVIDOR PÚBLICO ESTA-
TUTÁRIO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.

Provado que a reclamante era funcionária pública strictu sensu, sujeita a 
regime jurídico de direito administrativo, tanto que foi nomeada e tomou posse 
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em cargo do quadro de pessoal do Município reclamado, falece competência a 
esta Justiça para apreciar a demanda, razão pela qual determina-se a remessa dos 
autos à d. Justiça Estadual Comum.

Processo: 0000166-48.2011.5.07.0027 Julg.: 14/11/2011 
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho Publ. DEJT: 25/11/2011
Turma 2

RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. CONFISSÃO FICTA.

A confissão ficta se aplica, tão-somente, à matéria de fato, podendo ser 
elidida por prova pré-constituída. Assim, havendo o autor comprovado, por suas 
testemunhas, o alegado dano moral, de se reformar a sentença que julgou impro-
cedente a reclamação. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Processo: 0035800-76.2009.5.07.0027 Julg.: 04/07/2011
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado  Publ. DEJT: 25/07/2011
Turma 2

RECLAMAÇÃO TRABALHISTA AJUIZADA EM FACE DE 
ESPÓLIO. LEGITIMIDADE PASSIVA.

Considerando o fato de que o espólio responde pelas dívidas deixadas pelo 
falecido, possui este legitimidade para figurar no pólo passiva de reclamação onde 
vindicados direitos trabalhistas pertinentes à época em que vivia o "de cujus". 
Recurso parcialmente provido. 

Processo: 0067000-19.2009.5.07.0022 Julg.: 29/08/2011
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar Publ. DEJT: 15/09/2011
Turma 2

RECLAMADO. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA. 
REVELIA E PENA DE CONFISSÃO FICTA.

"O não-comparecimento do reclamante à audiência importa o arquivamento 
da reclamação, e o não-comparecimento do reclamado importa revelia, além de 
confissão quanto à matéria de fato". (art. 844 da CLT).
RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO TOMADOR DE 
SERVIÇOS ENTE PÚBLICO.

Se o que se espera da Administração Pública é, justamente, a atuação 
em defesa do interesse público e da ordem social - aí incluídos, por evidente, 
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os direitos trabalhistas - tem-se que a adoção de uma postura omissa do Estado 
quanto à fiscalização das empresas prestadoras de serviços por ele contratadas 
configura violação às expectativas legítimas dos trabalhadores e dos cidadãos 
em geral tutelados pelo princípio da boa-fé nesse particular. É de bom alvitre 
destacar que o item IV da Súmula 331/TST, ao dispor sobre a responsabilidade 
subsidiária dos entes públicos, não alavanca generalização do tema, nem nega 
a constitucionalidade do art. 71 da Lei nº 8.666/99, promovendo, na realidade, 
legítima interpretação de seu texto, que não pode - de forma indiscriminada - 
inviabilizar o exame pontual dos casos submetidos ao judiciário. Assim, uma vez 
evidenciada a culpa da administração - sob os mais variados ângulos - impõe-se 
a sua responsabilização subsidiária, tal qual aqui reconhecida. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

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

Processo: 0160200-56.2009.5.07.0030 Julg.: 18/07/2011
Rel. Juiza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel Publ. DEJT: 25/07/2011
Turma 1

RECURSO ADMINISTRATIVO. EXIGÊNCIA DE DEPÓSITO 
PRÉVIO. 

Nos termos da Súmula Vinculante nº 21, do STF, e da Súmula 424 do C. TST, 
é inconstitucional a cobrança de depósito prévio do valor da multa cominada 
em razão de autuação administrativa como pressuposto de admissibilidade de 
recurso administrativo. Reexame necessário conhecido e improvido.

Processo: 0108600-05.2008.5.07.0006 Julg.: 18/07/2011
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro  Publ. DEJT: 03/08/2011
Turma 2

RECURSO DA CEF. TERCEIRIZAÇÃO. ISONOMIA SALA-
RIAL COM OS EMPREGADOS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA 
TOMADORA DOS SERVIÇOS. IMPOSSIBILIDADE.

Ressente-se de amparo legal, consoante disposição constitucional (art. 5º, inc. 
II, da CF/88), o deferimento aos empregados terceirizados da empresa prestadora dos 
serviços direitos que são inerentes aos empregados da categoria profissional dos bancá-
rios, ou seja, aqueles que mantenham vínculo empregatício com instituição bancária.
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RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. CONTRATO DE PRES-
TAÇÃO DE SERVIÇOS. ENTE PÚBLICO. POSSIBILIDADE.

O inadimplemento das obrigações trabalhistas do empregador implica a res-
ponsabilidade subsidiária do tomador dos serviços pelo seu cumprimento (Súmula 
n° 331, IV, do TST). No caso do ente público a responsabilidade secundária é 
reconhecida quando demonstrada a culpa "in vigilando", 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, como na hipótese dos 
autos, em que a primeira reclamada foi revel, deve o ente público tomador dos 
serviços responder subsidiariamente pelos créditos trabalhistas devidos ao obreiro. 
Recurso parcialmente provido. 
RECURSO DA RECLAMANTE. HONORÁRIOS ADVOCA-
TÍCIOS. DEFERIMENTO.

O fundamento para a concessão dos honorários de advogado repousa nas 
disposições dos artigos 5º, LXXIV, 8º, I, e 133, da CF/88, bem como do art. 20, 
do CPC. Recurso provido.

Processo: 0112000-78.2009.5.07.0010 Julg.: 06/07/2011
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar Publ. DEJT: 25/07/2011
Turma 2

RECURSO DA COOPERZIL. SUCESSÃO EMPRESARIAL. 
NÃO RECONHECIMENTO.

Não havendo o "de cujus" laborado para cooperativa que sucedeu a sua 
empregadora, em tendo falecido nove meses antes de aquela haver assumido a 
prestação de serviços em favor do município reclamado, não há que se falar na 
sucessão empresarial de que trata os arts. 10 e 448 da CLT, devendo a recorrente 
ser excluída dos efeitos da condenação. 
RECURSO DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA. RESPONSABI-
LIDADE 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). 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 
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dos direitos trabalhistas dos empregados da empresa interposta que lhe prestam 
serviço. Nessa circunstância, mesmo que as contratações tenham ocorrido mediante 
licitação pública (Lei 8.666/93), constatada a inadimplência da prestadora, deve 
a administração pública, beneficiária direta dos serviços, responder subsidiaria-
mente pelos créditos trabalhistas devidos ao obreiro. Na espécie, reconhecido o 
vínculo empregatício com a cooperativa, que se revelou fraudulenta, patente é a 
sua inadimplência quanto aos títulos trabalhistas, daí não merece reparo a decisão 
de primeiro grau. Recurso não provido. 
RECURSO ADESIVO DOS RECLAMANTES. HONORÁ-
RIOS ADVOCATÍCIOS. DEFERIMENTO.

O fundamento para a concessão dos honorários advocatícios repousa nas 
disposições dos artigos e 133 da CF/88 e 20 do CPC, merecendo, assim, provido 
o apelo autoral, para acrescer à condenação a verba honorária. 

Processo: 0445100-90.2006.5.07.0030 Julg.: 25/07/2011
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar Publ. DEJT: 04/08/2011
Turma 2

RECURSO DA RECLAMADA. HORAS EXTRAS. FALTA DE 
PROVA ROBUSTA. INDEFERIMENTO. 

As horas extras, face sua natureza extraordinária, devem ser robusta e 
plenamente comprovadas, ônus que incumbia ao reclamante, nos termos do 
art. 818 da CLT, do qual não se desincumbiu a contento.
FGTS RECOLHIMENTO. ÔNUS DA PROVA. 

Cabe ao empregador provar o alegado recolhimento da verba fundiária de 
seus empregados, através da juntada das respectivas guias de recolhimento. Não 
tendo a reclamada se desincumbido de tal ônus, correta a sentença recorrida que 
determinou a regularização dos depósitos fundiários na conta do autor. Recurso 
patronal conhecido e parcialmente provido.
RECURSO ADESIVO DO RECLAMANTE. MULTA PREVISTA 
NO ART. 477, § 8º, DA CLT. 

Envolvendo a reclamação controvérsia acerca da existência, ou não, do 
vínculo empregatício quanto a período clandestino, não há se cogitar da respon-
sabilidade patronal pelo não-pagamento, à época da dissolução contratual, de 
todas as verbas rescisórias.
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 autoral conhecido e parcialmente provido.
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Processo: 0168200-93.2009.5.07.0014 Julg.: 18/07/2011
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro  Publ. DEJT: 03/08/2011
Turma 2

RECURSO DAS RECLAMADAS. ESTABILIDADE PRO-
VISÓRIA. ACIDENTE DE TRABALHO. ART. 118 DA LEI 
8.213/91. PRESSUPOSTOS VERIFICADOS.

A Lei nº 8.213/91, em seu art. 118, garante a estabilidade provisória no 
emprego ao trabalhador que sofrer acidente de trabalho, pelo prazo mínimo de 
doze meses após a cessação do auxílio-doença acidentário. Assim, constatada 
"in casu" a ocorrência de acidente de trabalho, mediante a emissão da CAT pela 
empregadora, bem como a concessão do auxílio-doença acidentário, correta a sen-
tença vergastada que reconheceu à obreira a estabilidade perseguida, condenando 
as acionadas no pagamento dos salários correspondentes ao período estabilitário. 
Recurso patronal conhecido e improvido. 
RECURSO ADESIVO DA AUTORA: DANOS MATERIAIS E 
MORAIS. INDENIZAÇÃO INDEVIDA.

Sem prova de que as reclamadas tenham praticado qualquer ato ilícito que 
justifique a sua condenação no pagamento de indenização por danos materiais e 
morais, tem-se como irreparável a sentença recorrida que indeferiu os pleitos sob 
análise. Recurso autoral conhecido e improvido. 

Processo: 0163100-60.2009.5.07.0014 Julg.: 03/10/2011
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar Publ. DEJT: 10/10/2011
Turma 2

RECURSO ORDINÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMA-
TAÇÃO. REAVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO.

O simples decurso do tempo entre a data das avaliações dos bens penho-
rados e a da alienação judicial respectiva não autoriza o acolhimento de ação 
anulatória de arrematação, sob pena de grave prejuízo à efetividade da prestação 
jurisdicional, com violação direta, também, à previsão do artigo 5º, LXXVIII, da 
Constituição Federal. Caso em que a postulante sequer instrui a petição inicial 
com documento técnico e idôneo apto a demonstrar a alegada defasagem nas 
avaliações, nem demonstra ter sofrido prejuízo concreto daí decorrente. Mantida 
a sentença de improcedência da ação.
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AÇÃO RECONVENCIONAL. ASSÉDIO PROCESSUAL.
Admite-se a reconvenção toda vez que esta seja conexa com a ação principal 

ou com o fundamento da defesa, inteligência do art. 315 do CPC. Inobservado tal 
requisito, incabível o deferimento da pretensão contida na ação recovencional. 
Recurso parcialmente provido. 

Processo: 0055200-73.2008.5.07.0007 Julg.: 10/10/2011
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar Publ. DEJT: 18/10/2011
Turma 2

RECURSO ORDINÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. DANOS 
MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO.

No ordenamento jurídico pátrio inexiste parâmetro objetivo para se definir 
o valor da indenização, sendo, portanto, esta fixada pelo juízo, baseando-se na 
prova do autos. Na espécie, o montante fixado deve ser aumentado para melhor 
atender à finalidade legal, qual seja, o ressarcimento do prejuízo como forma de 
compensação dos efeitos negativos na órbita subjetiva do acidentado e o desestí-
mulo da repetição de condutas que desrespeitem as regras da segurança e saúde 
no local de trabalho.
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 da reclamada, 
impõe-se a condenação desta ao pagamento dos honorários advocatícios.

Processo: 0050000-16.2008.5.07.0030 Julg.: 09/11/2011
Rel. Desemb.: Maria José Girão Publ. DEJT: 17/11/2011 
Turma 1

RECURSO ORDINÁRIO. ADESÃO AO PROGRAMA DE 
DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. QUITAÇÃO GERAL DO CON-
TRATO DE TRABALHO.

A indenização extraordinária paga ao trabalhador por sua adesão ao 
Programa de Demissão Voluntária tem por finalidade precípua estimular o 
desligamento do empregado, em virtude da falta de interesse por parte da 
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empresa na continuidade da relação de trabalho, e não de quitar verbas traba-
lhistas. Assim, o direito transacionado somente alcança as parcelas e valores 
literalmente consignados no recibo de quitação, e não as verbas devidas no 
curso do contrato de trabalho. 

Processo: 0278400-16.2003.5.07.0003 Julg.: 21/09/2011
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano Publ. DEJT: 28/09/2011
Turma 1

RECURSO ORDINÁRIO. ADICIONAL DE INCORPORAÇÃO. 
CTVA. COMPLEMENTO TEMPORÁRIO VARIÁVEL DE 
AJUSTE AO PISO DE MERCADO. NATUREZA SALARIAL. 
BASE DE CÁLCULO.

A CTVA tem nítida natureza salarial, porquanto foi criada como COMPLE-
MENTAÇÃO da remuneração paga em face do exercício do cargo em comissão, 
objetivando assegurar aos seus ocupantes o mesmo piso salarial praticado no mercado. 
Assim, referida parcela tem a mesma natureza da remuneração paga sob a rubrica 
cargo em comissão, devendo compor a base de cálculo do adicional em comento. 
Logo, correta a sentença que incluiu a parcela CTVA na base de cálculo de Adicional 
de Incorporação pelo exercício de funções gratificadas, com os reflexos pertinentes.

Processo: 0000951-89.2010.5.07.0012 Julg.: 18/07/2011
Rel. Desemb.: Maria José Girão Publ. DEJT: 25/07/2011
Turma 1

RECURSO ORDINÁRIO. ADMISSIBILIDADE. PRESSUPOSTO 
EXTRÍNSECO. INTEMPESTIVIDADE.

O recurso ordinário interposto fora do prazo previsto na alínea "a" do art. 895 
da CLT não deve ser conhecido, por intempestivo, pressuposto extrínseco de sua 
admissibilidade. Recurso não conhecido.

Processo: 0241200-80.2006.5.07.0031 Julg.: 17/10/2011
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar Publ. DEJT: 03/11/2011
Turma 2

RECURSO ORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA 
ANÁLISE DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 
IMPROVIMENTO.

Não havendo teses jurídicas em debate, ao alegar a parte recorrente, quanto 
aos aspectos fáticos, que o Juízo sentenciante analisou equivocadamente as provas 
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constantes dos autos, impõe-se-lhe o dever de indicar, discriminadamente, os erros 
e provar sua efetiva ocorrência, sob pena de ter que suportar o insucesso de seu 
recurso, além de ser considerado litigante de má-fé.

Processo: 0010400-63.2008.5.07.0005 Julg.: 09/11/2011
Rel. Desemb.: Maria José Girão Publ. DEJT: 17/11/2011 
Turma 1

RECURSO ORDINÁRIO. ANULAÇÃO DE ATO DE NOMEAÇÃO 
DE CANDIDADO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO. 
DEVIDO PROCESSO LEGAL. NÃO OBSERVÂNCIA. REIN-
TEGRAÇÃO. 

"A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios 
que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por 
motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e, 
ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial". Inteligência da Súmula 473 
do Supremo Tribunal Federal.

Processo: 0000144-18.2010.5.07.0029 Julg.: 12/09/2011
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano Publ. DEJT: 16/09/2011
Turma 1

RECURSO ORDINÁRIO. ASSÉDIO MORAL. OCORRÊNCIA. 
DANO MORAL.

Configura assédio moral a conduta de expor o empregado ao ócio, sem 
atribuir-lhe qualquer tarefa, como forma dissimulada de punição. Configurada a 
conduta ilícita, devido é a reparação por dano moral, independentemente de prova 
do sofrimento psíquico, que se presume. Recurso Ordinário conhecido e provido. 

Processo: 0209100-21.2009.5.07.0014 Julg.: 22/08/2011
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva Publ. DEJT: 1º/09/2011
Turma 1

RECURSO ORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. NÃO 
CONHECIMENTO. SÚMULA Nº 164/TST RECURSO ORDINÁ-
RIO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 
SÚMULA Nº 164/TST.

O recurso não merece conhecimento porque ausente, nos autos, o indis-
pensável instrumento de mandato que legitime a representação processual do 
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profissional subscritor da petição recursal respectiva, acarretando, por conseguinte, 
sua inexistência. Inocorrente, ainda, a hipótese de mandato tácito. Incidência da 
Súmula nº 164/TST. 
DEPÓSITO RECURSAL. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.

Igualmente, não se conhece do apelo da outra reclamada, por deserto, ante a 
não realização do necessário depósito recursal. Recursos ordinários não conhecidos.

Processo: 0251900-39.2005.5.07.0003 Julg.: 18/07/2011
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado  Publ. DEJT: 25/07/2011
Turma 2

RECURSO ORDINÁRIO. AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO 
DAS CUSTAS PROCESSUAIS. DESERÇÃO.

A falta de recolhimento das custas fixadas na sentença implica a deserção e 
a consequente impossibilidade de conhecimento do recurso ordinário, não sanando 
essa omissão o preparo realizado para fins de interposição de recurso anterior, 
ainda que tenha sido feito no mesmo Processo.

Processo: 0169200-41.2007.5.07.0001 Julg.: 08/08/2011
Rel. Desemb.: Maria José Girão Publ. DEJT: 18/08/2011
Turma 1

RECURSO ORDINÁRIO. CONDENAÇÃO DE MUNICÍPIO AO 
RECOLHIMENTO DO FGTS. PARCELAS VINCENDAS. 

Mantendo-se incólume o contrato de trabalho celebrado entre as partes, devido 
o recolhimento dos depósitos fundiários enquanto vigente aquele pacto, pois verba 
inerente ao regime celetista. Tratando-se de prestações periódicas, as parcelas vincendas 
de FGTS revelam-se devidas, merecendo, por isso, remontada a Decisão de 1º Grau.

Processo: 0077300-96.2007.5.07.0026 Julg.: 21/11/2011
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho Publ. DEJT: 25/11/2011
Turma 2

RECURSO ORDINÁRIO. CONSTITUCIONALIDADE DO 
ART. 71, § 1º DA LEI Nº 8.666/93 (ADC Nº 16 DO STF). 
RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE/ÓRGÃO 
PÚBLICO. POSSIBILIDADE.

Embora persistente em nosso Ordenamento Jurídico a possibilidade de 
responsabilização subsidiária de Ente/Órgão Público pelos encargos trabalhistas 



TRT 7ª Região - BoleTim de JuRispRudência - Jul./dez. - 2011              147

devidos pela prestadora de serviços a seus ex-empregados, tal possibilidade 
somente tem lugar à vista da demonstração cabal de haver descurado o Poder 
Público de seu dever fiscalizatório, não sendo o caso dos autos. Recurso ordinário 
da reclamada INFRAERO parcialmente conhecido e parcialmente provido, para 
afastar a sua responsabilidade subsidiária pelos créditos decorrentes da dispensa 
imotivada do reclamante.

Processo: 0192300-48.2009.5.07.0003 Julg.: 27/07/2011
Rel. Juiza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel Publ. DEJT: 08/08/2011
Turma 1

RECURSO ORDINÁRIO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA NÃO 
COMPROVADA.

A prova do dano moral incumbe à parte autora, por se tratar de fato cons-
titutivo do direito invocado (art. 333, inciso I, do CPC, c/c o art. 818, da CLT). A 
rigor, reside na certificação de que houve uma conduta (comissiva ou omissiva) 
por parte daquele a quem se imputa a responsabilidade, apta a expor a vítima a 
humilhações ou constrangimentos. Na hipótese dos autos, a reclamante não logrou 
comprovar que a reclamada tenha causado dano à sua dignidade, honra ou imagem, 
com perseguições ou "criação" de uma justa causa indevida.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFERIMENTO.

O fundamento para a concessão dos honorários de advogado repousa nas 
disposições dos arts. 5º, LXXIV, 8º, I, e 133 da CF/88 e 20 do CPC. Recurso da 
Reclamante conhecido e improvido. 

Processo: 0050800-58.2009.5.07.0014 Julg.: 03/10/2011
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar Publ. DEJT: 10/10/2011
Turma 2

RECURSO ORDINÁRIO. DONO DA OBRA. INEXISTÊNCIA 
DE RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. 

Dono da obra. Responsabilidade. Diante da inexistência de previsão 
legal, o contrato de empreitada entre o dono da obra e o empreiteiro não enseja 
responsabilidade solidária ou subsidiária nas obrigações trabalhistas contraídas 
pelo empreiteiro, salvo sendo o dono da obra uma empresa construtora ou incor-
poradora. (Orientação Jurisprudencial nº 191, da SDI-1, do TST).

Processo: 0000839-60.2010.5.07.0032 Julg.: 11/07/2011
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado  Publ. DEJT: 21/07/2011
Turma 2
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RECURSO ORDINÁRIO. HORAS EXTRAS. QUITAÇÃO PARCIAL 
COMPROVADA. EXCLUSÃO DE PARTE DA CONDENAÇÃO.

Constando dos autos comprovação do pagamento em parte das horas 
extras, cumpre a retirada das mesmas da condenação, mantendo-se, contudo, o 
arbitramento do total de horas extras laboradas para fins de aferimento das médias 
e conseqüente repercussão da habitualidade nas demais verbas. Recurso Ordinário 
conhecido e parcialmente provido.

Processo: 0000852-80.2010.5.07.0025 Julg.: 05/10/2011 
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva Publ. DEJT: 17/10/2011
Turma 1

RECURSO ORDINÁRIO. INTERVALO INTRAJORNADA. 
SUPRESSÃO. APLICABILIDADE DO ART. 71, § 4º DA CLT.

Não enquadro o reclamante na categoria "das equipagens de trens em 
geral", prevista na alínea "c" do art. 237, a atrair a regra inserta no art. 238, § 5º, 
todos da CLT, aplica-se o disposto na OJ-SDI1-TST nº 307, segundo a qual "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)".
HORA EXTRA. PRORROGAÇÃO DE JORNADA NOTURNA 
NO PERÍODO DIURNO.

Nos termos da Súmula nº 60 do C. TST, conjugada com a OJ nº 97 da 
SBDI-1 da mesma Corte, havendo prorrogação da jornada noturna no período 
diurno, é devido também o adicional quanto às horas prorrogadas.
REPOUSO REMUNERADO. HORAS EXTRAS. CÁLCULO.

Segundo disciplina a Súmula nº 172 do TST, "Computam-se no cálculo do 
repouso remunerado as horas extras habitualmente prestadas".
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 
Gratuita. Recurso conhecido e improvido.

Processo: 0001132-20.2010.5.07.0003  Julg.: 26/10/2011
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva  Publ. DEJT: 08/11/2011
Turma 1
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RECURSO ORDINÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO.

Salvo prova em contrário, alegada a falta de condições financeiras para 
arcar com as despesas processuais, ainda que perceba mais de dois salários míni-
mos, devem ser concedidos os benefícios da justiça gratuita à parte reclamante.
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA 
PRIVADA VINCULADA A CONTRATO DE TRABALHO. COM-
PETÊNCIA DA JUSTIÇA ESPECIAL.

Em se tratando a controvérsia de plano de previdência fechada, vinculado 
a contrato de trabalho, resta atraída a competência desta Justiça Especial, nos 
termos do art. 114 da CF/88.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FUNCEF.

A pertinência subjetiva da 2ª reclamada FUNCEF resta patente em face 
do pedido e das razões aduzidas na inicial, haja vista que a lide versa sobre a 
inclusão de vantagem pecuniária no salário de contribuição da complementação 
de aposentadoria administrada pela mesma. Ilegitimidade afastada.
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. CEF. FUNCEF. 
COMPLEMENTAÇÃO TEMPORÁRIA VARIÁVEL DE AJUSTE. 
CTVA. PARCELA DE NATUREZA SALARIAL. CARGO EM 
COMISSÃO. PREVISÃO EM REGULAMENTO DE EMPRESA. 
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. INCIDÊNCIA.

Tratando-se de pedido decorrente de alteração contratual no Plano de 
Cargos e Salários ocorrida em 1998, que deixou de incluir a parcela CTVA no rol 
de rubricas sob as quais incidiriam o salário de contribuição para a FUNCEF, não 
amparado por preceito de lei, e interposta a presente reclamação em 2008, inafas-
tável a incidência da prescrição total da pretensão autoral, segundo entendimento 
do C. TST consubstanciado na Súmula 294.

Processo: 0054700-25.2008.5.07.0001  Julg.: 17/08/2011
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva  Publ. DEJT: 06/09/2011
Turma 1

RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.

A redução da carga horária das impetrantes professoras, sem prova da 
alegada justificativa, qual seja a redução do número de alunos, constitui em clara 
afronta ao Princípio da Inalterabilidade Contratual Lesiva, contido no art. 468 
da CLT, bem como ao Princípio da Irredutibilidade Salarial, expresso no art. 7°, 
inciso VI, da CF/88. Sentença mantida.
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Processo: 0057300-95.2009.5.07.0029 Julg.: 29/08/2011
Rel. Juiza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel Publ. DEJT: 02/09/2011
Turma 1

RECURSO ORDINÁRIO. PRESCRIÇÃO PARCIAL. COMPLE-
MENTAÇÃO DE APOSENTADORIA.

Tratando-se de pedido de pagamento de diferenças de complementação de 
aposentadoria oriunda de norma regulamentar, a prescrição aplicável é a parcial, não 
atingindo o direito de ação, mas apenas as parcelas anteriores ao quinquênio, conforme 
entendimento que emana da Súmula nº 327 do TST. Recurso conhecido e provido. 

Processo: 0000554-63.2010.5.07.0001 Julg.: 26/09/2011
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar Publ. DEJT: 30/09/2011
Turma 2

RECURSO ORDINÁRIO. RECOLHIMENTO DE DEPÓSITOS 
FUNDIÁRIOS NO PERÍODO DE AFASTAMENTO DO EMPRE-
GADO POR MOTIVO DE AUXÍLIO-DOENÇA. NÃO OBRIGA-
TORIEDADE DO EMPREGADOR.

O art. 15, § 5º, da Lei nº 8.036/90 determina a obrigatoriedade do recolhi-
mento do FGTS ao empregado afastado por motivo de auxílio-doença acidentário, 
o que não ocorreu no caso. Assim, reforma-se a sentença neste tópico para excluir 
da condenação o período de percepção de licença.

Processo: 0054000-73.2009.5.07.0014 Julg.: 1º/08/2011
Rel. Desemb.: Maria José Girão Publ. DEJT: 09/08/2011 
Turma 1

RECURSO ORDINÁRIO. SENTENÇA PUBLICADA EM AUDI-
ÊNCIA. CIÊNCIA DAS PARTES. INTERPOSIÇÃO NO DIA 
SEGUINTE AO TÉRMINO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 895, 
CAPUT, DA CLT. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.

Apresentado o recurso ordinário fora do prazo de 8 (oito) dias previsto 
no art. 895, da CLT, impõe-se o acolhimento da preliminar de intempestividade 
alegada nas contrarrazões.

Processo: 0001580-60.2010.5.07.0013 Julg.: 18/07/2011
Rel. Desemb.: Maria José Girão Publ. DEJT: 25/07/2011
Turma 1



TRT 7ª Região - BoleTim de JuRispRudência - Jul./dez. - 2011              151

RECURSO ORDINÁRIO. VÍNCULO DE EMPREGO X REPRE-
SENTANTE COMERCIAL. 

A distinção entre o empregado e o representante comercial autônomo 
reside essencialmente no aspecto da subordinação jurídica, que é um dos requi-
sitos indispensáveis para se configurar a existência do vínculo empregatício. 
O grau de ingerência empresarial nas atividades profissionais é o critério mais 
adequado para que possa ser feita a distinção entre o vendedor empregado e o 
representante comercial autônomo.

Processo: 0110100-57.2004.5.07.0003 Julg.: 21/09/2011
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano Publ. DEJT: 28/09/2011
Turma 1

RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA. RESCISÃO INDI-
RETA DO CONTRATO DE TRABALHO. ÔNUS DA PROVA IMPU-
TÁVEL AO EMPREGADO. JUSTA CAUSA NÃO COMPROVADA. 

O ônus da prova, quanto à rescisão indireta do contrato de trabalho incumbe 
ao empregado, cabendo-lhe provar, de forma cabal, que o empregador praticou 
alguma das faltas graves elencadas taxativamente no art. 483, da CLT. Não provada 
a falta, improcedente o pedido. 
RECURSO ORDINÁRIO ADESIVO DA RECLAMANTE. 
EMENTA: ABANDONO DE EMPREGO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 

Nos termos da Súmula nº 32, do Tribunal Superior do Trabalho, "presume-se 
o abandono de emprego se o trabalhador não retornar ao serviço no prazo de 30 
(trinta) dias após a cessação do benefício previdenciário nem justificar o motivo 
de não o fazer", o que não se enquadra na hipótese dos autos.

Processo: 0000913-89.2010.5.07.0008 Julg.: 12/09/2011
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano Publ. DEJT: 16/09/2011
Turma 1

RECURSO ORDINÁRIO DO AUTOR. FIXAÇÃO DO "QUANTUM" 
INDENIZATÓRIO.

O valor da indenização deve guardar proporção entre o dano sofrido e 
a capacidade patrimonial do ofensor, devendo atender aos critérios de propor-
cionalidade e razoabilidade previstos no art. 5º, V, da Constituição Federal de 
1988. Correta a decisão primária que arbitrou o importe indenizatório dentro de 
referidos parâmetros.
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RECURSO ORDINÁRIO DA PRIMEIRA RECLAMADA. INDE-
NIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA DE CULPA DO 
EMPREGADOR. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. NEXO 
CAUSAL COMPROVADO.

O direito à indenização por danos morais decorrentes de doença ocupa-
cional 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 o labor e a referida doença. In casu, provada a existência de referido trinômio, 
infere-se o direito do autor ao pleito indenizatório respectivo. Recursos Ordinários 
conhecidos e improvidos. 

Processo: 0024800-59.2006.5.07.0003 Julg.: 26/09/2011
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar Publ. DEJT: 30/09/2011
Turma 2

RECURSO ORDINÁRIO EM AÇÃO CAUTELAR. PEDIDO 
PRINCIPAL IMPROVIDO. PERDA DO OBJETO.

Julgado improcedente o pedido veiculado na ação principal, perde objeto 
o recurso interposto na ação cautelar que, igualmente, fora julgada improcedente.

Processo: 0000878-81.2010.5.07.0024 Julg.: 05/09/2011
Rel. Desemb.: Maria José Girão Publ. DEJT: 15/09/2011 
Turma 1

REDUÇÃO SALARIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 7º, IV DA CF/88.

Malferido restou o princípio da irredutibilidade salarial, albergado no inciso 
IV do art. 7º da Carta Federal, em considerando haver o Reclamado, sem qualquer 
motivação, reduzido à metade o vencimento básico do autor, somente se admitindo 
a adoção de tal medida em hipóteses excepcionais, através de negociação coletiva, 
situação inocorrente nos autos.

Processo: 0001874-79.2010.5.07.0024 Julg.: 05/09/2011
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho Publ. DEJT: 14/09/2011
Turma 2

REGIME JURÍDICO ÚNICO. PUBLICAÇÃO DA LEI INSTI-
TUIDORA POR MEIO DE AFIXAÇÃO EM LOCAL PÚBLICO. 
AUSÊNCIA DE PROVA. 

A jurisprudência mais recente do Supremo Tribunal Federal, a exemplo 
da Reclamação nº 5635, vem se firmando no sentido de admitir a publicação da 
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legislação municipal mediante a simples afixação no local de costume, desde que 
autorizada na respectiva lei orgânica. Contudo, a edilidade-recorrente não juntou 
qualquer prova da efetiva publicação da lei instituidora do RJU municipal nos 
moldes por ela mencionado. Assim, conclui-se que a relação de trabalho entre os 
litigantes operou-se sob a égide do regime celetista durante todo o período labo-
rado, razão pela qual se tem como devidos os respectivos depósitos fundiários. 
Recurso conhecido e improvido.

Processo: 0000450-08.2010.5.07.0022 Julg.: 11/07/2011
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro  Publ. DEJT: 1º/08/2011
Turma 2

REGIME JURÍDICO ÚNICO. PUBLICAÇÃO DA LEI INSTI-
TUIDORA POR MEIO DE AFIXAÇÃO EM LOCAL PÚBLICO. 
VALIDADE. 

A jurisprudência mais recente, inclusive emanada do Supremo Tribunal 
Federal, a exemplo da Reclamação nº 5635, vem se firmando no sentido de admi-
tir a publicação da legislação municipal mediante a simples afixação na sede da 
prefeitura, desde que autorizado na respectiva lei orgânica. 
SERVIDOR ESTATUTÁRIO. FGTS. 

Admitida como regular a implantação do RJU municipal, há ser julgado 
improcedente o pedido de FGTS, já que a autora, contratada sob a vigência do 
regime administrativo, não tem direito aos depósitos fundiários, eis que reservados 
somente aos trabalhadores regidos pela CLT. Recurso conhecido e improvido.

Processo: 0000457-79.2010.5.07.0028 Julg.: 04/07/2011
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro  Publ. DEJT: 21/07/2011
Turma 2

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, temos que a validade jurídica 
da Lei nº 402/03 adveio com a respectiva publicação.
FGTS. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA.

É trintenária a prescrição para cobrança do FGTS, conforme disposto no 
art. 23, § 5º, da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990.
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CONTRATO NULO. REPERCUSSÕES. DIREITO DO TRABA-
LHADOR 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. Na espé-
cie, uma vez que não houve recurso do reclamante, impõe-se a manutenção 
da sentença que deferiu a verba fundiária do período (13/07/01 a 11/06/09).
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 Tra-
balhista 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: 0000013-24.2011.5.07.0024 Julg.: 22/08/2011
Rel. Desemb.: Maria José Girão Publ. DEJT: 29/08/2011
Turma 1

REGIME JURÍDICO ÚNICO MUNICIPAL. PUBLICAÇÃO POR 
AFIXAÇÃO DA LEI MUNICIPAL NO ÁTRIO DA PREFEITURA 
OU CÂMARA MUNICIPAL. VALIDADE. DIREITO AO FGTS 
ANTERIOR À PUBLICAÇÃO.

Deve-se considerar de natureza estatutária a relação de servidor público 
municipal, quando efetivada a publicação do RJU nos moldes previstos na lei 
municipal, restando garantido, entretanto, o direito aos depósitos do FGTS ante-
riores à publicação.
FGTS. OPÇÃO.

Cabe ao autor provar a opção pelo regime do FGTS, sob pena de indefe-
rimento dos valores em relação ao período anterior a 05.10.1988.

Processo: 0184600-49.2009.5.07.0026 Julg.: 08/08/2011
Rel. Juíza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel Publ. DEJT: 13/09/2011
Turma 1

REGULAMENTO DE EMPRESA. REGRAS SOBRE PROGRES-
SÕES 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.
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Processo: 0155500-85.2009.5.07.0014 Julg.: 14/09/2011
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado  Publ. DEJT: 22/09/2011
Turma 2

REGULAMENTO DO PLANO PETROS DO SISTEMA PETRO-
BRÁS. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PEN-
SÕES. LIDE DECORRENTE DA RELAÇÃO DE EMPREGO. 
REGULAMENTO DO PLANO PETROS DO SISTEMA PETRO-
BRÁS. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PEN-
SÕES. LIDE DECORRENTE DA RELAÇÃO DE EMPREGO. 
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. OBRIGAÇÃO 
SOLIDÁRIA DA PETROBRÁS E DA FUNDAÇÃO PETROS 
PELA CORREÇÃO DO CÁLCULO DOS BENEFÍCIOS.

O pedido de COMPLEMENTAÇÃO de aposentadorias ou de pensões, por 
ter sua gênese nos contratos de trabalho mantidos com a PETROBRÁS, sujeita-se 
à apreciação da Justiça do Trabalho, incidindo, na hipótese, o disposto no art. 114, 
I, da vigente Constituição Federal.

Sendo a PETROBRÁS a principal instituidora e mantenedora da PETROS, 
obriga-se, juntamente com esta, a pagar CORRETAMENTE os benefícios devi-
dos a seus empregados e aos respectivos pensionistas, não prosperando as teses 
defensivas da autonomia e de absoluta distinção entre a Empresa e sua Fundação 
de Previdência Privada.
NOVO PCAC. REAJUSTES SALARIAIS. EXTENSÃO AOS 
APOSENTADOS E PENSIONISTAS.

Considerando as regras previstas no Regulamento do Plano Petros de Segu-
ridade Social, é inegável que a concessão de reajustes salariais aos empregados em 
atividade, qualquer que seja seu fundamento, deve ser estendida aos aposentados 
e aos pensionistas, não elidindo esse direito, o simples fato de as melhorias sala-
riais terem sido obtidas através de acordos ou convenções coletivas de trabalho.

Processo: 0190600-13.2009.5.07.0011 Julg.: 1º/08/2011
Rel. Desemb.: Maria José Girão Publ. DEJT: 09/08/2011
Turma 1

REINTEGRAÇÃO. DOENÇA OCUPACIONAL. DIABETES. 
NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA.

Não havendo prova do nexo de causalidade entre a doença do obreiro e a 
atividade laboral, tampouco que quando da dispensa o obreiro estava acometido 
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por doença impeditiva do trabalho, restam ausentes os pressupostos essenciais da 
nulidade da resilição contratual e reintegração pretendidas. RECURSO CONHE-
CIDO E IMPROVIDO.

Processo: 0000662-62.2010.5.07.0011 Julg.: 31/08/2011 
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva Publ. DEJT: 06/09/2011
Turma 1

REINTEGRAÇÃO. ESTABILIDADE NÃO PREVISTA EM 
NORMA AUTÔNOMA OU HETERÔNOMA. INDEFERIMENTO 
DO PEDIDO. 

Incabível retirar, sem fundamento normativo ou contratual, o poder do 
empregador de rescindir o contrato de trabalho, porquanto não pode ser ignorada 
a permissão, para romper o vínculo de emprego mesmo sem justa causa, prevista 
no ordenamento jurídico.

Processo: 0000100-74.2010.5.07.0004 Julg.: 24/08/2011
Rel. Juíza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel Publ. DEJT: 02/09/2011
Turma 1

REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

Não restando comprovado nos autos, ser a reclamante portadora de qualquer 
estabilidade, não há como acolher o seu pedido de reintegração.

Processo: 0156900-73.2009.5.07.0002 Julg.: 19/09/2011
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho Publ. DEJT: 26/09/2011
Turma 2

RELAÇÃO DE EMPREGO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO 
EM DATA ANTERIOR À REGISTRADA NA CTPS. ÔNUS PRO-
BANTE DO EMPREGADO.

As anotações apostas na CTPS possuem presunção iuris tantum (art. 40, I, 
da CLT), só podendo ser infirmadas por provas sólidas e inequívocas, consoante 
a Súmula 12 do C. TST. In casu, ao Reclamante incumbia o ônus de provar a ale-
gação de que o seu contrato de trabalho se iniciara em data pretérita à consignada 
em sua CTPS, do qual não se desencarregou a contento, daí porque não se impõe 
reconhecido o vínculo empregatício propugnado na exordial.

Processo: 0000991-29.2010.5.07.0026 Julg.: 17/08/2011
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho Publ. DEJT: 25/08/2011
Turma 2
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RELAÇÃO DE EMPREGO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS 
PREVISTOS NO ART. 3º DA CLT. IMPOSSIBILIDADE DE 
RECONHECIMENTO.

O reconhecimento da relação de emprego, enquanto fato constitutivo do 
direito, conforme artigo 333, I, do CPC, e 818 da CLT, pressupõe a demonstra-
ção dos requisitos insculpidos no art. 3º da CLT - subordinação, onerosidade e 
não eventualidade. A ausência de qualquer desses elementos implica, por si só, a 
impossibilidade de reconhecimento do vínculo laboral.

Processo: 0188500-03.2009.5.07.0006 Julg.: 09/11/2011
Rel. Desemb.: Maria José Girão Publ. DEJT: 17/11/2011
Turma 1

RELAÇÃO DE EMPREGO. GAZETEIRO. PRESSUPOSTOS DO 
ART. 3º DA CLT. RECONHECIMENTO.

Em tendo afirmado na exordial a labutação em favor da Reclamada, atraiu 
o Promovente o ônus da prova, do qual se desencarregou a contento, ao oferecer 
o depoimento de testemunha que com ele trabalhara para a mesma empresa, na 
mesma função, e atestativa da continuidade, onerosidade e subordinação de seu 
labor. Recurso conhecido e improvido.

Processo: 0000029-60.2011.5.07.0029 Julg.: 05/09/2011
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho Publ. DEJT: 14/09/2011
Turma 2

RELAÇÃO DE EMPREGO. NEGAÇÃO DO VÍNCULO. ÔNUS 
PROBATÓRIO DO AUTOR.

Em tendo afirmado, na exordial, a labutação em favor do Reclamado, 
fato peremptoriamente negado pelo demandado, atraiu o Promovente o ônus de 
provar o fato constitutivo de seu direito. Satisfeito o encargo probatório que lhe 
competia, impõe-se manter o decisum que declarou a existência de relação de 
emprego entre as partes.

Processo: 0209200-59.2008.5.07.0030 Julg.: 18/07/2011
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado  Publ. DEJT: 05/08/2011
Turma 2
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RELAÇÃO DE EMPREGO. NEGAÇÃO DO VÍNCULO, MAS 
NÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ÔNUS DA PROVA.

Negada a relação empregatícia, mas não a prestação de serviço, incumbe 
à Reclamada o ônus de provar a natureza da relação de trabalho mantida com o 
obreiro, consoante a regra clássica de hermenêutica jurídica, segundo a qual o ordi-
nário (relação de emprego) se presume, enquanto o extraordinário (trabalho sem 
vinculação empregatícia) se prova. "In casu", não havendo a empresa promovida 
se desencarregado, a contento, desse mister processual, impõe-se reconhecido o 
vínculo empregatício propugnado na exordial, restando descaracterizada a pretensa 
representação comercial.

Processo: 0000274-65.2010.5.07.0010 Julg.: 21/11/2011
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho Publ. DEJT: 06/12/2011
Turma 2

RELAÇÃO DE EMPREGO. PROVA TESTEMUNHAL 
ROBUSTA. DEMONSTRAÇÃO DE EXISTÊNCIA DOS REQUI-
SITOS LEGAIS. RECONHECIMENTO.

Provado, nos autos, de forma robusta, ainda que através de prova exclu-
sivamente testemunhal, que a prestação dos serviços se deu mediante ostensiva 
subordinação do trabalhador ou trabalhadora ao tomador dos serviços e, que, 
demais disso, a empresa, tendo alegado fato extintivo, modificativo ou impeditivo 
do direito alegado na inicial, deixou de apresentar provas de tais alegações, não 
se desincumbindo do ônus a si imposto pelos arts. 818 da CLT e 333, II, do CPC, 
impõe-se o reconhecimento do vínculo de emprego com todas suas conseqüências 
legais daí decorrentes, confirmando-se, por igual, eventual a decisão de primeiro 
grau que assim tenha concluído.

Processo: 0134200-67.2009.5.07.0014 Julg.: 18/07/2011
Rel. Desemb.: Maria José Girão Publ. DEJT: 25/07/2011
Turma 1

RELAÇÃO DE EMPREGO ALEGADA NA VESTIBULAR 
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114 DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.

Nos termos do art. 114 da CF/88, é competente a Justiça do Trabalho 
para processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os 
entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e, na forma da lei, 



TRT 7ª Região - BoleTim de JuRispRudência - Jul./dez. - 2011              159

outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho. O direito perseguido 
nos vertentes autos, o recolhimento dos valores fundiários e o pagamento de 
adicional de insalubridade, decorre de relação jurídica cuja origem primeira é, 
inquestionavelmente, o contrato de trabalho havido entre o Autor e o Município 
de Senador Pompeu, pelo que competente este Segmento do Judiciário, na forma 
do dispositivo constitucional supra.

Processo: 0000324-09.2011.5.07.0026 Julg.: 24/10/2011
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho Publ. DEJT: 21/11/2011
Turma 2

RELAÇÃO DE TRABALHO. PODER PÚBLICO. INCOMPE-
TÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.

Consoante reiteradamente vem decidindo o Supremo Tribunal Federal, 
a competência para apreciar as causas em que se discute relação de trabalho 
mantida com a Fazenda Pública incumbe à Justiça Comum, enquanto dotada de 
natureza jurídico-administrativa. De se declarar, pois, a incompetência da Justiça 
do Trabalho para apreciar a demanda, determinando a remessa dos autos a Justiça 
Comum Estadual. 

Processo: 0185800-91.2009.5.07.0026 Julg.: 25/07/2011
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar Publ. DEJT: 26/08/2011
Turma 2

REMESSA OFICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DEPÓ-
SITO PRÉVIO DA MULTA ADMINISTRATIVA. PRESSUPOSTO 
DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO ADMINISTRATIVO. 
INCONSTITUCIONALIDADE.

A exigência do depósito prévio da multa, consoante o disposto no art. 636, 
parágrafo 1º, da CLT, fere os princípios constitucionais do contraditório e da ampla 
defesa insculpidos no artigo 5º da Constituição Federal, razão pela qual não pode 
ser exigido como pressuposto de admissibilidade de recurso administrativo.

Processo: 0089300-42.2008.5.07.0011 Julg.: 31/08/2011 
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado  Publ. DEJT: 14/09/2011
Turma 2

REPRESENTAÇÃO SINDICAL. 

Não sendo o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Construção de 
Estradas, Pavimentação e Obras de Terraplanagem em Geral no Estado do Ceará 
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(SINTEPAV-CE) o real representante dos trabalhadores da empresa reclamada, 
não há que se falar na aplicação da Convenção Coletiva de Trabalho tendo como 
parte aquele sindicato.

Processo: 0187900-61.2009.5.07.0012 Julg.: 22/08/2011
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano Publ. DEJT: 29/08/2011
Turma 1

REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EXECUÇÃO PROCES-
SADA ANTES DA EDIÇÃO DA LEI MUNICIPAL. IRRETRO-
ATIVIDADE.

Considerando que a legislação do Município de Coreaú - Lei 532/2010 - foi 
editada posteriormente à expedição da RPV, é de se aplicar o disposto no art. 97, 
§ 12, II, dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias, acrescentado pela 
Emenda Constitucional nº 62/2009, que estabelece a quantia de 30 (trinta) salários 
mínimos como limite para pagamento das obrigações de pequeno valor dos Muni-
cípios, sob pena de ferir-se o princípio da irretroatividade das leis.

Processo: 0156800-04.1999.5.07.0024 Julg.: 26/10/2011 
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho Publ. DEJT: 04/11/2011
Turma 2

RESCISÃO CONTRATUAL. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. 
DECRETO ESTADUAL Nº 21.325/91. NORMA MAIS BENÉFICA 
ADERIDA AO CONTRATO DE TRABALHO. 

O Decreto Estadual nº 21.325/91 ao exigir motivação para os atos que 
importem demissão dos servidores do antigo BEC, sucedido pelo BRADESCO, 
integrou o contrato de trabalho da obreira, não autorizando a CLT alteração uni-
lateral do pactuado, principalmente em prejuízo do empregado, ficando vedada 
a despedida imotivada. Fato que não se altera com a mudança na estrutura ou 
propriedade da empresa (art. 448, da CLT). Recurso conhecido e não provido.

Processo: 0087800-68.2008.5.07.0001 Julg.: 21/09/2011
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro  Publ. DEJT: 06/10/2011
Turma 2

RESCISÃO INDIRETA. OCORRÊNCIA.

Restando provado que a reclamada praticou algumas das faltas elencadas 
no art. 483 da CLT, caracterizada restou a rescisão indireta, mantendo-se a decisão 
de primeira instância.
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Processo: 0198600-42.2009.5.07.0030 Julg.: 1º/08/2011 
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho Publ. DEJT: 12/08/2011
Turma 2

RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREGADOR. PRES-
SUPOSTOS NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE NEXO 
CAUSAL E CULPA.

Não comprovado o elemento culpa quanto ao acidente alegado na 
inicial, nem tampouco provada a existência de nexo de causalidade entre 
as patologias que o recorrente diz acometer-lhe e o labor implementado na 
empresa recorrida, há de se afastar a incidência de responsabilidade civil do 
empregador. Recurso improvido. 

Processo: 0113900-08.2009.5.07.0007 Julg.: 26/09/2011
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar Publ. DEJT: 04/10/2011
Turma 2

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO.

Nos termos do § 2º do art. 2º da CLT, considera-se solidariamente respon-
sáveis para os efeitos da relação de emprego as empresas que, embora cada uma 
delas com personalidade jurídica própria, constituam grupo econômico, como o 
caso dos autos.

Processo: 0000903-82.2010.5.07.0028 Julg.: 19/12/2011 
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho Publ. DEJT: 13/01/2012
Turma 2

RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.

A responsabilidade da tomadora de serviços pelos débitos trabalhistas do 
empregador não deriva da comprovação de fraude na contratação da prestadora 
de serviço, mas sim, da teoria do risco assumido pelo contratante, bem como da 
culpa aquiliana, aliada aos princípios de valorização do trabalho e dos direitos 
básicos do trabalhador, insculpidos nos arts. 1º, IV, 6º, 7º, e 170, da CF/88.
DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS E FISCAIS.

Devem ser deduzidas, sobre os créditos decorrentes de condenação judi-
cial, as contribuições previdenciárias devidas pelo empregado ao INSS, a teor do 
art. 276, § 4º, do Decreto nº 3.048/1999, e Súmula 368 do TST. No tocante aos 
descontos fiscais, deve ser observado o disposto no art.73, § 2º, da Consolidação 
dos Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho.
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JUSTIÇA GRATUITA.
A presunção da necessidade do reclamante subsiste até prova em contrário, 

consoante § 1º do art. 4º da Lei nº 1.060/50.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

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

Processo: 0162600-92.2007.5.07.0004  Julg.: 22/08/2011
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva  Publ. DEJT: 1º/09/2011
Turma 1

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 jul-
gamento 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 
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 
trabalhista (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.

Processo: 0147900-46.2009.5.07.0003 Julg.: 08/08/2011
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado  Publ. DEJT: 19/08/2011
Turma 2

RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. DONO DA OBRA. 
DINÂMICA EMPRESARIAL.

A recorrente beneficiou-se, ainda que indiretamente, dos serviços do autor, 
em atividade inerente à implementação de sua finalidade social, porquanto o objeto 
contratado voltou-se à incrementação e aprimoramento do empreendimento. 
Logo, ainda que a situação não tenha sido diretamente tratada pela S. 331/TST, 
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já que a recorrente, na espécie, assume a condição de dona da obra, os princípios 
constitucionais que evocam a proteção ao trabalho e a dignidade do trabalhador 
impõem a mesma solução ali versada, qual seja a responsabilização subsidiária da 
tomadora dos serviços por eventuais créditos dos obreiros contratados.

Processo: 0000664-66.2010.5.07.0032 Julg.: 29/08/2011
Rel. Juíza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel Publ. DEJT: 09/09/2011
Turma 1

RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. EXECUÇÃO DOS BENS 
DOS SÓCIOS DA DEVEDORA PRINCIPAL.

O redirecionamento da execução contra os sócios do devedor principal 
somente deve ocorrer após frustadas as execuções movidas contra as executadas 
principal e subsidiária, haja vista o caráter excepcional da teoria da desconsideração 
da personalidade jurídica. Agravo de petição conhecido e improvido.

Processo: 0149500-26.2006.5.07.0030 Julg.: 05/10/2011
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva Publ. DEJT: 10/10/2011
Turma 1

RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. INEXISTÊNCIA. 
ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS. 

Na terceirização, uma empresa transfere para outra parte de suas atividades 
que passam a ser desempenhadas por empregados daquela, embaixo de suas vistas. 
No caso, porém, o segundo reclamado apenas celebrou contrato com o primeiro 
para entrega de documentos, atividade fim da primeira reclamada, que mantinha 
um serviço de entrega com mais de 500 entregadores distribuidos por toda a cidade, 
prestando serviços para diversas empresas, sem qualquer vinculação entre seus 
clientes e os entregadores, diante mesmo das constantes substituições e alterações 
de zonas de labor, fato confessado pelo próprio recorrente em seu depoimento 
pessoal. Fácil concluir, portanto, que o que na verdade existia entre as reclamadas 
era um simples contrato de natureza civil de entregas de documentos, não cabendo 
ao contratante qualquer responsabilização quanto aos créditos trabalhistas dos 
empregados da contratada. 

Processo: 0001760-12.2010.5.07.0002 Julg.: 16/11/2011
Rel. Juíza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel Publ. DEJT: 25/11/2011
Turma 1

RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AFASTADA. 

Considerando que o Supremo Tribunal Federal declarou constitucional 
o art. 71 da Lei 8.666/93, que não há prova nos autos de que o Estado do Ceará 
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tenha sido negligente quando firmou contrato de prestação de serviços com as 
reclamadas, nem de que a real empregadora seja insolvente ou inidônea finan-
ceiramente, não se justifica transferir à tomadora de serviços a responsabilidade 
típica do empregador principal. Recurso conhecido e provido.

Processo: 0106400-79.2009.5.07.0009 Julg.: 13/06/2011
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro  Publ. DEJT: 11/07/2011
Turma 2

RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE PÚBLICO. 
SÚMULA Nº 331, IV, DO TST.

O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, 
implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços, ainda que se trate 
de órgão da administração pública direta (TST, Súmula 331, IV). Na espécie, a 
responsabilidade subsidiária do ente público decorre da inapropriada contratação 
de pessoal por meio de entidade fornecedora de mão-de-obra, sem se olvidar que 
mesmo negligenciou no seu dever de fiscalizar o cumprimento das obrigações 
trabalhistas pela prestadora de serviços, caracterizando-se a culpa "in vigilando", 
derivação doutrinária da responsabilidade civil.
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.

Processo: 0210500-19.2009.5.07.0031 Julg.: 17/08/2011
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar Publ. DEJT: 25/08/2011
Turma 2

RESTAURAÇÃO DOS AUTOS. PROSSEGUIMENTO DA 
EXECUÇÃO COM BASE NA R. SENTENÇA ACOSTADA 
AOS AUTOS.

Considerando-se que o ora recorrente não deu azo ao desaparecimento 
dos presentes autos, e, devido a tal fato, vem amargando prejuízos com a 
demora na solução de seu litígio, entende esta Corte pela reforma do julgado 
para determinar que a execução dos presentes autos prossiga tendo por base a 
r. sentença de fls. 46-47.

Processo: 0114900-82.2005.5.07.0007 Julg.: 31/08/2011 
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho Publ. DEJT: 20/09/2011
Turma 2
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REVELIA. ENTE PUBLICO OJ 152 SBDI-1.

A arguição de nulidade da sentença não procede eis que, ao contrário 
do que alega o Município postulado, as pessoas jurídicas de direito público 
sujeitam-se à revelia prevista no art. 844 da CLT, conforme previsto na OJ 152 
da SDI 1, do TST. 

Processo: 0000658-92.2010.5.07.0021 Julg.: 22/08/2011
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho Publ. DEJT: 20/09/2011
Turma 2

RITO SUMARÍSSIMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 
ESCLARECIMENTOS. ENTREGA COMPLETA DA PRES-
TAÇÃO JURISDICIONAL. 

Em virtude do princípio da ampla e completa entrega da prestação juris-
dicional, 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: 0015400-13.2009.5.07.0004 Julg.: 03/08/2011
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro  Publ. DEJT: 29/08/2011
Turma 2

RITO SUMARÍSSIMO. HORAS EXTRAS INDEVIDAS. CON-
VENÇÃO COLETIVA. COMPENSAÇÃO. 

A Convenção Coletiva acostada aos autos pelo próprio recorrente, em sua 
cláusula vigésima oitava (fl. 16), dispõe que a carga normal de trabalho semanal 
será de 44 horas, de segunda à sexta-feira, salientando em seu parágrafo único, que 
em decorrência da jornada acima indicada, o trabalho aos sábados será compensado 
por acréscimo nos demais dias úteis da semana. E foi exatamente isso que aconteceu 
nos presentes autos, razão pela qual, a sentença deve ser mantida. 

Processo: 0001521-05.2010.5.07.0003 Julg.: 1º/08/2011
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano Publ. DEJT: 18/08/2011
Turma 1
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RITO SUMARÍSSIMO. PARCELA REMUNERATÓRIA REFE-
RENTE À COMISSÃO POR VENDAS. REGISTRO NO TRCT. 
PLEITO DE DIFERENÇA SALARIAL IMPROCEDENTE. 

Improcede pleito que busca fazer integrar na remuneração utilizada no 
TRCT, parcela referente à comissão por vendas realizadas, quando esta já consta 
nos cálculos rescisórios, pena de ensejar pagamento em duplicidade.

Processo: 0001165-07.2010.5.07.0004 Julg.: 18/07/2011
Rel. Juíza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel Publ. DEJT: 1º/08/2011
Turma 1

SALÁRIO MÍNIMO. PAGAMENTO PROPORCIONAL À JOR-
NADA 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 constitucional-
mente 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: 0000682-96.2010.5.07.0029 Julg.: 06/07/2011
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho Publ. DEJT: 18/08/2011
Turma 2

SALÁRIOS. PROVA DA QUITAÇÃO. ART. 464 DA CLT. AUSÊN-
CIA DE RECIBOS. PROVA DOCUMENTAL. VALIDADE.

A prova do pagamento de salários, nos termos do art. 464, da CLT, deve 
ser feita pelo empregador, mediante a apresentação de recibo assinado pelo 
empregado. Não havendo prova documental do pagamento de salários, deve 
prevalecer a prova testemunhal produzida pelo empregado, inclusive para 
demonstrar que a remuneração paga era, efetivamente, superior àquela declarada 
na peça defensiva.

Processo: 0000019-31.2011.5.07.0024 Julg.: 09/11/2011
Rel. Desemb.: Maria José Girão Publ. DEJT: 17/11/2011 
Turma 1
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SEGURO DE VIDA. PREVISÃO EM NORMA COLETIVA.

Havendo nos instrumentos normativos da categoria cláusula estabele-
cendo que as empresas contratarão, em favor de seus empregados, seguro de 
vida em grupo, sem ônus para estes, não se mostra regular o ato patronal de 
descontar do salário do empregado valores a esse título, sob pena de violação 
ao art. 7º, XXVI da CF.

Processo: 0000403-70.2011.5.07.0031 Julg.: 27/10/2011
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano Publ. DEJT: 14/11/2011
Turma 1

SENTENÇA NULA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDI-
CIONAL. OMISSÃO DOS FUNDAMENTOS ATINENTES À 
PARCELA DEDUTIVA “EMPRÉSTIMO EM FOLHA”.

Nula, por deficiente entrega da prestação jurisdicional, é a Sentença em 
que ausente o fundamento para se deferir pretensão formulada por uma das 
partes litigantes.

Processo: 0176000-15.2008.5.07.0013 Julg.: 27/07/2011
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho Publ. DEJT: 15/09/2011
Turma 2

SERVIÇO EXTERNO. CONTROLE. POSSIBILIDADE. 

A regra é o controle da jornada, sendo a exclusão disciplinada no 
regramento do art. 62, I da CLT, de caráter eminentemente excetivo, somente 
albergando os trabalhadores externos cuja natureza do labor impossibilite, em 
absoluto, qualquer forma de quantificação da jornada, o que decididamente, não 
é o caso dos autos.

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: 0014300-73.2008.5.07.0031 Julg.: 1º/08/2011
Rel. Juíza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel Publ. DEJT: 24/08/2011
Turma 1
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SISTEMA DE PRÁTICAS TELEBRÁS. ESTABILIDADE. INE-
XISTÊNCIA.

Do atento exame das normas que consubstanciam o "Sistema de Práticas 
TELEBRÁS, série Recursos Humanos (720-100-106-CE)", extrai-se inexistir 
disposição instituidora de estabilidade no emprego, por isso de indeferir-se a 
reintegração de trabalhador dispensado sem justa causa.

Processo: 0000284-06.2010.5.07.0012 Julg.: 29/08/2011
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho Publ. DEJT: 15/09/2011
Turma 2

SISTEMA DE PRÁTICAS DA TELEBRAS. INOBSERVÂNCIA. 
REINTEGRAÇÃO. CABIMENTO.

Tendo em vista que o desate do contrato de trabalho havido entre os liti-
gantes não observou o previsto no SISTEMA DE PRÁTICAS DA TELEBRAS, 
que condiciona a ruptura do pacto à ocorrência comprovada de incompetência 
profissional, negligência no trabalho, ou faltas éticas, revela-se devido o pedido 
de reintegração propugnado pelo reclamante em sua exordial.

Processo: 0215300-19.2005.5.07.0003 Julg.: 08/09/2011
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado  Publ. DEJT: 15/09/2011
Tribunal Pleno

SOBREAVISO.

Sendo o reclamante empregado de uma empresa de telefonia, remunerado 
por salário fixo mais comissão, e prestando serviço externo, o uso de telefone 
celular cedido pelo empregador, sem prova de que ficasse esperando chamado do 
empregador ou que tenha sido convocado, fora do seu expediente, não se justifica 
condenação a título de sobreaviso, no valor de 1/3 sobre sua remuneração. Recurso 
conhecido e provido. 

Processo: 0034900-10.2005.5.07.0003 Julg.: 09/08/2011
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro  Publ. DEJT: 29/08/2011
Tribunal Pleno
 
SUJEITO AO RITO SUMARÍSSIMO. DEFERIMENTO 
DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. REDUÇÃO DA MULTA 
DIÁRIA CONDENADA NA SENTENÇA, NO CASO DE DES-
CUMPRIMENTO.

Vislumbra-se que a penalidade imposta à reclamada recorrente é exor-
bitante, tendo em vista que a multa diária por motivo de descumprimento de 
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obrigação de fazer, no caso, implantação de piso salarial, deve ser coerente em 
relação ao pedido principal, razão pela qual impõe-se a redução da multa diária 
para o equivalente a 20% (vinte por cento) do salário mínimo, à época da prolação 
da sentença, em relação a cada reclamante.

Processo: 0084300-79.2008.5.07.0005 Julg.: 17/08/2011
Rel. Desemb.: Maria José Girão Publ. DEJT: 05/09/2011
Turma 1

SÚMULA 244. TST. 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).

Garantia de emprego à gestante só autoriza a reintegração se esta se der 
durante o período de estabilidade. Do contrário, a garantia restringe-se aos salários 
e demais direitos correspondentes ao período de estabilidade.

Processo: 0016900-20.2009.5.07.0003  Julg.: 29/08/2011
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho  Publ. DEJT: 12/09/2011
Turma 2

SÚMULA 327 DO TST.

Tratando-se de pedido de diferença de complementação de aposentadoria 
oriunda de norma regulamentar, a prescrição aplicável é a parcial, não atingindo 
o direito de ação, mas, tão-somente, as parcelas anteriores ao qüinqüênio.

Processo: 0000096-31.2010.5.07.0006 Julg.: 26/09/2011 
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho Publ. DEJT: 30/09/2011
Turma 2

SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES. 
REGULAMENTO DO ESTATUTO PREVI. COMPLEMENTA-
ÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES. LIDE DECOR-
RENTE DA RELAÇÃO DE EMPREGO. COMPETÊNCIA DA 
JUSTIÇA DO TRABALHO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DA 
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO 
DO BRASIL E DO BANCO DO BRASIL S/A PELA CORREÇÃO 
DO CÁLCULO DOS BENEFÍCIOS.

O pedido de COMPLEMENTAÇÃO de aposentadorias ou de pensões 
formulado em face da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, 
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por ter sua gênese nos contratos de trabalho mantidos com o 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 S/A o instituidor e mantenedor da PREVI, 
obriga-se, obriga-se, solidariamente com referida Caixa de Previdência, a pagar 
CORRETAMENTE os benefícios devidos aos ex-empregados/segurados e aos 
respectivos pensionistas, não prosperando as teses defensivas da autonomia e de 
absoluta distinção entre as Instituições.

Processo: 0197400-63.2009.5.07.0009 Julg.: 05/10/2011
Rel. Desemb.: Maria José Girão  Publ. DEJT: 18/10/2011
Turma 1

SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. ART. 31 DO REGULA-
MENTO DO PLANO PETROS. RETIFICAÇÃO DE CÁLCULOS.

Desatende à prescrição contida no art. 31 do Plano PETROS o cálculo da 
suplementação de pensão que utiliza por base o valor correspondente a 50% do salário 
real de benefício, em vez de incidir aquele percentual sobre o importe equivalente à 
complementação da aposentadoria a que faria jus o mantenedor-beneficiário.

Processo: 0000384-64.2010.5.07.0010 Julg.: 28/11/2011
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho Publ. DEJT: 11/01/2012
Turma 2

SUMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. REVISÃO DOS CÁLCULOS 
INICIAIS. OBSERVÂNCIA DO REGULAMENTO INTERNO EM 
VIGOR NA DATA DE ADMISSÃO DO DE CUJUS.

A norma a ser aplicada para o cálculo da suplementação de pensão da 
autora é o Regulamento Básico da Petros de 1973, eis que em vigor na data de 
admissão do de cujus e não aquela vigente à época do pagamento da suplemen-
tação de pensão. Incide, no caso, o entendimento consubstanciado nas Súmulas 
nºs 51, item I e 288 do TST.

Processo: 0001189-38.2010.5.07.0003 Julg.: 1º/08/2011
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano Publ. DEJT: 29/08/2011
Turma 1

SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO. REDUÇÃO SALARIAL. 
IMPOSSIBILIDADE.

O recebimento pela reclamante da parcela "substituição de função", desde 
o início do vínculo empregatício com o banco sucedido, impede a sua supressão 
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posterior, que configura redução salarial, o que não é permitido, conforme pres-
creve a CF/88, em seu artigo 7º, inciso VI, estando correto o deferimento de tal 
parcela com os reflexos pertinentes.

Processo: 0000990-92.2010.5.07.0010 Julg.: 14/11/2011 
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho Publ. DEJT: 25/11/2011
Turma 2

SUPRESSÃO DO INTERVALO INTRAJORNADA. NATU-
REZA SALARIAL. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO 
PREVIDENCIÁRIA.

A expressão "remunerar" contida no § 4º, do art. 71, da CLT, conduz à con-
clusão que o pagamento correspondente à supressão do intervalo de intrajornada 
não acarreta simples indenização pela violação do direito de descanso, mas, sim, 
pagamento como hora de sobrejornada, posto que neste período houve efetiva 
prestação de serviços. Recurso ordinário conhecido e provido.

Processo: 0256800-07.2007.5.07.0032 Julg.: 31/08/2011 
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva Publ. DEJT: 15/09/2011
Turma 1

SUSPEIÇÃO DE TESTEMUNHAS. SÚMULA Nº 357, DO 
C. TST. CONTRADITA NÃO ARGÜIDA. VALIDADE DOS 
DEPOIMENTOS.

O simples fato de as testemunhas terem manejado ação judicial em face 
da reclamada não as tornam suspeitas, conforme inteligência da Súmula nº 
357 do C. TST. A impugnação ao testemunho deve ser apresentada, mediante 
contradita, na forma disposta no art. 414, § 1º, do CPC, até o momento ime-
diatamente anterior ao início do depoimento, sob pena de preclusão. Portanto, 
não levantada contradita na oportunidade própria, reputam-se válidos os depoi-
mentos das testemunhas autorais, cujos relatos foram unânimes em confirmar 
os fatos narrados na inicial, merecendo, pois, ser mantida a sentença recorrida 
que reconheceu à autora o direito à indenização por danos morais. Recurso 
conhecido e improvido.

Processo: 0000723-17.2010.5.07.0012 Julg.: 26/09/2011
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar Publ. DEJT: 30/09/2011
Turma 2
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TRCT. QUITAÇÃO.

Havendo sido contemplado o pagamento de determinado título trabalhista 
no recibo rescisório, devidamente homologado pelo sindicato profissional sem a 
aposição de qualquer ressalva quanto ao valor ali registrado, tem-se que mais nenhum 
importe será devido ao trabalhador sob o mesmo título. Na espécie, as parcelas 
deferidas pelo Juízo a quo, com exceção das férias vencidas, foram contemplados 
no TRCT firmado pela autora, merecendo, por isso, excluídas das condenação.
INAPLICABILIDADE DO ART. 475-J NO PROCESSO TRA-
BALHISTA.

Dispondo a CLT de dispositivos específicos regulando a execução de sen-
tença (artigos 880 e seguintes), não há cabida para aplicação do normatizado no 
art. 475-J do CPC. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

Processo: 0085900-80.2009.5.07.0012 Julg.: 08/06/2011
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar Publ. DEJT: 08/07/2011
Turma 2

TERCEIRIZAÇÃO. ISONOMIA SALARIAL COM OS EMPRE-
GADOS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA TOMADORA DOS 
SERVIÇOS. IMPOSSIBILIDADE.

À míngua de supedâneo legal, descabe falar em isonomia salarial entre 
trabalhador de empresa prestadora de serviços e empregado da instituição bancá-
ria 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: 0001055-81.2010.5.07.0012 Julg.: 21/11/2011
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho Publ. DEJT: 06/12/2011
Turma 2

TERCEIRIZAÇÃO. ISONOMIA SALARIAL ENTRE EMPRE-
GADO 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 
prestador de serviço muito inferior ao padrão empregatício clássico, ferindo, em 
muitos aspectos, o princípio antidiscriminatório que preside a ordem constitucional 
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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 o Reclamante realizava tarefas típicas de bancário, impõe-se 
a confirmação da decisão que deferiu as diferenças salariais pretendidas.
TOMADOR. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. 

Se o ente paraestatal contratou mal deve arcar com as consequências 
deste ato, tal qual os demais empregadores, não havendo qualquer óbice legal 
neste sentido, pois, ao contrário, há norma expressa, no texto celetário (art. 455) 
que deve ser aplicada analogicamente ao presente caso, com o temperamento 
necessário.

Processo: 0108800-75.2009.5.07.0006 Julg.: 18/07/2011
Rel. Juíza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel Publ. DEJT: 1º/08/2011
Turma 1

TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO 
DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PELO EMPREGADOR. 
RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 331, IV, DO TST NADA 
OBSTANTE A DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE 
DO ART. 71, § 1º DA LEI 8.66/93.

De acordo com a súmula 331, IV, do TST, o inadimplemento das obrigações 
trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária do 
tomador dos serviços, quanto àquelas obrigações, inclusive quanto aos órgãos da 
administração direta, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públi-
cas e das sociedades de economia mista, desde que hajam participado da relação 
processual e constem também do título executivo judicial, não existindo qualquer 
outra formalidade para essa responsabilização. Nada obstante o exposto, admitiu o 
Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Declaratória de Constitucionalidade 
nº 16/DF, que continua sendo possível a responsabilização da Administração 
Pública, com base na Súmula nº 331 do TST, desde que demonstrada a existência 
de culpa do ente público na fiscalização da regularidade da empresa prestadora 
de serviço público.

Processo: 0000286-85.2010.5.07.0008 Julg.: 18/07/2011
Rel. Desemb.: Maria José Girão Publ. DEJT: 25/07/2011
Turma 1
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TÍTULO EXECUTIVO. INEXIGIBILIDADE.

Não há como a agravante executar sentença com base em título executivo 
oriundo de processo do qual sequer fez parte, pelo que deveria ter proposto ação 
de conhecimento a fim de constituir seu crédito, e não ação de execução, incabível 
na espécie.

Processo: 0001488-09.2010.5.07.0005 Julg.: 26/09/2011 
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho Publ. DEJT: 03/10/2011
Turma 2

TOMADOR DE SERVIÇOS. DECISÃO DO E. STF DECLARA-
TÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE DO § 1º DO ART. 71 DA 
LEI Nº 8.666/93. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. RESPONSABI-
LIDADE SUBSIDIÁRIA PELOS DIREITOS TRABALHISTAS 
DE EMPREGADOS DA EMPRESA PRESTADORA.

Malgrado proclamada pelo E. Supremo Tribunal Federal a conformidade 
constitucional do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, segundo o qual a inadimplência 
de empresa contratada pelo Poder Público, "com referência aos encargos traba-
lhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabi-
lidade por seu pagamento", in casu, contudo, ao compulsar dos autos, constata-se 
inexistir qualquer prova de que tenha a Edilidade recorrente cuidado de agir em 
consonância com os ditames legais pertinentes, realizando o devido processo de 
licitação, quando da contratação da Cooperzil, pelo menos no período laborado 
pela reclamante, consoante alegação aduzida nas insurgências. Nesse compasso, 
impõe-se mantida sua responsabilização subsidiária quanto às obrigações traba-
lhistas inadimplidas pela empresa prestadora.

Processo: 0000201-33.2010.5.07.0030 Julg.: 25/07/2011
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho Publ. DEJT: 12/08/2011
Turma 2

TOMADOR DE SERVIÇOS. ENTE PÚBLICO. RESPONSABI-
LIDADE SUBSIDIÁRIA. SÚMULA 331 DO TST.

O Ente Público, beneficiário do trabalho, quando contratar mediante lici-
tação, tem o dever de fiscalizar as empresas contratadas quanto ao cumprimento 
de suas obrigações trabalhistas, sob pena de responder subsidiariamente pelo 
pagamento das verbas inadimplidas, nos termos da Súmula 331 do TST.
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LITISCONSÓRCIO ATIVO.
O simples fato da contratação dos autores ter ocorrido em datas distintas 

não impede a formação do litisconsórcio, sobretudo, porque tal situação não irá 
influenciar no direito pretendido.
ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM.

A preliminar em questão se confunde com o próprio mérito e com ele será 
examinado.
GRUPO ECONÔMICO. CHAMAMENTO AO PROCESSO DAS 
EMPRESAS TARTIAS E ESUTA.

Deve ser mantida a decisão de 1º Grau, no sentido de que não há prova nos 
autos de que as empresas mencionadas componham o mesmo grupo econômico, 
sendo certo que os contratos sociais das empresas (fls. 213-294) sequer revelam 
alguma identidade societária das empresas chamadas a lide com a primeira recla-
mada, ou mesmo a existência da alegada unidade no exercício do controle do 
empreendimento.
REAJUSTE SALARIAL. INVALIDADE E INAPLICABILIDADE 
DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO.

A Confederação detinha legitimidade para representar a categoria, uma vez 
que atuou de forma supletiva, nos moldes da lei, sendo desnecessária qualquer 
manifestação acerca da inexistência de Federação, posto que presumível esta situ-
ação. Afasta-se o argumento de que o pacto somente poderia ser celebrado entre 
duas Confederações, pois distintamente do afirmado, o art. 611 da CLT nada men-
ciona a esse respeito. Entendimento diverso inviabilizaria a aplicação do disposto 
no § 2º uma vez que exigiria a ausência de Sindicato por ambos os pactuantes.
VERBAS RESCISÓRIAS.

A participação do Banco no TAC, mediante o repasse direto aos trabalhado-
res, dos valores devidos à ORBRAL, não o exime de responder subsidiariamente 
pelas verbas inadimplidas pelo primeiro reclamado, sendo certo que a Sentença 
já autorizou a dedução dos valores pagos pelo Banco do Nordeste.
FÉRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. REFERENTE AO 
RECLAMANTE AGOSTINHO JONATAN ALVES SALES.

Dou provimento para deferir ao reclamante AGOSTINHO JONATAN 
ALVES SALES o pagamento do acréscimo de 1/3 sobre as férias relativas ao 
período aquisitivo 2006/2007.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFERIMENTO.

A verba honorária é hodiernamente devida em decorrência da revogação 
dos arts. 14 e 16 da Lei nº 5.584/70, que conferiam supedâneo legal às Súmu-
las 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.



176               TRT 7ª Região - BoleTim de JuRispRudência - Jul./dez. - 2011

Processo: 0080400-57.2009.5.07.0004 Julg.: 12/09/2011
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva Publ. DEJT: 23/09/2011
Turma 1

TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO. ADICIONAL DE 
RISCO. LEI 4.860/65. INAPLICABILIDADE.

O adicional de risco de 40%, previsto no art. 14, da Lei 4.860/65, não é 
devido aos reclamantes, uma vez que referido diploma legal aplica-se, conforme 
dispõe seu art. 19, aos servidores ou empregados pertencentes às Administrações 
dos Portos organizados.
VALES-TRANSPORTE. DEFERIMENTO. IRRELEVÂNCIA DE 
QUESTÕES BUROCRÁTICAS.

Compete ao Órgão Gestor de Mão-de-Obra disponibilizar os vales-trans-
porte para os trabalhadores portuários avulsos, sendo irrelevantes, para esse fim, 
as questões de ordem burocrática previstas em regulamento, restando inequívoco 
que a opção pelo não recebimento constitui condição extraordinária que deve ser 
provada pelo empregador.

Processo: 0190500-95.2008.5.07.0010 Julg.: 09/11/2011
Rel. Juíza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel Publ. DEJT: 30/11/2011
Turma 1

TRABALHADORES NA AGRICULTURA FAMILIAR E 
EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL. POSSIBILIDADE DE 
CRIAÇÃO DE ENTIDADE SINDICAL PRÓPRIA. AUSÊNCIA 
DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL.

Para os efeitos da Lei nº 11.326/2006, considera-se agricultor familiar e 
empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades no meio rural e que, 
de modo simultâneo, não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) 
módulos fiscais, utilize predominantemente mão-de-obra da própria família nas 
atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento, tenha renda 
familiar predominantemente originada de atividades econômicas vinculadas ao 
próprio estabelecimento ou empreendimento e que, ademais, dirija seu estabele-
cimento ou empreendimento com sua família. Atendidas essas condições, tem-se, 
como certo, que o agricultou ou empreeendedor rural familiar pode, por se tratar 
de categoria distinta do trabalhador rural comum, instituir sindicato próprio, sem 
que essa prática viole o princípio da unicidade sindical.

Processo: 0000966-22.2010.5.07.0024 Julg.: 05/09/2011
Rel. Desemb.: Maria José Girão Publ. DEJT: 15/09/2011
Turma 1
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TRABALHO AOS SÁBADOS. INCLUSÃO NO CÁLCULO DAS 
HORAS EXTRAS.

A jornada aos sábados, das 6 às 15h, foi confessada pelo segundo reclamado, 
razão pela qual a mesma deve ser levada em consideração na base de cálculo das 
horas extras deferidas pela sentença recorrida.
DEDUÇÃO DE VALORES RELATIVOS A BENS RECEBIDOS 
PELO RECLAMANTE. POSSIBILIDADE.

A dedução visa evitar o enriquecimento sem causa, podendo ser autorizada 
de ofício pelo juiz. Contudo, deve ficar restrita ao valor do bem confessadamente 
recebido pelo autor.
MULTA DO ART. 477, § 8º, DA CLT.

Envolvendo a reclamação controvérsia acerca do vínculo empregatício e, con-
sequentemente, 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.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Não há vedação legal à condenação na verba honorária na Justiça Obreira, 
que encontra amparo na Constituição Federal em vigor (art. 133) e legislação 
infraconstitucional, como art. 20 do CPC e Estatuto da OAB (art. 22). Recurso 
conhecido e parcialmente provimento.

Processo: 0109100-30.2006.5.07.0010  Julg.: 08/06/2011
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro  Publ. DEJT: 08/07/2011
Turma 2

TRABALHO EM PLANTÕES DE SOBREAVISO.

Estando provado nos autos o trabalho em plantões de sobreaviso, há de se 
aplicar ao presente caso, o disposto no art. 244, § 2º, da CLT.

Processo: 0000541-46.2010.5.07.0007 Julg.: 03/10/2011 
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho Publ. DEJT: 14/10/2011
Turma 2

TRABALHO EXTERNO. HORAS EXTRAS. INDEVIDAS.

Sem o acompanhamento, "pari passu", do empregador, no evolver diário de 
suas atividades funcionais, sobeja ao empregado a comodidade de gerir, consoante 
melhor lhe convenha, o tempo ao correr do qual se lhe espera a desincumbência 
de seus cometimentos funcionais, não se havendo falar, em caso tal, de pagamento 
de horas extras, a teor da regra emergente do inciso I do art. 62 da CLT.
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Processo: 0061500-11.2009.5.07.0009 Julg.: 08/08/2011
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho Publ. DEJT: 15/09/2011
Turma 2

UNICIDADE CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA.

Não demonstrado nos autos a ocorrência de qualquer vício que pudesse 
invalidar a adesão da recorrente ao Programa de Rescisão Voluntária Incentivada 
- P.R.V.I., tem-se por eficaz a resilição do primeiro contrato de trabalho. Desta 
forma, a novel contratação, já sob a égide da Constituição de 1988, é nula de 
pelo direito, por encontrar óbice no art. 37, II e § 2º, CRFB. Recurso ordinário 
conhecido e não provido.

Processo: 0061900-10.2009.5.07.0014 Julg.: 05/09/2011
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado  Publ. DEJT: 13/09/2011
Turma 2

USO DE ATESTADO MÉDICO COM ASSINATURA FALSI-
FICADA. PROVA COLHIDA MEDIANTE PERÍCIA DOCU-
MENTOSCÓPICA. ATO DE IMPROBIDADE JUSTIFICADOR 
DE RESCISÃO CONTRATUAL POR JUSTA. SENTENÇA 
MANTIDA.

Provado nos autos que a reclamante se valeu de atestado médico falso para 
o fim de justificar sua ausência ao trabalho, impõe-se reconhecer a falta grave 
ensejadora do rompimento contratual por justa causa, mantendo-se integralmente 
a sentença que albargou tal entendimento.

Processo: 0170500-67.2009.5.07.0001 Julg.: 12/09/2011
Rel. Desemb.: Maria José Girão Publ. DEJT: 16/09/2011
Turma 1

VALE ALIMENTAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.

Nos termos da Orientação Jurisprudencial nº 215 da SDI-1, do TST, é 
do empregado o ônus de comprovar que satisfez os requisitos indispensáveis à 
obtenção do vale-transporte. 

Processo: 0000283-78.2011.5.07.0014 Julg.: 16/11/2011
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano Publ. DEJT: 24/11/2011
Turma 1
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VALE-TRANSPORTE. COMPROVAÇÃO DE SOLICITAÇÃO 
DO BENEFÍCIO. ÔNUS DO EMPREGADO.

Compete ao empregado demonstrar que solicitou expressamente o benefício 
do vale-transporte à empresa, conforme art. 7° do Decreto nº 95.247/1997. Neste 
sentido é a Orientação Jurisprudencial n° 215 da SDI-1 do TST. Recurso improvido.

Processo: 0136400-23.2008.5.07.0001 Julg.: 08/06/2011
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar Publ. DEJT: 04/07/2011
Turma 2

VENDEDOR AUTÔNOMO. ÔNUS DA PROVA. VÍNCULO 
EMPREGATÍCIO. 

Quando a Reclamada apresenta defesa, alegando ter havido com o Recla-
mante outra relação que não a de emprego, ordinariamente esperada, atrai para 
si o ônus de provar a não ocorrência das características do vínculo empregatício, 
posto que argüiu fato modificativo do direito do Autor. Em não se desvencilhando 
desse ônus, mantém-se a sentença que reconheceu a tese inaugural. 
APLICAÇÃO DO ART.475 J DO CPC.

Razão assiste à recorrente, porém, em relação à multa do art. 475-J do 
CPC, uma vez que a tese defendida na sentença viola os artigos 880 e 889 da CLT.

Processo: 0000683-56.2010.5.07.0005 Julg.: 1º/08/2011
Rel. Juíza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel Publ. DEJT: 22/08/2011
Turma 1

VENDEDORES DE TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO, CARTÕES 
DE CRÉDITO, SEGURO DE VIDA E PREVIDÊNCIA. ATIVI-
DADE DESVIRTUADA. EXERCÍCIO DE FUNÇÕES PRÓ-
PRIAS DE EMPREGADO BANCÁRIO. RECONHECIMENTO 
DA RELAÇÃO DE EMPREGO POSTULADA NA RECLAMA-
ÇÃO TRABALHISTA COM BASE NA PROVA CONSTANTE 
DOS AUTOS. SENTENÇA CONFIRMADA.

Comprovado nos autos que a trabalhadora, embora contratada para vender 
seguro de vida e previdência de empresa Bradesco Vida e Previdência S/A, inte-
grante do grupo Bradesco, em verdade, exercia funções próprias de empregado 
bancário, no âmbito de agência do Banco Bradesco, de forma não-eventual, 
mediante subordinação e pessoalidade, forçoso reconhecer o vínculo de emprego 
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com o Banco. Assim, merece integral confirmação a decisão de primeiro grau de 
jurisdição, mediante a qual o Juiz sentenciante, após minudente análise da prova 
constante dos autos, acolheu o pedido de reconhecimento da relação de emprego 
entre a prestadora dos serviços e o banco reclamado, determinou o registro do 
contrato na CTPS e deferiu os demais consectários legais.

Processo: 0000180-66.2010.5.07.0027 Julg.: 26/10/2011
Rel. Desemb.: Maria José Girão Publ. DEJT: 10/11/2011
Turma 1

VERBAS RESCISÓRIAS. BASE DE CÁLCULO A MENOR. 
PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO. DIFERENÇAS RESCI-
SÓRIAS E MULTA DEVIDAS.

O pagamento das verbas rescisórias com base em remuneração inferior 
àquela efetivamente percebida pela parte reclamante e fora do prazo previsto no 
art. 477, § 6º da CLT, gera o direito, respectivamente, às diferenças rescisórias e 
à multa do art. 477, § 8º do Texto Consolidado, conforme decidido pelo Juízo de 
1º grau. Recurso ordinário conhecido e não provido.

Processo: 0143200-91.2009.5.07.0014 Julg.: 08/08/2011
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano Publ. DEJT: 24/08/2011
Turma 1

VÍNCULO.

O reconhecimento de vínculo de emprego requer prova da existência dos 
três requisitos previstos no art. 3º da CLT, quais sejam, habitualidade, subordinação 
e salário. A falta de um destes é suficiente para desfigurar a relação de emprego. 
No caso presente, o autor alegou haver trabalhado em dois períodos sem carteira 
assinada: um antes e outro depois do tempo em sua CTPS fora anotada. O 1º 
período restou atingido pela prescrição e segundo sem prova dos requisitos do 
art. 3º da CLT. 
DANO MORAL. 

O fato de o autor, durante o vínculo laboral com o reclamado, haver per-
dido audição, sem culpa do empregador, não justificada pedido de indenização 
por danos morais. Recurso conhecido, mas desprovido.

Processo: 0177200-53.2009.5.07.0003 Julg.: 13/06/2011
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro  Publ. DEJT: 11/07/2011
Turma 2
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VÍNCULO.

Tendo o reclamante provado convincentemente a prestação dos serviços, de 
forma habitual, sob dependência do empregador e mediante salário, confirma-se 
decisão que reconheceu o vínculo de emprego, por haver preenchido os requisitos 
do art. 3º da CLT.
DANOS MORAIS. 

Constando dos autos prova documental contrária a tese do reclamante de 
que deixou um bom emprego por conta de promessa fantasiosa do reclamado, não 
se justifica pedido de indenização por danos morais. 
MULTA RESCISÓRIA. 

Esta parcela só é devida preenchidos os requisitos do art. 477, § 6º, da CLT. 
No caso presente, estão sendo discutidos o vínculo e a rescisão indireta. Por isto, 
não há direito a tal verba. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Processo: 0000107-94.2010.5.07.0027 Julg.:  25/07/2011
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro  Publ. DEJT: 10/08/2011
Turma 2

VÍNCULO DE EMPREGO. CONTROVÉRSIA. MULTAS DOS 
ARTIGOS 467 E 477, § 8º, DA CLT.

Se a controvérsia acerca da natureza jurídica da relação de trabalho vier 
a ser dirimida pelo juiz em favor do reclamante, reconhecendo-lhe o vinculo 
empregatício, a empregadora deve suportar as consequências do risco que assumiu, 
com o pagamento das multas previstas dos artigos 467 e 477, § 8º, ambos da CLT, 
porque não quitadas as verbas rescisórias nas épocas próprias.

Processo: 0207100-63.2009.5.07.0009 Julg.:  31/08/2011
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado  Publ. DEJT: 14/09/2011
Turma 2

VÍNCULO DE EMPREGO. COOPERATIVA. 

Qualquer que seja o ramo de atividade da sociedade cooperativa, não existe 
vínculo empregatício entre ela e seus associados, nem entre estes e os tomadores 
de serviços daquela (art. 442 § Único da CLT). Recurso da Cooperativa dos Pro-
fissionais de Enfermagem do Ceará conhecido e provido, para julgar improcedente 
a reclamação trabalhista.

Processo: 0058100-04.2009.5.07.0004 Julg.: 11/07/2011
Rel. Desemb.: Manoel Arízio Eduardo de Castro  Publ. DEJT: 10/08/2011
Turma 2
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VÍNCULO DE EMPREGO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. TER-
CEIRIZAÇÃO. COOPERATIVA E NULIDADE DO PACTO POR 
FALTA DE CONCURSO PÚBLICO. RECURSO DO AUTOR. 
VÍNCULO.

Confirmada a prestação dos serviços, não contestadas as datas de admissão 
e demissão, afastada a denunciação da lide na apreciação de relação de emprego 
e sem repercussão quanto aos direitos laborais o argumento de nulidade do pacto 
por falta de concurso público, há de ser reconhecido o vínculo de emprego entre 
o autor e a EMBRAPA e deferidos os direitos daí decorrentes. 
RECURSO DA COOPERATIVA (COOTAGRO). NULIDADE DA 
DENUNCIAÇÃO DA LIDE.

Quando versa o litígio sobre reconhecimento de vínculo de emprego, não 
cabe, no processo do trabalho, a denunciação da lide. Apelo procedente para excluir 
a COOTAGRO do pólo passivo da demanda.
RECURSO DA EMBRAPA. PERDA DO OBJETO. 

A pretensão da recorrente é ser excluída da responsabilidade subsidiária que 
lhe foi aplicada. Com a reforma da sentença deixou de existir tal responsabilidade, 
resultando na perda do objeto do apelo da EMBRAPA.

Processo: 0147800-44.2008.5.07.0030 Julg.: 14/12/2011
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho Publ. DEJT: 02/03/2012
Turma 2

VÍNCULO DE EMPREGO. TRABALHADOR AUTÔNOMO. 
ÔNUS DA PROVA. EMPREGADOR.

Comprovando a reclamada que o reclamante lhe prestou serviços na qua-
lidade de trabalhador autônomo e não de empregado, não há que falar em vínculo 
de emprego nos moldes do art. 3º da CLT. 

Processo: 0001788-11.2010.5.07.0024 Julg.: 22/08/2011
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano Publ. DEJT: 29/08/2011
Turma 1

VÍNCULO DE EMPREGO. TRABALHO EVENTUAL. ÔNUS 
DA PROVA. 

Quando o empregador nega a existência do vínculo empregatício sob a 
alegação de prestação de serviço eventual, atrai para si o ônus de comprovar a 
natureza jurídica do vínculo, uma vez que o fato alegado reveste-se de inquestio-
nável força impeditiva do direito pleiteado pelo autor. 
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Processo: 0001543-60.2010.5.07.0004 Julg.: 1º/08/2011
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano Publ. DEJT: 18/08/2011
Turma 1

VÍNCULO DE EMPREGO X SOCIEDADE DE FATO.

A delegação de responsabilidades administrativas não são suficientes para 
comprovar a existência de sociedade de fato e, por conseguinte afastar a relação 
de emprego. 

Processo: 0001552-59.2010.5.07.0024 Julg.: 21/09/2011
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano Publ. DEJT: 28/09/2011
Turma 1

VÍNCULO EMPREGATÍCIO. CONFIRMAÇÃO. 

Uma vez admitida a prestação de serviço pelo reclamante, presume-se sub-
jacente relação empregatícia, por constituir esta a regra geral de pactos da espécie, 
cabendo, assim, ao reclamado provar que a prestação de serviço era realizada 
através de outra empresa. Ausente tal prova, deve ser confirmada a sentença que 
reconheceu o vínculo empregatício.
DA REMUNERAÇÃO.

Uma vez reconhecido o vínculo empregatício e diante do reconhecimento 
de depósito de valores na conta bancária do autor, cabia à empresa demonstrar, 
mediante a apresentação de recibos salariais, o valor remuneratório pago ao empre-
gado. Sem tal prova, há de se presumir a veracidade da informação pertinente 
contida na inicial e ratificada em depoimento.

Processo: 0000639-49.2010.5.07.0001 Julg.: 27/07/2011
Rel. Juíza Convocada: Rosa de Lourdes Azevedo Bringel Publ. DEJT: 08/08/2011
Turma 1

VÍNCULO EMPREGATÍCIO. EXISTÊNCIA.

Tratando-se de fato impeditivo do direito pleiteado na exordial, é do 
empregador o ônus da prova de suas alegações, por imposição do artigo 818 
da Consolidação das Leis do Trabalho c/c o artigo 333, do Código de Processo 
Civil. Não tendo o reclamado se desincumbido do encargo probante, tem-se por 
caracterizada a vinculação empregatícia entre as partes litigantes.

Processo: 0001450-34.2010.5.07.0025 Julg.: 22/08/2011
Rel. Desemb.: Maria José Girão Publ. DEJT: 05/09/2011 
Turma 1



184               TRT 7ª Região - BoleTim de JuRispRudência - Jul./dez. - 2011

VÍNCULO EMPREGATÍCIO. EXISTÊNCIA. PROVA DOCU-
MENTAL. 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. Tendo o autor se desincumbido do encargo probante, mediante 
prova documental, tem-se por caracterizada a vinculação empregatícia entre as 
partes litigantes.

Processo: 0000053-75.2011.5.07.0001 Julg.: 18/07/2011
Rel. Desemb.: Maria José Girão Publ. DEJT: 27/07/2011
Turma 1

VÍNCULO EMPREGATÍCIO. FATO IMPEDITIVO. ÔNUS DA 
PROVA.

Quando o reclamado admite a prestação de serviços, mas nega o vínculo 
empregatício, sob o argumento de que o reclamante apenas laborava de forma 
autônoma, atraíra para si o ônus probatório do fato impeditivo alegado, a teor 
do art. 818 da CLT, c/c o artigo 333, Inciso II, do CPC, de tal encargo não se 
desincumbindo, entretanto. No caso dos autos, restara comprovada a existência 
de vínculo empregatício pelo período condenado na sentença.

Processo: 0000711-15.2010.5.07.0008 Julg.: 09/11/2011
Rel. Desemb.: Maria José Girão Publ. DEJT: 17/11/2011
Turma 1

VÍNCULO EMPREGATÍCIO. INEXISTÊNCIA.

Os requisitos necessários ao reconhecimento de vínculo empregatício 
estão inscritos no caput do art. 3º da CLT. Emergindo do acervo fáticoprobatório 
a ausência dos elementos tipificadores previstos no texto celetista, tem-se por 
inexistente a relação empregatícia entre as partes litigantes.

Processo: 0000316-38.2011.5.07.0024 Julg.: 27/10/2011
Rel. Desemb.: Maria José Girão Publ. DEJT: 10/11/2011
Turma 1

VÍNCULO EMPREGATÍCIO. PERÍODO ANTERIOR AO 
REGISTRADO NA CTPS.

É certo que as anotações feitas na CTPS operam apenas presunção "júris 
tantum" de veracidade. No entanto, alegando a existência de labor em período 
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anterior ao registrado em CTPS, atrai o reclamante o ônus de comprovar o fato 
constitutivo do direito. Não logrando tal comprovação e apresentando a defesa 
provas consentâneas com aquelas anotações, correta a sentença que julgou impro-
cedente a reclamatória. Recurso reconhecido, mas improvido.

Processo: 0000804-18.2010.5.07.0027 Julg.: 17/10/2011
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar Publ. DEJT: 24/10/2011
Turma 2

VÍNCULO EMPREGATÍCIO CONFIGURADO.

Considerando-se que restou comprovado nos autos que o autor laborava 
para a recorrente, de forma não eventual, sob subordinação e mediante o pagamento 
de salário tem-se por preenchidos os requisitos necessários para a caracterização 
do vínculo empregatício mantido entre as partes, dispostos no art. 3º da CLT, pelo 
que escorreita a condenação imposta pela r. sentença ora hostilizada.

Processo: 0001744-89.2010.5.07.0024 Julg.: 07/11/2011 
Rel. Juiz Convocado: Paulo Régis Machado Botelho Publ. DEJT: 14/11/2011
Turma 2


