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Apresentação

O presente número do Boletim de Jurisprudência do Tribunal
Regional do Trabalho da 7ª Região divulga as ementas dos acórdãos
julgados e/ou publicados no período de janeiro a junho de 2013.
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Ementário
13º SALÁRIO PROPORCIONAL. FRAÇÃO INFERIOR A
QUINZE DIAS. REFORMA DA SENTENÇA.
De acordo com a Lei nº 4.090/62, a fração igual ou superior a 15 (quinze)
dias de trabalho será havida como mês integral para efeitos de gratificação natalina.
Assim, tendo o reclamante trabalhado apenas 13 (treze) dias no mês de fevereiro
de 2012 e não havendo projeção de aviso prévio, por se tratar de contrato de experiência, deve-se acolher o apelo da reclamada, a fim de excluir da condenação o
13º salário de 2012 (1/12). Sentença que se reforma.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DASENTENÇA.
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. Sentença que se mantém. RECURSO ORDINÁRIO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.
Processo: 0000367-39.2012.5.07.0016
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva
Turma 3

Julg.: 21/01/2013
Publ. DEJT: 31/01/2013

ABANDONO DE EMPREGO.
Provado nos autos que o contrato de prestação de serviços entre a reclamada e
a Superintendência da Polícia Federal Regional, em Juazeiro do Norte, foi encerrado
em 30 de junho de 2010, e que não foi ofertado serviço em outro lugar aos reclamantes,
não há como se acolher a tese de abandono de emprego.

PISO SALARIAL.

O trabalhador que alegar perceber salário superior ao piso de sua categoria
há de provar sua articulação, nos termos do art. 818 da CLT. No caso presente, os
reclamantes não provaram a percepção de salário além do piso fixado em norma coletiva, em vigência na época da demissão. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Processo: 0001126-35.2010.5.07.0028
Rel. Juiz Convocado: Judicael Sudário de Pinho
Turma 2

Julg.: 18/02/2013
Publ. DEJT: 22/02/2013
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ABANDONO DE EMPREGO. AUSÊNCIA DE PROVAS.
ALTERAÇÃO DA TESE DEFENSIVA EM EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. PRECLUSÃO.
Ao sustentar inicialmente a tese de abandono de emprego, a reclamada
deveria provar não só a ausência injustificada e reiterada do autor por mais de
30 dias (elemento objetivo), como também trazer prova concreta de sua intenção
de largar o posto de trabalho, ou seja, de seu "animus abandonandi" (elemento
subjetivo), o que não veio aos autos, até porque, ao tomar como data de referência
da rescisão imotivada o dia 22/12/2011, dentro do prazo do contrato de experiência,
esqueceu-se a ré de que no dia seguinte, em 23 de dezembro, aplicou uma pena
de suspensão ao obreiro, admitindo que o mesmo ali se encontrava presente para
trabalhar, sendo certo que não seria possível punir com suspensão quem em
seu entender não mais era seu empregado, visto que já infligida a sanção maior.
A atuação da reclamada se mostrou confusa e equivocada ao longo da marcha
processual, apresentando teses defensivas juridicamente incompatíveis e em
momentos preclusos, ou seja, a alegação de abandono de emprego em contrato
por prazo indeterminado não condiz com o argumento de rescisão imotivada do
contrato de experiência.

PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES EM FASE RECURSAL.

Ainda que entendesse pela preclusão da oportunidade de pleitear a
compensação de valores em sede recursal, subsistiria a possibilidade de ser
determinada a dedução de ofício pelo Juiz, pois a finalidade deste instituto é
evitar o enriquecimento sem causa, na dicção do princípio "non bis in idem",
na sintonia dos deveres de probidade, lealdade, honestidade, justiça e boa-fé.
Recurso parcialmente provido para determinar que, na liquidação dos valores
dos vales-transportes, seja compensada a quantia de R$ 135,00 não impugnada
pelo obreiro recorrido.
Processo: 0000062-64.2012.5.07.0013
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado
Turma 1

Julg.: 08/05/2013
Publ. DEJT: 17/05/2013

ABANDONO DE EMPREGO. CONFIGURAÇÃO.
Verificando-se que o reclamante, ao prestar depoimento, desmentiu a tese da inicial
de que tivera seu contrato rescindido indiretamente pelo empregador, e constatando-se, por
outro lado, que o autor, na realidade, deixou, voluntariamente, de comparecer ao trabalho,
de se manter a sentença que acolheu a tese do abandono de emprego.
Processo: 0000918-83.2011.5.07.0006
Rel. Desemb.: Jefferson Quesado Júnior
Turma 3

Julg.: 28/01/2013
Publ. DEJT: 06/02/2013

TRT 7ª Região - Boletim de Jurisprudência - jan./jun. - 2013

11

AÇÃO CAUTELAR. PERDA DO OBJETO. EXTINÇÃO SEM
JULGAMENTO DO MÉRITO.
Tendo em vista que o processo principal do Dissídio Coletivo nº
007100-06.2011.5.07.0000, que tem por objeto a declaração de abusividade da greve e o deferimento da cláusula vigésima do Acordo Coletivo
do Trabalho 2011/2012, fora julgado pelo Tribunal Pleno deste Regional,
temos que a presente ação cautelar inominada resta prejudicada, por perda
de objeto, pelo que impõe-se a extinção sem julgamento do mérito, à luz do
art. 267, VI, do CPC.
Processo: 0007226-56.2011.5.07.0000
Rel. Desemb.: Maria José Girão
Tribunal Pleno

Julg.: 18/12/2012
Publ. DEJT: 08/01/2013

AÇÃO CAUTELAR INOMINADA VISANDO A CONCESSÃO DE
EFEITO SUSPENSIVO A EXECUÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO
RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DO
"FUMMUS BONI IURIS".
Se a ação principal (rescisória) é julgada improcedente, fica afastada a
plausibilidade do direito vindicado, circunstância que resulta na improcedência da
ação cautelar, pela ausência de um de seus requisitos (fumus boni iuris). Aplicação
da Orientação Jurisprudencial n° 131 da SBDI-2. Ação que se julga improcedente.
Processo: 0004213-49.2011.5.07.0000
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Tribunal Pleno

Julg.: 26/03/2013
Publ. DEJT: 15/04/2013

AÇÃO CIVIL COLETIVA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL.
SINDICATO. DIREITOS INDIVIDUAIS HETEROGÊNEOS.
IMPOSSIBILIDADE.
A Ação Civil Coletiva veicula, primordialmente, a tutela de direitos individuais
homogêneos. Estes, além de serem decorrentes de origem comum (art. 83, da Lei 8.078/90),
pressupõem a predominância das questões comuns sobre as questões individuais de cada
substituído. No caso vertente, para aferir se determinadas funções bancárias possuem
atribuições meramente técnicas ou se são dotadas de uma fidúcia especial, necessária a
análise das atividades desenvolvidas por cada substituto processual. Dessa forma, tratamse de direitos individuais puros ou heterogêneos, não sendo, portanto, tuteláveis pela via
eleita. Recurso conhecido e não provido.
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Processo: 0001252-54.2011.5.07.0027
Rel. Desemb.: Francisco Tarcísio Guedes Lima Verde Júnior
Turma 1

Julg.: 29/05/2013
Publ. DEJT: 06/06/2013

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COISA JULGADA. NÃO CABIMENTO.
INTELIGÊNCIA DO ART. 21 DA LEI Nº 7.347/85 C/C ART. 103,
DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
A correta interpretação do art. 16, da Lei nº 7.347/85 (LACP), que trata do
alcance da coisa julgada nas ações civis públicas, somente é obtida se considerado
juntamente com o art. 21, da mesma norma, c/c o art. 103, do Código de Defesa
do Consumidor, de onde ressai que a sentença de improcedência da Ação Civil
Pública não prejudica as ações de indenização por danos pessoalmente sofridos,
propostas individualmente. Recurso conhecido e provido em parte.
Processo: 0000230-10.2010.5.07.0022
Rel. Desemb.: Jefferson Quesado Júnior
Turma 3

Julg.: 28/01/2013
Publ. DEJT: 04/02/2013

AÇÃO CONSIGNATÓRIA. PENA DE CONFISSÃO DA
CONSIGNADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS.
A Presunção de veracidade, proveniente da ficta confessio aplicada à
consignada, abrange a integralidade dos fatos narrados na exordial, enquanto
verossímeis e não infirmados pela prova dos autos. Nesse passo, presumindo-se,
"in casu", verdadeiras, porque plausíveis, as informações constantes da inicial,
de se reconhecer a procedência da consignatória.
Processo: 0001806-31.2011.5.07.0013
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 20/03/2013
Publ. DEJT: 1º/04/2013

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUPOSTO
ATO ILÍCITO PRATICADO PELO EX-EMPREGADOR EMPÓS
FINDA A RELAÇÃO TRABALHISTA. INCOMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA DO TRABALHO.
A teor do Art. 114 da Constituição Federal, "Compete à Justiça do Trabalho
processar e julgar: (...) VI - as ações de indenização por dano moral ou patrimonial,
decorrentes da relação de trabalho..." Assim, para se estabelecer a competência material
da Justiça do Trabalho com o fito de decidir litígio cujo pleito seja ressarcimento por
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dano moral, mister identificar se a pretensão deduzida na demanda tem origem em
ilícito praticado dentro dos limites funcionais do contrato de trabalho ou de uma
prestação de trabalho, ainda que sem vínculo empregatício, hipótese em que será
de competência da Justiça Especializada. Se tal não for verificado, ou seja, se a
infração decorrer de uma conduta que extrapole o âmbito contratual ou da relação
de trabalho, a competência será da Justiça Comum. "In casu", o suposto ato ilícito,
em que pese praticado pelo ex-empregador, o fora quando já findo o vínculo havido
entre as partes, não tendo relação com o contrato de trabalho em si, sendo patente
a ausência de competência desta Especial Justiça para a apreciação da demanda.
Processo: 0000984-60.2012.5.07.0028
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado
Turma 1

Julg.: 15/05/2013
Publ. DEJT: 24/05/2013

AÇÃO RESCISÓRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO
TRABALHO. CONFIGURAÇÃO.
A Emenda Constitucional nº 45/2004 ampliou significativamente a
competência da Justiça do Trabalho ao inserir as demandas oriundas das
relações de trabalho e não apenas as relações de emprego. Ademais, em se
tratando de sentença proferida nos autos de ação monitória, não há que se
falar da parte autora ser ou não empregada, tendo em vista que o legislador
ordinário não faz qualquer exigência nesse particular, consoante prevê o artigo
1.102-A do CPC, que dispõe: "A ação monitória compete a quem pretender,
com base em prova escrita sem eficácia de títulos executivo, pagamento de
soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel."
Portanto, não se discute a competência da Justiça do trabalho para apreciar
e julgar a Ação Monitória, inclusive em relação ao pagamento da quantia de
R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais) que fora emprestada a Sociedade Civil
Médico Cirúrgica - Casa de Saúde Santo inácio pelo Sr. José Francimário
Bezerra do Nascimento.
Processo: 0006862-84.2011.5.07.0000
Rel. Desemb.: Maria José Girão
Tribunal Pleno

Julg.: 26/03/2013
Publ. DEJT: 17/04/2013

AÇÃO RESCISÓRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO
TRABALHO. DEMANDA ANTERIOR À MUDANÇA DE
ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS, INCLUSIVE DO STF.
Tratando-se de decisão proferida à época em que predominava o entendimento de que a ausência de publicação oficial de lei instituidora de RJU tornava
inválida a sua constituição, atraindo, assim a competência da Justiça do Trabalho, a
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rescisão do julgado por mudança de entendimento pretoriano posterior ao trânsito
em julgado causaria grave insegurança jurídica e intranquilidade social, o que é
vedado pelo art. 5º, XXXVI e art. 7º, "caput", da Constituição Federal.
A competência da Justiça do Trabalho decorria, portanto, de interpretação da
legislação infraconstitucional, no caso, do art. 1º da Lei de Introdução às Normas
do Direito Brasileiro, que condiciona a validade das leis à publicação em órgão
oficial. Sendo assim, o mérito da rescisória envolve matéria baseada em texto
legal infraconstitucional cuja interpretação era controvertida, não ensejando, por
isso mesmo, corte rescisório, em conformidade com Súmula 83 do C. TST. Ação
rescisória que se julga improcedente.
Processo: 0003454-51.2012.5.07.0000
Rel. Desemb.: Francisco Tarcísio Guedes Lima Verde Júnior
Tribunal Pleno

Julg.: 12/03/2013
Publ. DEJT: 15/03/2013

AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO ULTRA PETITA. AFRONTA
AOS ARTS. 128 E 460 DO CPC. CONFIGURAÇÃO.
Restando comprovado nos autos que a decisão atacada extrapolou os limites
do postulado pelo autor na petição inicial, configura-se violação aos artigos 128
e 460 do CPC, impondo-se o corte rescisório apenas em relação ao que excede
ao efetivamente requerido.
Processo: 0009321-25.2012.5.07.0000
Rel. Juiz Convocado: Durval César de Vasconcelos Maia
Tribunal Pleno

Julg.: 04/06/2013
Publ. DEJT: 07/06/2013

AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO
PEDIDO.
A hipótese de rescindibilidade eleita pelo autor tem cabimento apenas
contra a última decisão de mérito proferida na reclamatória. No caso em análise,
resta patente a impossibilidade jurídica da pretensão, a teor da Súmula 192, III,
do C. TST, que dispõe: "Em face do disposto no art. 512 do CPC, é juridicamente
impossível o pedido explícito de desconstituição de sentença quando substituída
por acórdão do Tribunal Regional ou superveniente sentença homologatória de
acordo que puser fim ao litígio."
Processo: 0003999-58.2011.5.07.0000
Rel. Desemb.: Maria José Girão
Tribunal Pleno

Julg.: 26/03/2013
Publ. DEJT: 03/04/2013
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AÇÃO RESCISÓRIA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA
DA JUSTIÇA DO TRABALHO. IMPROCEDE O PLEITO
RESCISÓRIO .
Em se tratando de servidora pública admitida aos serviços do Município autor,
sem prévia habilitação em concurso público, porquanto em afronta ao art. 37, II da
CF/88, não há que se falar em incompetência desta Justiça Especializada.
Processo: 0004588-50.2011.5.07.0000
Rel. Desemb.: Maria José Girão
Tribunal Pleno

Julg.: 26/03/2013
Publ. DEJT: 03/04/2013

AÇÃO RESCISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO
PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
Não tendo o autor juntado aos autos a certidão de trânsito em julgado mesmo
após notificado judicialmente para que suprisse a omissão, é de se declarar que a
ação não preenche os pressupostos processuais de constituição e desenvolvimento
regular do processo, culminando com a extinção do processo sem resolução do
mérito, a teor do art. 267, IV, do CPC.
Processo: 0004562-18.2012.5.07.0000
Rel. Juiz Convocado: Durval César de Vasconcelos Maia
Tribunal Pleno

Julg.: 09/04/2013
Publ. DEJT: 12/04/2013

AÇÃO RESCISÓRIA. OFENSA A LITERAL DISPOSITIVO DE
LEI. ART. 5º, INCISO LV, DA CF/1988. PRINCÍPIO DO
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. LIMITAÇÃO DA
SUA APLICAÇÃO SOMENTE AOS PROCESSOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. DISCIPLINAR. OFENSA CONFIGURADA. RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE.
Restou configurada a ofensa ao disposto no art. 5º, inciso, LV, da CF/1988,
já que a decisão rescindenda limitou, de forma injustificável, a aplicação dos
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa somente aos processos de natureza administrativa-disciplinar, criando discriminação onde a norma
constitucional não prevê. Pretensão rescisória julgada procedente, para conferir
novo julgamento à causa original.
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EMPREGADO PÚBLICO MUNICIPAL CONCURSADO.
NULIDADE DO ATO DE NOMEAÇÃO. DEMISSÃO SEM
PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 5º,
INCISO LV, DA CF/1988.
O Decreto Municipal nº 020/2009, sob o argumento de ter ocorrido irregularidades quando da realização do concurso público, não poderia anular a nomeação dos empregados concursados sem o devido processo legal, oportunizado às
partes o direito ao contraditório e à ampla defesa, e sem que fossem investigados
os atos administrativos praticados no curso do certame, apontados como irregulares. Assim, constatado o ilegal desligamento da autora, deve o reclamado ser
condenado a reintegrá-la no cargo e função anteriormente ocupados e a pagar-lhe
os salários de todo o período de afastamento, até a data da efetiva reintegração.
Processo: 0005903-79.2012.5.07.0000
Rel. Juiz Convocado: Judicael Sudário de Pinho
Tribunal Pleno

Julg.: 29/01/2013
Publ. DEJT: 1º/02/2013

AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO LITERAL DE PRECEITO
DE LEI. JOGO DO BICHO. OBJETO ILÍCITO. NULIDADE
CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA. RESCISÓRIA A QUE SE
JULGA IMPROCEDENTE.
Insuscetível de corte rescisório a sentença que, analisando o caso concreto,
entendeu não ter a atividade do reclamante, ora réu, ligação direta com os atos
intrínsecos da contravenção penal, sendo um mero recepcionista, cuja atividade
direta guarda a aparência de licitude. Assim, inexistente violação literal dos artigos
104 e 166 do CCB, apta a autorizar a desconstituição da sentença pelo inciso V
do art. 485 do CPC. Ação Rescisória a que se julga improcedente.
Processo: 0002865-93.2011.5.07.0000
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva
Tribunal Pleno

Julg.: 08/01/2013
Publ. DEJT: 11/01/2013

ACIDENTE DE TRABALHO. CULPA DO EMPREGADOR.
INDENIZAÇÃO DEVIDA.
Considerando as disposições constantes do atual ordenamento jurídico
vigente e uma vez comprovada, nos autos, mediante prova pericial e testemunhal,
que o empregado, efetivamente, sofreu acidente enquanto operava, no exercício
de sua atividade laboral em prol da empresa, máquina sabidamente defeituosa e
que não foi reparada por culpa da empresa, restam caracterizados, a um só tempo,
o acidente do trabalho típico e a responsabilidade patrimonial do empregador de
reparar os danos materiais e morais decorrentes dos prejuízos físicos e psíquicos
advindos à pessoa do trabalhador.
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Processo: 0061400-58.2007.5.07.0031
Rel. Juiz Convocado: Durval César de Vasconcelos Maia
Turma 2
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Julg.: 24/06/2013
Publ. DEJT: 1º/07/2013

ACIDENTE DE TRABALHO. DANO MATERIAL, MORAL
E ESTÉTICO. CULPA DO EMPREGADOR. INDENIZAÇÃO
DEVIDA.
A responsabilidade civil do empregador pela indenização decorrente de
dano moral pressupõe a existência de três requisitos: a prática de ato ilícito ou com
abuso de direito (culpa ou dolo), o dano propriamente dito (prejuízo material ou o
sofrimento moral) e o nexo causal entre o ato praticado pelo empregador ou por
seus prepostos e o dano sofrido pelo trabalhador. A existência desses requisitos
deve estar robustamente comprovada nos autos, o que ocorreu no presente caso.

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA EM CASO DE
DANO MORAL.

Conforme o constante na Súmula nº 362, do Superior Tribunal de Justiça, "A
correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do
arbitramento." Quanto aos juros de mora, no processo do trabalho, o marco inicial
do seu cômputo corresponde à data do ajuizamento da ação, consoante previsão
expressa no art. 883, da CLT, c/c o art. 39, § 1º, da Lei nº 8.177/91.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

A verba honorária é devida como forma de garantir a reparação integral dos danos causados ao credor (artigos 389 e 404 do Código Civil) e em
observância aos arts. 5º, incisos XVIII e LXXIV, 8º, inciso V, e 133, todos da
Constituição Federal de 1988; art. 20, do CPC; e, ainda, art. 22, caput, da Lei nº
8.906/94. Não impede a condenação do empregador ao pagamento de honorários
advocatícios o fato de o reclamante não se encontrar assistido por advogado
do sindicato, visto que tal entendimento contraria a própria Constituição da
República. Recurso conhecido e improvido.
Processo: 0062800-73.2008.5.07.0031
Rel. Juiz Convocado: Judicael Sudário de Pinho
Turma 2

Julg.: 06/05/2013
Publ. DEJT: 13/05/2013

ACIDENTE DE TRABALHO. DANOS MORAIS. TEORIA DA
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INAPLICABILIDADE.
Uma vez que a atividade da empresa reclamada é voltada à indústria
têxtil, que, por essência, não representa riscos potenciais aos seus empregados,
inaplicável, ao caso, a Teoria da Responsabilidade Objetiva.
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RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE CUPLA
OU DOLO DA EMPRESA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO
COMPROVADO. REPARAÇÃO INDENIZATÓRIA INDEVIDA.
Não tendo sido comprovado que a reclamada concorreu, comissiva ou
omissivamente, para o evento danoso, já que obedecia criteriosamente as normas
regulamentares de segurança e saúde no trabalho, notadamente quanto à ergonomia,
fundamento base da reparação perseguida, bem como que a função desenvolvida pela
reclamante (Fiandeira) é de baixa intensidade, e não a submetia a movimentos repetitivos,
o que, de per se, torna remota a possibilidade de a alegada lesão (LER-Lesão por Esforço
Repetitivo), de origem multifatorial, ter sido acarretada ou agravada no desenvolver do
trabalho, de se afastar a responsabilização civil imposta na sentença de origem.
Processo: 0001356-37.2010.5.07.0009
Rel. Desemb.: Plauto Carneiro Porto
Turma 3

Julg.: 27/05/2013
Publ. DEJT: 07/06/2013

ACIDENTE DE TRABALHO. ESTABILIDADE ACIDENTÁRIA.
O direito à estabilidade prevista no art. 118 da Lei nº 8.213/91 somente
garante a manutenção no emprego, pelo prazo de doze após a cessação do
benefício previdenciário, quando verificado que o afastamento decorreu de
acidente de trabalho típico ou na modalidade de doença ocupacional, sendo
indispensável a comprovação do nexo de causalidade entre a doença e o trabalho, o que não restou configurado nos autos.
Processo: 0000835-98.2011.5.07.0028
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1

Julg.: 20/03/2013
Publ. DEJT: 02/04/2013

ACIDENTE DE TRABALHO. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS.
Verificado o dano, o nexo de causalidade e a culpa do ofensor (empregador),
forçoso reconhecer o cabimento da indenização por dano moral, salientando que
este não se prova, porquanto origina-se do próprio ato lesivo.

QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO.

A indenização por dano moral deve trazer para a vítima uma satisfação
capaz de amenizar o seu sofrimento, sem acarretar enriquecimento sem causa
e, ao mesmo tempo, penalizar o ofensor a fim de que não volte a repetir o ato.
Revelando-se desproporcional o valor indenizatório fixado na origem, cabível a
redução para patamar que melhor se harmonize com o caso concreto.
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LUCROS CESSANTES.

Constatando-se que a ofensa decorrente do acidente de trabalho não
retirou totalmente a capacidade laborativa da vítima, não há que se falar em
lucros cessantes. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Processo: 0000162-93.2011.5.07.0032
Rel. Juiz Convocado: Durval César de Vasconcelos Maia
Turma 2

Julg.: 03/06/2013
Publ. DEJT: 10/06/2013

ACIDENTE DE TRABALHO. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS.
Demonstrado o nexo causal, a responsabilidade e a existência do dano,
correta a decisão de 1º Grau que, seguindo os critérios da razoabilidade e da
proporcionalidade, fixa o valor da indenização por danos morais. Indevida,
contudo, a indenização por danos materiais, uma vez constatado que não há
incapacidade funcional do reclamante e não houve comprovação de quaisquer
despesas efetuadas e não ressarcidas.
Processo: 0175300-20.2009.5.07.0008
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado
Turma 1

Julg.: 10/04/2012
Publ. DEJT: 18/04/2012

ACIDENTE DE TRABALHO. RESPONSABILIDADE CIVIL
DO EMPREGADOR.
O empregador que submete seu empregado a operar máquina sem as
devidas inspeções periódicas e sem apropriado sistema de proteção, consoante
determinam as normas transcritas e demonstrado o acidente de trabalho, cabe ao
empregador a reparação dos danos em virtude de sua responsabilidade objetiva.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

A verba honorária é hodiernamente devida em decorrência da revogação
dos arts. 14 e 16 da Lei nº 5.584/70, que conferiam supedâneo legal às Súmulas
219 e 329, restando superada, neste particular, a jurisprudência sumulada do C.
TST. RECURSO ORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Processo: 0000776-16.2011.5.07.0027
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva
Turma 3

Julg.: 10/06/2013
Publ. DEJT: 21/06/2013

ACIDENTE DE TRABALHO SEGUIDO DE MORTE. RESPONSABILIDADE PATRONAL. NEXO DE CAUSALIDADE.
É imprescindível ao reconhecimento do direito à indenização por danos
morais e materiais a demonstração de que o empregador concorreu para o evento
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danoso, quer seja por ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, ou que a
atividade exercida pelo obreiro implicava risco iminente à sua incolumidade física.
Processo: 0000947-52.2010.5.07.0012
Rel. Juiz Convocado: Durval César de Vasconcelos Maia
Turma 2

Julg.: 24/06/2013
Publ. DEJT: 04/07/2013

ACIDENTE DE TRAJETO.
Ausente prova de ter a reclamada contribuído de forma dolosa ou culposa
para a ocorrência do acidente de percurso, quando não envolveu transporte fornecido pelo empregador, equipara-se a acidente do trabalho tão somente para fins
previdenciários, assegurando ao trabalhador a percepção de auxílio-doença
acidentário, não ensejando, entretanto, a responsabilidade civil do empregador
pelo evento. RECURSO ORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Processo: 0048300-51.2007.5.07.0026
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva
Turma 3

Julg.: 10/06/2013
Publ. DEJT: 21/06/2013

ACIDENTE DO TRABALHO. DOENÇA OCUPACIONAL. NEXO
CAUSAL. DOENÇA PREEXISTENTE.
A verificação da preexistência da patologia do obreiro não impede a
caracterização da relação causal do acidente de trabalho na medida em que restou
comprovado, nos autos, o agravamento do quadro clínico do autor em decorrência
das condições em foi prestado o labor durante aproximadamente 4 (quatro) anos.

MULTA DO ART. 475-J DO CPC. APLICABILIDADE NO PROCESSO DO TRABALHO. 6552.

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

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFERIMENTO.

O fundamento para a concessão dos honorários de advogado repousa nos
artigos 133, da Constituição Federal, 20, do CPC e 22, da Lei 8.906/94, com o
descarte de quaisquer outras normas, súmula ou assemelhado.
Processo: 0129200-35.2009.5.07.0031
Rel. Desemb.: Jefferson Quesado Júnior
Turma 3

Julg.: 18/02/2013
Publ. DEJT: 06/03/2013
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ACORDO. NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA
SOBRE A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
Verbas indenizatórias apenas recompõem o patrimônio do indenizado,
podendo ser este patrimônio físico ou moral, tornando-se infensa à incidência do
imposto de renda. Súmula nº 498 do STJ. No caso dos autos, tratando-se de matéria
já pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, desde que inexistente
outro fundamento relevante, fica dispensada a Procuradoria da Fazenda Nacional
da interposição de recursos, podendo requerer a desistência dos já interpostos.
Inteligência do art. 19 da Lei nº 10.522/2002, e Ato Declaratório PGFN nº 09/2011.
Recurso conhecido e não provido.
Processo: 0101500-52.2007.5.07.0032
Rel. Desemb.: Francisco Tarcísio Guedes Lima Verde Júnior
Turma 1

Julg.: 24/04/2013
Publ. DEJT: 30/04/2013

ACORDO ENTRE AS PARTES CELEBRADO POSTERIORMENTE
AO ATO SENTENCIAL.
É devida a contribuição previdenciária sobre o valor do acordo celebrado
e homologado após o trânsito em julgado de decisão judicial, respeitada a proporcionalidade de valores entre as parcelas de natureza salarial e indenizatória
deferidas na decisão condenatória e as parcelas objeto do acordo. Inteligência da
OJ nº 376, da SBDI-I, do C. TST. Tal compreensão equaciona ambos os interesses envolvidos, sendo a decisão mais justa e razoável para a hipótese, porquanto
respeita o direito das partes ao ajuste celebrado e o da entidade autárquica quanto
à contribuição previdenciária. Agravo de petição conhecido e improvido.
Processo: 0034900-96.1994.5.07.0002
Rel. Desemb.: Jefferson Quesado Júnior
Turma 3

Julg.: 28/01/2013
Publ. DEJT: 04/02/2013

ACORDO HOMOLOGADO SEM RECONHECIMENTO DE
VÍNCULO EMPREGATÍCIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA.
O acordo firmado entre as partes litigantes, sem reconhecimento de vínculo
empregatício, não exclui a incidência de encargos previdenciários, a teor do art. 195, I, da
CF, c/c as disposições da Lei nº 8.212/91, com a nova redação dada pela Lei nº 9.876/99,
fazendo incidir sobre o quantum homologado, em sua totalidade, a alíquota de 20%.
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Processo: 0202200-02.2002.5.07.0003
Rel. Desemb.: Plauto Carneiro Porto
Turma 3

Julg.: 10/06/2013
Publ. DEJT: 17/06/2013

ACORDO JUDICIAL. MULTA POR DESCUMPRIMENTO.
RESPEITO À COISA JULGADA.
O Termo de Conciliação, devidamente assinado pelo juiz e pelas partes,
equivale à decisão irrecorrível, nos termos do que preceitua o art. 831, p.u, da CLT,
não se podendo modificar o que ali foi ajustado, sob pena de ofensa à coisa julgada
(art. 5°, XXXVI, da CF/88). Assim, verificando-se o cumprimento extemporâneo
da obrigação, deve a reclamada pagar a multa estipulada no acordo judicial. Agravo
de petição conhecido e provido.
Processo: 0000951-51.2012.5.07.0002
Rel. Desemb.: Francisco Tarcísio Guedes Lima Verde Júnior
Turma 1

Julg.: 03/04/2013
Publ. DEJT: 11/04/2013

ADESÃO A PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO.
LIBERAÇÃO DAS GUIAS DO SEGURO DESEMPREGO.
INDEVIDA.
A adesão a Programa de Desligamento Voluntário retrata a livre manifestação de vontade do empregado de rescindir o contrato de trabalho. Em casos tais,
sendo válida a opção, ou seja, inexistindo comprovação de coação ou de qualquer
outro vício de vontade, não se há de falar em ato unilateral de ruptura do pacto
por iniciativa do empregador. Desse modo, inexistindo, nessas circunstâncias,
dispensa imotivada do obreiro, não se pode impor ao empregador, por ausência
de amparo legal, a liberação das guias do seguro desemprego. Recurso ordinário
conhecido e provido.
Processo: 0000837-40.2011.5.07.0005
Rel. Desemb.: Francisco Tarcísio Guedes Lima Verde Júnior
Turma 1

Julg.: 10/04/2013
Publ. DEJT: 25/04/2013

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. COLETA DE LIXO
URBANO. ANEXO 14 DA NR 15.
Consoante atestado em perícia técnica oficial, o labor na condição de
motorista de caminhão, coletando lixo urbano em via férrea, enquadra-se, segundo
o Anexo 14 da NR 15 do Ministério do Trabalho, como atividade insalubre, em
grau máximo.
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Processo: 0122900-29.2009.5.07.0008
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho
Turma 2
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Julg.: 04/03/2013
Publ. DEJT: 11/03/2013

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRAU MÉDIO (20%).
BASE DE CÁLCULO.
Restou incontroverso o trabalho em condições insalubres (grau
médio - 20%). Quanto à base de cálculo, o STF manteve o salário mínimo,
afastando qualquer outra base para cálculo, até que seja fixado novo parâmetro,
devendo, portanto, ser mantida a sentença de piso no tocante.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

A verba honorária é fixada em 15% do apurado (interpretação das disposições da
Constituição da República, art. 133; Código de Processo Civil, art. 20; Lei nº 8.906/94,
art. 22 e Súmula 450, STF; com o descarte de quaisquer outras normas legais ou
assemelhados, inclusive as Súmulas 219 e 329 do TST). Recurso conhecido e
provido em parte.
Processo: 0001357-25.2010.5.07.0008
Rel. Desemb.: Jefferson Quesado Júnior
Turma 3

Julg.: 18/06/2013
Publ. DEJT: 28/06/2013

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO OFICIAL X
LAUDO DA RECLAMADA.
Não há como prevalecer o laudo pericial formulado pela reclamada em
detrimento do laudo oficial, vez que os fatos descritos pelo perito do juízo, ao
contrário do laudo do perito da reclamada, gozam de presunção relativa de veracidade, cabendo à parte que impugnar a peça técnica infirmar os pressupostos
fáticos considerados pelo auxiliar do juízo e os vícios técnicos na formulação da
conclusão, o que não ocorreu no caso em exame, vez que a reclamada limita-se
apenas a apontar as conclusões do seu perito.

DO PAGAMENTO EM DOBRO DO ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE A PARTIR DE MAIO/2009.
Comprovando a reclamada que passou a pagar o adicional de insalubridade
ao autor a partir de maio de 2009, indevido o pagamento a partir de então, sob
pena de bis in idem. Recurso provido, no particular.

HORAS EXTRAS. ACORDO TÁCITO DE COMPENSAÇÃO.
INVALIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 85 DO TST.

Não comprovando a empresa a existência de acordo escrito de compensação
de jornada (individual ou coletivo), faz jus o autor ao pagamento do adicional de
50% sobre os 30 minutos laborados além da jornada legal, nos exatos termos dos
itens I e IV da Súmula nº 85 do TST.
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HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Os honorários advocatícios são devidos com arrimo no artigo 133 da
Constituição Federal de 1988, artigo 20 do CPC e, ainda, artigo 22, caput, da Lei
nº 8.906/94, sempre que funcione advogado devidamente habilitado nos autos.
Processo: 0001352-66.2011.5.07.0008
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1

Julg.: 20/06/2013
Publ. DEJT: 1º/07/2013

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO PERICIAL
CONCLUSIVO PELA EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES TÉCNICAS
DE INSALUBRIDADE. DEFERIMENTO.
Sendo o laudo pericial inconteste quanto à conclusão de que o labor do
reclamante era exercido em condições insalubres, desvencilha-se o obreiro do ônus
da prova que lhe incumbia, motivo pelo qual lhe é devido o respectivo adicional,
acrescido dos reflexos.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFERIMENTO.

A concessão dos honorários advocatícios, à base de 15% da condenação,
alcança fundamento nas disposições da Constituição da República, art. 133; Código
de Processo Civil, art. 20; Lei nº 8.906/94, art. 22 e Súmula 450, STF; descartando qualquer outra norma legal, súmula ou assemelhados. Recurso Ordinário
conhecido e provido.
Processo: 0241900-82.2008.5.07.0032
Rel. Desemb.: Jefferson Quesado Júnior
Turma 3

Julg.: 04/02/2013
Publ. DEJT: 28/02/2013

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. OPERADOR DE FÁBRICA
DE CALÇADOS. PROVAS DOCUMENTAIS.
Existindo prova robusta de que a reclamante não laborou em condições
insalubres, é deve manter a sentença que indeferiu o adicional de insalubridade.
Processo: 0001222-94.2012.5.07.0023
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1

Julg.: 20/06/2013
Publ. DEJT: 02/07/2013

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROVA PERICIAL.
AUSÊNCIA DE AGENTES TÓXICOS E NOCIVOS À SAÚDE.
PEDIDO IMPROCEDENTE.
Ausente a comprovação por provas técnicas periciais de agentes tóxicos
e nocivos à saúde, em níveis ambientais de insalubridade acima dos limites de
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tolerância que ensejem a obrigação de pagar o respectivo adicional, impõe-se o
desprovimento do recurso, confirmando-se a decisão de origem quanto à improcedência do pedido deduzido na inicial.
Processo: 0001220-27.2012.5.07.0023
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado
Turma 1

Julg.: 12/06/2013
Publ. DEJT: 21/06/2013

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TRABALHO COM
SOLDAGEM. TEMPERATURA ACIMA DOS LIMITES
FIXADOS NO ANEXO 3 DA NR 15.
Consoante atestado em perícia técnica oficial, a existência de calor
acima dos limites estabelecidos no Anexo 3 da NR 15 do Ministério do Trabalho, durante a realização de serviço de soldagem, enquadra-se como atividade
insalubre, em grau médio.
Processo: 0000380-72.2011.5.07.0016
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 04/03/2013
Publ. DEJT: 11/03/2013

ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. LINHAS DE ALTA E
BAIXA TENSÕES. DEVIDO.
Restando induvidoso o trabalho, a teor da prova pericial, na supervisão e realização de serviços de montagem de linhas de alta e baixa tensões integrantes de sistemas
elétricos de potência, tem jus o reclamante à percepção do adicional de periculosidade.
Processo: 0001155-48.2010.5.07.0008
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 20/03/2013
Publ. DEJT: 1º/04/2013

ADICIONAL DE TRANSFÊNCIA. DESPESAS DECORRENTES
DA TRANSFERÊNCIA. VALORES DESCONTADOS DAS VERBAS
RESCISÓRIAS E DESPESAS DECORRENTES DA RESCISÃO
CONTRATUAL. OJ Nº 113, DA SBDI-1.
O fato de o empregado exercer cargo de confiança ou a existência de previsão de transferência no contrato de trabalho não exclui o direito ao adicional.
O pressuposto legal apto a legitimar a percepção do mencionado adicional é a
transferência provisória. Descontos efetivados acima do teto legal permitido para
compensação nas verbas rescisórias, ou seja, uma remuneração mensal, violação
do art. 477, consolidado. Quanto às despesas decorrentes do retorno para a cidade
de Fortaleza arcadas pelo autor, como estas se originaram da rescisão do contrato
de trabalho, devem ser ressarcidas pelo empregador nos termos do art. 470, da
CLT. Recurso da reclamada conhecido e improvido.

26

TRT 7ª Região - Boletim de Jurisprudência - jan./jun. - 2013

DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA REDUÇÃO
SALARIAL.

Dá-se provimento parcial ao recurso do reclamante para condenar à reclamada a pagar as diferenças salariais decorrentes da redução salarial ocorrida entre
junho de 2005 a agosto de 2006, que serão apuradas em liquidação de sentença.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

A verba honorária é devida como forma de garantir a reparação integral
dos danos causados ao credor em observância aos arts. 5º, incisos XVIII e
LXXIV; 8º, inciso V e 133, todos da Constituição Federal de 1988, art. 20, do
CPC e, ainda, art. 22, caput, da Lei nº 8.906/94. Recurso do reclamante conhecido e provido parcialmente.
Processo: 0203000-68.2009.5.07.0008
Rel. Juiz Convocado: Judicael Sudário de Pinho
Turma 2

Julg.: 28/01/2013
Publ. DEJT: 06/02/2013

ADMISSIBILIDADE.
Preenchidos os pressupostos indispensáveis, conheço dos embargos
de declaração.

MÉRITO. DA OMISSÃO QUANTO AO VALOR DA CONDENAÇÃO.

A embargante aponta omissão no acórdão regional atinente à inexistência de
arbitramento do valor da condenação, imprescindível para fins de preparo de eventual
recurso de revista. Razão lhe assiste. Inicialmente, impende consignar que, inexistindo
prejuízo para a parte embargada, é despicienda sua notificação acerca do presente ajuste
processual. Verifica-se que o acórdão embargado incluiu da condenação o pagamento
relativo ao PLR - Participação nos Lucros e Resultados no período de afastamento
decorrente de acidente de trabalho, e honorários advocatícios. Entrementes, não arbitrou
novo valor da causa para fins de custas e eventual depósito recursal, medida esta que
se impõe em face do disposto na alínea "c", do inciso II, da IN nº 3/93, do C. TST.
Confira: "c) havendo acréscimo ou redução da condenação em grau recursal, o juízo
prolator da decisão arbitrará novo valor à condenação, quer para a exigibilidade de
depósito ou complementação do já depositado, para o caso de recurso subseqüente,
quer para liberação do valor excedente decorrente da redução da condenação;"
Urge, pois, sanar a omissão detectada, para arbitrar a condenação em R$ 2.000,00
(dois mil reais), fixando as custas, portanto, em R$ 40,00 (quarenta reais).
Processo: 0001176-69.2011.5.07.0014
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva
Turma 3

Julg.: 10/06/2013
Publ. DEJT: 21/06/2013

ADVOGADO SEM MANDATO.
Constatado que o advogado subscritor do recurso não possui procuração
ou mandato tácito que lhe confira poderes para atuar no processo, configura-se
a irregularidade de representação, o que implica declaração de inexistência do
apelo, de conformidade com Súmula 164 do TST.
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Processo: 0000888-48.2011.5.07.0006
Rel. Juiz Convocado: Durval César de Vasconcelos Maia
Turma 2
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Julg.: 04/03/2013
Publ. DEJT: 11/03/2013

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. VÍNCULO JURÍDICO.
CELETISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
Restando provado que a relação trabalhista existente entre empregado
e ente público é regida pelas normas da Consolidação das Leis do Trabalho, a
competência para apreciação da demanda é da Justiça Especializada, consoante
o disposto no artigo 114, I, da Constituição Federal.
Processo: 0001578-36.2010.5.07.0031
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1

Julg.: 15/05/2013
Publ. DEJT: 27/05/2013

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
DEVIDO.
Restando constatado, por meio de prova técnica pericial, que o reclamante
laborava em ambiente com temperatura superior aos limites de tolerância, tal
circunstância lhe assegura o direito ao pagamento do adicional de insalubridade.

DA OBRIGAÇÃO DO RECLAMADO PELO RECOLHIMENTO
DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.

A culpa do empregador pelo inadimplemento das verbas remuneratórias
não exime a responsabilidade do empregado pelos pagamentos da contribuição
previdenciária que recaia sobre sua quota-parte, entendimento da OJ-363 da
SBDI-1 do C. TST, a qual deve ser obedecida.
Processo: 0000213-44.2010.5.07.0031
Rel. Desemb.: Regina Gláucia Cavalcante Nepomuceno
Turma 1

Julg.: 20/03/2013
Publ. DEJT: 02/04/2013

AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 51/2006. SELEÇÃO. LEGALIDADE.
Quando entrou em vigor a Emenda Constitucional nº 51/2006, o reclamante já
exercia a função de Agente Sanitário, dentro do Programa de Combate as Endemias
e já havia se submetido ao processo seletivo exigido pela norma acima citada,
portanto, não há nulidade em tal pacto.
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REGIME.

A Lei Federal nº 11.350/2006, art. 8º, declara que o Agente acima citado há
de ser regido pela CLT, salvo se o ente Público que o contratou tenha lei dispondo
de outra forma. No caso presente, o Município reclamado não indicou existência
de RJU, mas apenas edição de lei criando os cargos de Agente de Combate as
Endemias e Agentes Comunitários de Saúde, cuja norma não se confunde com
Regime Jurídico Único, portanto, correta a sentença que decidiu pela competência
da Justiça do Trabalho para julgar o presente litígio.

INICIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.

Confessado pelo reclamado o início do labor do reclamante como Agente
de Endemias em de julho de 2002 e trazendo aos autos documento comprovando
que isso aconteceu no dia 01 daquele mês e sem prova em contrário, não há
como confirmar a sentença, neste ponto, com outra data. Recurso conhecido e
parcialmente provido.
Processo: 0000219-51.2010.5.07.0031
Rel. Juiz Convocado: Judicael Sudário de Pinho
Turma 2

Julg.: 20/03/2013
Publ. DEJT: 1º/04/2013

AGENTES SANITARISTAS. CONVÊNIO PARA O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA PARA O COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE FIRMADO ENTRE A
FEDERAÇÃO DE ENTIDADES COMUNITÁRIAS DO ESTADO
DO CEARÁ - FECECE E O MUNICÍPIO DE FORTALEZA.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
Compete à Justiça do Trabalho apreciar e julgar ação na qual os autores,
contratados sob a égide da CLT, pleiteiam direitos oriundos da relação de emprego
existente com a FECECE, tendo o Município de Fortaleza como tomador dos serviços,
não alterando tal competência a intermediação de mão-de-obra verificada. Recurso
parcialmente provido para determinar o retorno dos autos à primeira instância, para
complementação da prestação jurisdicional.
Processo: 0001842-79.2011.5.07.0011
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 03/06/2013
Publ. DEJT: 07/06/2013

AGRAVO. RECURSO ORDINÁRIO EXTEMPORÂNEO.
É extemporâneo Recurso Ordinário interposto pela primeira reclamada
antes do julgamento dos Embargos Declaratórios opostos pela segunda reclamada
contra a sentença de primeiro grau impugnada, sem posterior ratificação, em razão
do efeito interruptivo previsto no artigo 538 do Código de Processo Civil.
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Processo: 0000351-22.2011.5.07.0016
Rel. Desemb.: Cláudio Soares Pires
Turma 2
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Julg.: 1º/04/2013
Publ. DEJT: 05/04/2013

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE PETIÇÃO EM
EMBARGOS DE TERCEIRO. PRAZO. ARTIGO 1.048 DO CPC.
A correta exegese do artigo 1.048, do Código de Processo Civil, de aplicação
subsidiária, é no sentido de que podem ser apresentados Embargos de Terceiro,
até o limite de cinco dias após a Arrematação, Adjudicação ou Remição, mas
sempre antes da assinatura da respectiva Carta, o que não ocorreu no caso dos
autos. Agravo de Instrumento conhecido e improvido.
Processo: 0154140-85.2008.5.07.0003
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado
Turma 1

Julg.: 08/05/2013
Publ. DEJT: 14/05/2013

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA. BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FIRMA INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. CUSTAS
E DEPÓSITO RECURSAL NÃO RECOLHIDOS. DESERÇÃO
DO RECURSO ORDINÁRIO.
Por se tratar de direito constitucionalmente assegurado aos "necessitados"
que "comprovarem insuficiência de recursos", e sendo certo que não há vedação
legal expressa à concessão de justiça gratuita às pessoas jurídicas, e, ainda, dada a
possibilidade celetista de pessoas físicas contratarem outras pessoas físicas como
empregados, a jurisprudência do colendo Tribunal Superior do Trabalho tem admitido
o deferimento do benefício ao empregador doméstico e ao microempresário constituído
em firma individual, cujo patrimônio da pessoa jurídica se confunde com o da pessoa
física do proprietário.
No presente caso, embora seja a empresa recorrente uma firma individual, não
lhe assiste direito à concessão dos benefícios da justiça gratuita porque não provada
sua insuficiência econômica para arcar com as despesas processuais. E mesmo que
houvesse dita comprovação, a gratuidade da justiça limitar-se-ia ao recolhimento de
custas processuais, emolumentos e despesas com honorários advocatícios e periciais,
não se estendendo tal isenção ao depósito recursal, cujo caráter e finalidade jurídica
são distintos da natureza obrigacional das custas processuais.
Por conseguinte, diante da ausência de recolhimento das custas e dos depósitos
do recurso ordinário e do agravo de instrumento, resta a conclusão inequívoca de que
o recurso ordinário patronal não deve ser conhecido em virtude da não comprovação
do recolhimento correto dos encargos legais no prazo oportuno, pois é ônus da parte
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recorrente demonstrar que atendeu, dentro do prazo recursal, a todos os pressupostos
objetivos e subjetivos viabilizadores do reexame da causa pela instância recursal,
devendo, pois, arcar com o prejuízo decorrente da inobservância da obrigação legal
imperativa. Agravo de instrumento desprovido.
Processo: 0001711-91.2012.5.07.0004
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado
Turma 1

Julg.: 05/06/2013
Publ. DEJT: 13/06/2013

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PEÇAS ESSENCIAIS À FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO. INOBSERVÂNCIA
DO ART. 897, PARÁGRAFO 5º, DA CLT, E DA INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 16/1999, DO TST.
É dever das partes zelar pela correta formação do agravo de instrumento,
não havendo possibilidade de o Juiz ou Tribunal conceder prazo para emendas
ou complementos quanto à juntada de peças, ainda que essenciais. Nesse sentido,
dispõem tanto o art. 897, § 5º, da CLT, quanto a Instrução Normativa 16/99, do
TST. De conformidade com a Instrução Normativa em referência, o agravo não será
conhecido se o instrumento não contiver as peças necessárias para o julgamento
do recurso denegado, incluindo a cópia do respectivo arrazoado e da comprovação
de satisfação de todos os pressupostos extrínsecos do recurso principal, sendo
igualmente, inadmissível a conversão da omissão em diligência para suprir a
ausência de peças, ainda que essenciais.
Processo: 0001580-16.2012.5.07.0005
Rel. Juiz Convocado: Durval César de Vasconcelos Maia
Turma 2

Julg.: 27/05/2013
Publ. DEJT: 31/05/2013

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFEITO DE FORMAÇÃO.
Cumpre à parte recorrente velar pela correta formação do Agravo de Instrumento, não comportando a conversão do Agravo em diligência para suprir a
ausência de peças, ainda que essenciais.
Processo: 0000985-93.2012.5.07.0012
Rel. Desemb.: Cláudio Soares Pires
Turma 2

Julg.: 21/01/2013
Publ. DEJT: 25/01/2013

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. PROCEDÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA
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FEITA POR ADVOGADO. DESNECESSIDADE DE PODERES
ESPECIAIS DO DECLARANTE. OJ 331 DA SDI-1 DO TST.
De acordo com a jurisprudência pacificada do C. TST, consubstanciada na
OJ nº 331 da SBDI-1, é desnecessária a outorga de poderes especiais ao patrono da
causa para firmar declaração de insuficiência econômica, destinada à concessão dos
benefícios da justiça gratuita. Assim, válida foi a declaração firmada pelo advogado
da parte reclamante, razão pela qual, nos termos do art. 4º da Lei nº 1060/50, e
não havendo prova em contrário, mister se faria o deferimento da justiça gratuita.
Neste quadro, não é deserto o recurso ordinário interposto pela parte reclamante,
merecendo, pois, provimento o presente agravo de instrumento, para destrancar o
apelo. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

RECURSO ORDINÁRIO. COMPLEMENTO DE RMNR.
NEGOCIAÇÃO COLETIVA. APLICAÇÃO. FORMADE CÁLCULO.
Sendo o estipulado em normas de negociação coletiva, o cálculo da RMNR
deve ser feito considerando conforme ali estabelecido, à luz do disposto no art.
7º, XXVI, da Constituição Federal. RECURSO ORDINÁRIO CONHECIDO E
IMPROVIDO.
Processo: 0000769-47.2012.5.07.0008
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva
Turma 3

Julg.: 18/03/2013
Publ. DEJT: 02/04/2013

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE DO
RECURSO ORDINÁRIO.
Recurso Ordinário interposto quando já escoado o octídio legal para sua
interposição, resta flagrante a intempestividade do apelo, tendo agido com acerto
o juízo de primeiro grau ao deixar de recebê-lo.
Processo: 0001348-98.2012.5.07.0006
Rel. Desemb.: Cláudio Soares Pires
Turma 2

Julg.: 28/01/2013
Publ. DEJT: 1º/02/2013

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ORDINÁRIO.
DEPÓSITO RECURSAL E CUSTAS NÃO COMPROVADAS NO
OCTÍDIO LEGAL. DESERÇÃO.
A legislação trabalhista prescreve que os valores das custas e do depósito
recursal serão pagos e comprovado o recolhimento dentro do prazo recursal, sob
pena de deserção do apelo. Ademais, dispõe que o recorrente é responsável
pelo correto recolhimento das custas e do depósito recursal, bem como pela sua
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comprovação. Inteligência do art. 789 da CLT, art. 7º da Lei 5.584/70, Súmula
245 do TST, Instruções Normativas TST 3/93 e 20/02. O equívoco cometido
pela parte ao trocar os comprovantes das custas e do depósito recursal com
os de outro processo, acostando aos autos guias inservíveis para demonstrar a
realização do preparo, impede o seguimento do recurso ordinário interposto,
por deserto. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Processo: 0001345-71.2011.5.07.0009
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva
Turma 3

Julg.: 07/01/2013
Publ. DEJT: 15/01/2013

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ORDINÁRIO
APÓCRIFO. INEXISTÊNCIA DO ATO PROCESSUAL.
A ausência de assinatura nas razões do recurso ordinário, acarreta a inexistência do apelo, por apocrifia, merecendo, assim, mantido o Despacho denegatório
do seguimento daquelas insurgências.
Processo: 0001430-03.2011.5.07.0027
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 06/05/2013
Publ. DEJT: 24/05/2013

AGRAVO DE INSTRUMENTO DE EMPREGADOR PESSOA
FÍSICA. POBREZA EM SENTIDO LEGAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA.
Embora a jurisprudência caminhe no sentido de que a pobreza e a insuficiência econômica não são incompatíveis com a condição de empregador pessoa
física, sendo certo que, nos termos do artigo 5º, LXXIV da CF/88, o direito à
gratuidade judiciária é garantido aos necessitados, sem exceção, o fato é que o
reclamado não comprovou a alegada insuficiência econômica, nos termos da lei,
e nem a situação de insolvência em que supostamente se encontra. Ao contrário,
efetuou depósito recursal, em valor muito superior ao valor devido, a título de
custas processuais. Não se tratando de empregado, mas de empregador, pessoa
física, é necessária a comprovação inequívoca da hipossuficiência, visto que a
parte não se beneficia da presunção legal de pobreza. É dizer, ao empregador não
basta a mera declaração de pobreza, mas deve comprovar que é pobre no sentido
legal, ônus do qual, entretanto, o reclamado, ora agravante, não se desincumbiu.
Agravo de Instrumento conhecido e improvido.
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Processo: 0001779-72.2011.5.07.0005
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado
Turma 1
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Julg.: 12/06/2013
Publ. DEJT: 21/06/2013

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS
PROCESSUAIS. SINDICATO. DISPUTA ELEITORAL.
ATUAÇÃO EM NOME PRÓPRIO. INDEFERIMENTO DOS
BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.
O direito aos benefícios da justiça gratuita, na forma da Lei 1.060/50, se
deferem, em princípio, às pessoas físicas hipossuficientes, podendo estender-se às
pessoas jurídicas comprovadamente carentes de recursos, e aos sindicatos, quando
atuam na condição de substitutos processuais. Assim, versando a lide acerca de
eleição para o provimento dos cargos de direção sindical e atuando o sindicato em
causa própria ou em benefício de algum filiado, enquanto candidato a qualquer
dos cargos eletivos, forçoso reconhecer que se trata de demanda alheia à relação
de emprego ou de trabalho, exigindo-se o recolhimento das custas processuais
como pressuposto objetivo de admissibilidade dos recursos.
Processo: 0001066-06.2012.5.07.0024
Rel. Juiz Convocado: Durval César de Vasconcelos Maia
Turma 2

Julg.: 17/06/2013
Publ. DEJT: 26/06/2013

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ORDINÁRIO.
DEFEITO DE FORMAÇÃO DECORRENTE DA AUSÊNCIA
DE PEÇA ESSENCIAL E DE NÃO AUTENTICAÇÃO DAS
DEMAIS PEÇAS. INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART.
897, § 5º, INCISO I, DA CLT, E ITEM IX DA INSTRUÇÃO
NORMATIVA 16 DO TST.
A ausência de peça essencial à formação do instrumento, de que é exemplo a cópia da decisão agravada, torna impossível o conhecimento do agravo de
instrumento; por outro lado, é assente o entendimento de que não se conhece do
agravo de instrumento quando as fotocópias das peças utilizadas para a sua formação se encontram sem a devida autenticação, tampouco cuidam os subscritores do
agravo de declará-las autênticas, sob sua responsabilidade, conforme teor do que
estabelecem o artigo 830 da CLT e o item IX da Instrução Normativa nº 16/99 do
Tribunal Superior do Trabalho. Agravo de instrumento não conhecido.
Processo: 0000315-52.2012.5.07.0013
Rel. Juiz Convocado: Durval César de Vasconcelos Maia
Turma 2

Julg.: 13/03/2013
Publ. DEJT: 20/03/2013
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AGRAVO DE PETIÇÃO. AVALIAÇÃO INFERIOR À TABELA FIPE.
O documento apresentado pela agravante não constitui documento hábil
a desclassificar a avaliação efetuada pelo oficial de justiça, especialmente
quando especificado, no auto de avaliação, o estado apenas "razoável" do
veículo em questão.

PARCELAMENTO DÍVIDA.

O parcelamento em referência requer a especificação dos débitos objeto
da negociação, não bastando o mero requerimento de adesão.

CUSTAS PROCESSUAIS.

Merece provimento o apelo, neste aspecto, a fim de considerar quitada
a parcela referente a custas processuais, uma vez comprovado o pagamento em
época própria.
Processo: 0070700-81.2006.5.07.0030
Rel. Desemb.: Regina Gláucia Cavalcante Nepomuceno
Turma 1

Julg.: 08/05/2013
Publ. DEJT: 14/05/2013

AGRAVO DE PETIÇÃO. CABIMENTO. GRAVAME IMEDIATO
E DEFINITIVO.
Não obstante o art. 893, § 1º, da CLT consagre o princípio da irrecorribilidade
imediata das interlocutórias, quando tais decisões possuem caráter de definitividade,
cujo mérito não mais poderá ser atacado em recurso de decisão definitiva posterior,
ou causem imediato prejuízo à parte, é plenamente cabível o recurso. No caso, a
agravante insurge-se contra ordem de recolhimento dos valores sequestrados em
sua conta vinculada, decisão que implica em imediato gravame, pois não permitirá,
em decisão posterior, reverter tal determinação.

RECOLHIMENTO DO FGTS. SENTENÇA TRANSITADA EM
JULGADO. LIBERAÇÃO DOS VALORES DIRETAMENTE AO
AUTOR. IMPOSSIBILIDADE.

A sentença transitada em julgado determinou o recolhimento do FGTS em
conta vinculada do empregado, não havendo previsão, no título judicial, de que
poderá ser liberado diretamente ao mesmo. O decurso de três anos da mudança de
regime não foi matéria apreciada no processo, que, muito ao contrário, reconheceu
o RJU como inválido. Ainda que tivesse havido tal mudança, a liberação deveria
ser discutida administrativamente, junto à CEF, gestora do Fundo. Agravo de
petição conhecido, mas não provido.
Processo: 0005300-76.2008.5.07.0022
Rel. Desemb.: Francisco Tarcísio Guedes Lima Verde Júnior
Turma 1

Julg.: 29/05/2013
Publ. DEJT: 06/06/2013
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AGRAVO DE PETIÇÃO. CERTIDÃO DE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO.
Expedida após prazo mínimo de um ano de arquivamento provisório, e
renovação da pesquisa de bens de todos corresponsáveis com as ferramentas tecnológicas disponíveis, a certidão de crédito previdenciário não viola o art. 114, VIII,
da Constituição Federal, pois permite a retomada da execução a qualquer momento.
Processo: 0010700-39.2005.5.07.0002
Rel. Desemb.: Cláudio Soares Pires
Turma 2

Julg.: 20/03/2013
Publ. DEJT: 1º/04/2013

AGRAVO DE PETIÇÃO. COMPROVAÇÃO POSTERIOR DE
PAGAMENTO DE PARCELA, PAGAANTERIORMENTE AO TÉRMINO DA DATA PREVISTA. EXISTÊNCIA NAS CLÁUSULAS E
CONDIÇÕES PACTUAIS QUANTO À OBRIGATORIEDADE DE
EFETIVAÇÃO DE DEPÓSITO NA SECRETARIA DA VARA DE
ORIGEM. MULTA DE 100% MANTIDA, PORÉM SOBRE A PRESTAÇÃO INADIMPLIDA. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL CUMPRIDA
EM PARTE. REDUÇAO DA PENALIDADE. ACUME DO ARTIGO
413 DO CÓDIGO CIVIL. PARCIAL PROVIMENTO.
Conforme o pactuado, uma vez não havendo a empresa agravada efetuado
o pagamento da parcela do acordo diretamente à reclamante/agravante ou a seu
patrono, deveria, pois, tê-lo feito "na Secretaria da Vara do Trabalho de origem",
consoante os termos da avença, ou, ainda, juntar aos autos a respectiva Guia de
Depósito Judicial logo após o término do prazo de 15 dias, o qual findaria no dia
06/09/2012, deixando para fazê-lo, todavia, somente no dia 24/01/2013. De incidir,
pois, a multa no percentual 100%, porém não sobre o valor total do acordo, mas,
sim, sobre a parcela inadimplida, a saber, o importe pecuniário de R$ 1.710,00,
por conta da mora empresarial, uma vez que a obrigação principal fora cumprida
em parte, a esteio do regramento emergente do artigo 413 do Código Civil.
Processo: 0001235-30.2010.5.07.0002
Rel. Desemb.: Regina Gláucia Cavalcante Nepomuceno
Turma 1

Julg.: 24/04/2013
Publ. DEJT: 03/05/2013

AGRAVO DE PETIÇÃO. CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DO
DEVEDOR PRINCIPAL. ESGOTAMENTO.
Encontrando-se o devedor principal em local incerto e não sabido, levando-se
a efeito sua citação pela via editalícia, inclusive, e não efetuado o pagamento, no
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prazo assinalado para a satisfação do crédito, impõe-se o redirecionamento
da execução ao devedor subsidiário, por ser medida de celeridade e economia processual, com vistas a resguardar o crédito alimentar trabalhista, não
havendo se falar em benefício de ordem em relação às pessoas físicas, também
responsáveis subsidiárias pela devedora principal.

FATO GERADOR DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.

Consoante nova redação do artigo 43 da Lei 8.212/91, o fato gerador
da contribuição previdenciária é a prestação dos serviços. Agravo de petição
conhecido e desprovido.
Processo: 0011500-24.1993.5.07.0023
Rel. Desemb.: Jefferson Quesado Júnior
Turma 3

Julg.: 02/04/2013
Publ. DEJT: 18/04/2013

AGRAVO DE PETIÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
EXECUÇÃO. VALOR SUPERIOR AO LIMITE MÍNIMO FIXADO
PELO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.
Em se verificando que o valor cobrado nos autos, a título de contribuição
previdenciária, é superior ao limite mínimo estabelecido no art. 2º da Portaria
nº 1.293/2005, do Ministério da Previdência Social, o procedimento legal a ser
adotado, em caso de infrutíferas as medidas de constrição patrimonial para a
satisfação do crédito da União, é aquele previsto no art. 40 da Lei de Execuções
Fiscais. Recurso provido.
Processo: 0087400-26.2005.5.07.0012
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 06/05/2013
Publ. DEJT: 13/05/2013

AGRAVO DE PETIÇÃO. DÉBITO PREVIDENCIÁRIO. JUROS.
MULTA.
Só haverá ensejo para a incidência da multa e dos juros, se, após o trânsito
em julgado da sentença de liquidação, o executado deixar de fazer o recolhimento
das parcelas previdenciárias no prazo fixado pelo art. 276, "caput", do Decreto
nº 3.048, de 6.5.1999.
Processo: 0054100-78.2002.5.07.0012
Rel. Desemb.: Cláudio Soares Pires
Turma 2

Julg.: 25/02/2013
Publ. DEJT: 1º/03/2013
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AGRAVO DE PETIÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
QUE DETERMINOU O REFAZIMENTO DOS CÁLCULOS.
INCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO.
A decisão interlocutória que determinou o refazimento da conta de liquidação, por considerá-la em desconformidade com a sentença exequenda, não é
atacável por meio de agravo de petição. A contrariedade do exequente deve ser
manifestada através da impugnação à sentença de homologação dos cálculos,
conforme art. 884 e Parágrafos da CLT. Somente após a prolação da decisão que
a confirme ou a reconsidere é que será possível interpor referida espécie recursal.
Agravo de petição não conhecido.
Processo: 0160500-13.2007.5.07.0022
Rel. Desemb.: Jefferson Quesado Júnior
Turma 3

Julg.: 06/05/2012
Publ. DEJT: 13/05/2012

AGRAVO DE PETIÇÃO. EMPRESA FALIDA. MULTA
ADMINISTRATIVA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO
TRABALHISTA.
Se a empresa executada teve a falência decretada quando em vigor o
Decreto-Lei nº 7.661/1945 (antiga Lei de Falências), não pode prosperar a ação
de execução fiscal de dívida ativa da União de natureza não tributária decorrente
da aplicação de multa administrativa por infração à legislação trabalhista, por
força do artigo 23, parágrafo único, inciso III, da referida lei, que dispõe que não
podem ser reclamadas na falência as penas pecuniárias por infração das leis penais
e administrativas. Agravo de petição a que se nega provimento.
Processo: 0068300-69.2006.5.07.0006
Rel. Desemb.: Regina Gláucia Cavalcante Nepomuceno
Turma 1

Julg.: 15/05/2013
Publ. DEJT: 21/05/2013

AGRAVO DE PETIÇÃO. EXECUÇÃO. INCOMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA DO TRABALHO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
DESTINADAS A TERCEIROS. SISTEMA "S".
De acordo com o entendimento dominante no TST, o inciso VIII do artigo
114 da Constituição Federal confere competência a esta Justiça Especializada para
executar, de ofício, as contribuições sociais previstas no art. 195, I, "a", e II, e seus
acréscimos legais, mas não a amplia de modo a compreender a execução das contribuições previdenciárias destinadas a terceiros, as quais são disciplinadas por leis
ordinárias, que reservam ao INSS a competência para arrecadação e fiscalização.
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RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. EXECUÇÃO DE BENS
DE SÓCIOS DO DEVEDOR PRINCIPAL. DESNECESSIDADE.
No ambiente da responsabilidade subsidiária, é irrelevante, para fins de
direcionamento da execução contra o devedor secundário, que seja excutidos
primeiro os bens dos sócios do obrigado principal. Afora isso, em benefício de sua
pretensão, cabe ao responsável subsidiário oferecer ao juiz os nomes dos supostos
sócios e os bens livres e desembargados passíveis de execução, não sendo razoável
exigir que o juiz empenhe, de ofício, esforços para o mesmo fim.
Processo: 0105600-67.2003.5.07.0007
Rel. Juiz Convocado: Durval César de Vasconcelos Maia
Turma 2

Julg.: 17/06/2013
Publ. DEJT: 26/06/2013

AGRAVO DE PETIÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA.
"ASTREINTES". REDUÇÃO DO VALOR. INEXISTÊNCIA DE
OFENSA À COISA JULGADA.
A redução da multa (astreintes) imposta pelo descumprimento de obrigação
de fazer (reintegração), caso confirme o Juiz que se tornou excessiva, encontra
previsão no art. 461, § 6º, do CPC, inexistindo ofensa ao art. 5º, XXXVI, da CF.
A fixação de "astreintes", mesmo em sede de sentença de mérito, não transita em
julgado, não se submetendo aos inflexos da coisa julgada material, podendo, em
razão disto, ser alterada em seu valor e periodicidade a qualquer tempo, inclusive
em sede de execução do julgado, desde que não mais existente a situação fática
que autorizou a sua cominação.
Processo: 0004400-38.2009.5.07.0029
Rel. Desemb.: Cláudio Soares Pires
Turma 2

Julg.: 06/05/2013
Publ. DEJT: 13/05/2013

AGRAVO DE PETIÇÃO. EXECUÇÃO DO RESPONSÁVEL
SUBSIDIÁRIO. EXECUÇÃO PRÉVIA CONTRA OS SÓCIOS
DO DEVEDOR PRINCIPAL. INEXIGIBILIDADE.
É inviável cogitar da necessidade de execução dos diretores da devedora
principal antes da devedora subsidiária, quando sequer integram o polo passivo
da demanda, nem constam do título executivo, conforme inteligência contida na
Súmula nº 331, IV, do TST.
Processo: 0024400-56.2009.5.07.0030
Rel. Desemb.: Cláudio Soares Pires
Turma 2

Julg.: 21/01/2013
Publ. DEJT: 25/01/2013
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AGRAVO DE PETIÇÃO. FGTS. RECOLHIMENTO EM CONTA
VINCULADA. OBRIGATORIEDADE.
Consoante o art. 20 da Lei 8.036/90, as hipóteses de movimentação da conta
vinculada são restritas às situações descritas nos incisos I a XVII, não havendo
que se falar em liberação direta e automática dos valores executados aos titulares.
Assim, a determinação para que os valores devidos fossem depositados na conta
vinculada de seu titular, além de atender ao comando da sentença, obedeceu a
norma que regula o FGTS.
Processo: 0005500-83.2008.5.07.0022
Rel. Desemb.: Cláudio Soares Pires
Turma 2

Julg.: 14/01/2013
Publ. DEJT: 18/01/2013

AGRAVO DE PETIÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO
CONFIGURAÇÃO.
Não havendo o Exequente-Embargado-Agravado comprovado a circunstância de que, à época da alienação do automóvel à empresa Embargante-Agravante,
corria a Executada-Alienante risco de insolvência, não há falar em fraude à
execução, sendo boa e valiosa a venda do bem móvel sobre o qual não cabia a
constrição judicial posterior.
Processo: 0000378-26.2011.5.07.0009
Rel. Desemb.: Cláudio Soares Pires
Turma 2

Julg.: 15/04/2013
Publ. DEJT: 19/04/2013

AGRAVO DE PETIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
RESPONSABILIDADE DO SÓCIO MINORITÁRIO. INCLUSÃO
NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE.
Aplicação do princípio da desconsideração da personalidade jurídica, que
leva à comunicação dos patrimônios dos sócios e da sociedade por quotas de responsabilidade limitada, sendo irrelevante a condição de sócio minoritário, pouco
importando o capital social que ostentava ou a função exercida na empresa (com
ou sem poderes de gestão ou administração), bem como o fato de não fazer parte
do polo passivo da reclamação trabalhista na fase cognitiva. Neste caso, o sócio
retirante não se exonera da responsabilidade pelo adimplemento dos créditos
decorrentes do contrato de trabalho vigente à época em que integrava a sociedade,
uma vez que ao obreiro deve ser assegurado o pagamento do seu crédito.

40

TRT 7ª Região - Boletim de Jurisprudência - jan./jun. - 2013

IMPENHORABILIDADE DA CONTA POUPANÇA.

De acordo com o art. 649, inciso X, do Código de Processo Civil, subsidiário, é absolutamente impenhorável a quantia depositada em caderneta de
poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Agravo de Petição que
se dá provimento em parte.
Processo: 0096000-74.2007.5.07.0009
Rel. Desemb.: Plauto Carneiro Porto
Turma 3

Julg.: 10/06/2013
Publ. DEJT: 21/06/2013

AGRAVO DE PETIÇÃO. INÉRCIA DO EXECUTADO. APRESENTAÇÃO DA VARIAÇÃO SALARIAL DO RECLAMANTE.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM, DE OFÍCIO, A FIM DE
DETERMINAR O REFAZIMENTO DOS CÁLCULOS.
Deixando o executado transcorrer o prazo para apresentação das fichas
financeiras que lhe foram solicitadas, não cabe ao juízo, de ofício, renovar tal
oportunidade, porque operada a preclusão consumativa (art. 473, CPC), razão
pela qual não carece de reparo a decisão que homologou os cálculos elaborados
pela contadoria do juízo, considerando-se a apresentação dos valores reputados
corretos pelo credor. Ademais, a manutenção da decisão agravada constitui vilipêndio aos princípios da economia e celeridade processuais. Agravo de petição
conhecido e provido.
Processo: 0070000-95.2007.5.07.0022
Rel. Desemb.: Jefferson Quesado Júnior
Turma 3

Julg.: 1º/04/2013
Publ. DEJT: 12/04/2013

AGRAVO DE PETIÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO
JUDICIAL.
Esta Corte já sedimentou sua jurisprudência sobre a matéria, quando declarou a inconstitucionalidade material do § 5º do artigo 884 da CLT, no julgamento
proferido em incidente de inconstitucionalidade suscitado nos autos do Agravo
de Petição nº 0026600-02.2005.5.07.0022. Agravo desprovido.
Processo: 0005800-89.2006.5.07.0030
Rel. Desemb.: Plauto Carneiro Porto
Turma 3

Julg.: 28/01/2013
Publ. DEJT: 14/02/2013

AGRAVO DE PETIÇÃO. MULTA DE 100% SOBRE O VALOR
TOTAL DO ACORDO. COMPROVAÇÃO POSTERIOR DE
PAGAMENTO DE PARCELA PAGA ANTERIORMENTE À DATA
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PREVISTA. EXISTÊNCIA NAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES
PACTUAIS QUANTO À OBRIGATORIEDADE DE COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DO RESPECTIVO PAGAMENTO POR MEIO
DA GUIA DE DEPÓSITO. MULTA MANTIDA. IMPROVIMENTO.
Conforme o pactuado, uma vez não havendo a agravante efetuado o pagamento
da parcela do acordo diretamente ao reclamante/agravado, deveria, pois, comprovar a
realização do depósito judicial, "na Secretaria da 16ª Vara do Trabalho de Fortaleza,
na data do vencimento da parcela ou no 1º dia útil subsequente", ou seja, 14/05/2012,
o que, entretanto, não fora a hipótese dos autos, uma vez que a agravante somente
procedera à comprovação do referido depósito no dia 23/07/2012. Em vista disso,
há de se manter a incidência da multa no percentual 100% sobre o total do acordo.
Processo: 0000404-66.2012.5.07.0016
Rel. Desemb.: Regina Gláucia Cavalcante Nepomuceno
Turma 1

Julg.: 09/01/2013
Publ. DEJT: 17/01/2013

AGRAVO DE PETIÇÃO. PEDIDO DE LIBERAÇÃO DO FGTS.
MODIFICAÇÃO DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE.
Incabível o pagamento do FGTS diretamente ao reclamante vez que a
decisão exequenda se restringiu apenas a determinar o seu recolhimento na
conta vinculada do empregado, não se podendo acatar, em sede de execução,
pedido de liberação dos valores em questão, sob pena de configurar ofensa à
coisa julgada e ao art. 20 da Lei nº 8.036/90 (norma que regulamente o FGTS),
cujos incisos I a XVII, não permitem o pleito em questão.

ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS. INCIDÊNCIA DO ART. 475-B
DO CPC. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA.
Consoante dispõe o § 2º do art. 475-B do CPC, "Se os dados não forem,
injustificadamente, apresentados pelo devedor, reputar-se-ão corretos os cálculos
apresentados pelo credor, e, se não o forem pelo terceiro, configurar-se-á a situação
prevista no art. 362". Desse modo, diante da falta de manifestação oportuna do
Município, seja para apresentar a evolução salarial da autora, seja para impugnar
os cálculos apresentados, não ofende a coisa julgada a decisão que homologa
os cálculos apresentados pelo credor, que tomou como base para o cálculo do
FGTS parâmetro diverso do que foi determinado na sentença exequenda. Agravo
conhecido e parcialmente provido.
Processo: 0047400-80.2007.5.07.0022
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1

Julg.: 29/05/2013
Publ. DEJT: 10/06/2013
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AGRAVO DE PETIÇÃO. PENHORA ON LINE.
Deve ser mantida a decisão que determinou o bloqueio de numerário
em contas da executada, tendo em vista a prioridade conferida ao dinheiro, a
teor do disposto no art. 655, I do CPC, mormente quando se trata de verbas de
caráter alimentar.
Processo: 0007700-25.2006.5.07.0025
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado
Turma 1

Julg.: 29/05/2013
Publ. DEJT: 06/06/2013

AGRAVO DE PETIÇÃO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO
VALOR. LIMITE LEGAL. INCLUSÃO DE PARCELAS
RELATIVAS À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
AUSÊNCIA DE NULIDADE.
A mera inclusão, em Requisições de Pequeno Valor, de montante pertinente à contribuição previdenciária, não induz nulidade do título, podendo o
juiz ou Tribunal, acolhendo postulação do interessado, reduzir o quantum devido
para fixá-lo nos limites previstos em lei, ceifando qualquer indício de nulidade.
Agravo de petição conhecido, mas improvido para se manter a decisão de origem
com a limitação imposta em ação cautelar no que se refere à liberação do valor
sequestrado de acordo com o limite imposto em lei estadual.
Processo: 0120500-47.1992.5.07.0005
Rel. Juiz Convocado: Durval César de Vasconcelos Maia
Turma 2

Julg.: 06/05/2013
Publ. DEJT: 13/05/2013

AGRAVO DE PETIÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.
MOMENTO DE CITAÇÃO NA EXECUÇÃO.
Conquanto o devedor principal tenha sido chamado ao cumprimento da
obrigação e disto resultar infrutífero o tentame, ou o responsável subsidiário oferece
bens do devedor principal á execução, ou não poderá se esquivar da responsabilização executória. A pretensão de exaurimento das tentativas contra o executado
direto pode servir a interpretações conspiradoras contra a efetividade do julgado,
e à possibilidade de o devedor subsidiário se esquivar indefinidamente, de forma
irresponsável, da responsabilidade definida na sentença de mérito.
Processo: 0231500-83.2006.5.07.0030
Rel. Desemb.: Cláudio Soares Pires
Turma 2

Julg.: 21/01/2013
Publ. DEJT: 25/01/2013
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AGRAVO DE PETIÇÃO. SEGURO DESEMPREGO. CONDENAÇÃO CONSISTENTE NA ENTREGA DE GUIAS E PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SUCESSIVA. CUMPRIMENTO
DE UMA DAS OBRIGAÇÕES. EXCLUSÃO DA OUTRA. BIS
IN IDEM INADMISSÍVEL.
Comprovado nos autos que a empresa reclamada, em prazo razoável e anterior ao
ajuizamento dos embargos à execução, fez a entrega das guias necessárias à habilitação
do reclamante junto ao órgão competente para analisar o pedido de concessão do seguro
desemprego, não há razão para a manutenção da condenação empresarial ao pagamento
de indenização substitutiva da obrigação de fazer. Demais disso, em se tratando de
prestações sucessivas, mesmo constando de decisão transitada em julgado, é possível
a exclusão de uma ou de outra para se evitar o bis in idem sem que essa providência
implique violação da coisa julgada.
Processo: 0000446-21.2012.5.07.0015
Rel. Juiz Convocado: Durval César de Vasconcelos Maia
Turma 2

Julg.: 17/06/2013
Publ. DEJT: 26/06/2013

AGRAVO DE PETIÇÃO. SÓCIO RETIRANTE. RESPONSABILIDADE. LIMITAÇÃO TEMPORAL.
A responsabilidade do sócio retirante pelas obrigações sociais restringe-se
ao período em que este integrava a sociedade e desde que o exercício do direito
de ação tenha observado o prazo de até dois anos após a averbação de sua saída
do quadro social. Inteligência dos arts. 1003 e 1032 do Código Civil. A data do
redirecionamento da execução na pessoa dos sócios é irrelevante, não devendo
servir de parâmetro para a contagem dos 02 (dois) anos acima descritos, pois
a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica demanda o
esgotamento das tentativas de constrição do patrimônio da empresa executada, o
que exige considerável lapso temporal, cuja demora depende não somente de atos
a serem praticados pelo exequente, pois há que se considerar a movimentação do
aparelho jurisdicional, para atingir tal finalidade.
Ademais, considerando-se que a agravante é detentora majoritária do
capital social, no montante de 95%, e beneficiou-se da mão de obra da agravada,
quase que durante a totalidade do período de prestação de serviços, uma vez que
a retirada do quadro societário ocorrera somente três meses antes da despedida
da obreira, demonstra-se razoável a responsabilização que lhe foi imposta, com
fulcro na teoria da desconsideração da personalidade jurídica. Agravo de petição
conhecido e improvido.
Processo: 0000508-77.2011.5.07.0021
Rel. Desemb.: Jefferson Quesado Júnior
Turma 3

Julg.: 18/02/2013
Publ. DEJT: 26/02/2013
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AGRAVO DE PETIÇÃO. VÍCIO DE ARREMATAÇÃO. PRECLUSÃO.
Permanecendo inerte a parte agravante, porque no tempo devido
poderia suscitar contrariedade quanto aos atos processuais que culminaram
com a arrematação questionada, operou-se a preclusão, assim caracterizada
pelo decurso do prazo em que lhe competia se opor tempestivamente. A
arrematação havida quase quatro anos atrás, de cujo ato expropriatório
a agravante foi devidamente notificada, é indene a impugnação tardia. A
nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber
à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do artigo 245, do
Código de Processo Civil.
Processo: 0099200-32.2006.5.07.0007
Rel. Desemb.: Cláudio Soares Pires
Turma 2

Julg.: 13/05/2013
Publ. DEJT: 17/05/2013

AGRAVO DE PETIÇÃO DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE
NOTIFICAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO DA CONTA. IMPUGNAÇÃO DA CONTA POR MEIO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO.
Considerando que a intimação das partes para manifestação sobre a conta de
liquidação constitui faculdade do juízo, a teor do art. 879, § 2º, da CLT, podendo
a executada impugnar a conta de liquidação por ocasião da apresentação dos
embargos à execução, não há que falar em preclusão.
Processo: 0078700-60.2007.5.07.0022
Rel. Desemb.: Maria José Girão
Turma 3

Julg.: 1º/04/2013
Publ. DEJT: 11/04/2013

AGRAVO REGIMENTAL. PRECATÓRIO. DIREITO AO
REGIME PREFERENCIAL. CRITÉRIO ETÁRIO. APLICAÇÃO
DE INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO À EC
Nº 62/09 PARA AFASTAR A OFENSA À ISONOMIA.
1 É inconstitucional a EC nº 62/09 quando se utiliza das expressões "até a
data da promulgação desta Emenda Constitucional"(§ 18 do art. 97 do ADCT) e
"na data de expedição do precatório" (§ 2º do art. 100 da CF/88), para delimitar
o direito ao regime preferencial de pagamento de precatórios pelo critério etário,
por ofensa ao princípio da isonomia (CF/88, art. 5º, caput).
2 Considera-se idoso o credor originário de precatório alimentar que contar com 60 (sessenta) anos de idade na data do requerimento

TRT 7ª Região - Boletim de Jurisprudência - jan./jun. - 2013

45

expresso de sua condição (Resolução CNJ nº 115/2010, art. 12), caso em que
se enquadram todos os substituídos processuais indicados na peça recursal.
3 Agravo Regimental conhecido e não provido.
Processo: 0165300-69.1992.5.07.0003
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar
Tribunal Pleno

Julg.: 26/02/2013
Publ. DEJT: 07/03/2013

AGRAVO REGIMENTAL EM ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA
A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. IMPROVIMENTO.
Não expondo o agravante qualquer fato novo ou situação excepcional
superveniente que justifique a reforma da decisão que determinou o arquivamento da Argüição de Inconstitucionalidade, impõe-se o improvimento do
agravo regimental, mantido o entendimento esposado pelo órgão prolator.
Nos termos do parágrafo único do art. 481 do CPC, "os órgãos fracionários
dos tribunais não submeterão ao plenário, ou ao órgão especial, a argüição de
inconstitucionalidade, quando já houve pronunciamento destes ou do plenário
do Supremo Tribunal Federal sobre a questão, in casu fato concretizado com a
rejeição, no dia 15.03.2011, por este Regional, do incidente de inconstitucionalidade do Decreto Estadual nº 21.325/1991, na forma do art. 481 e seguintes
do CPC (RO 0123400-50.2008.5.07.0002).
Processo: 0011292-45.2012.5.07.0000
Rel. Juiz Convocado: Durval César de Vasconcelos Maia
Turma 2

Julg.: 15/04/2013
Publ. DEJT: 23/04/2013

AGRAVO REGIMENTAL EM FACE DE DECISÃO QUE
INDEFERIU A INICIAL DA AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA.
A parte agravante insiste na alegação de que não houve oportunidade de
defesa na primeira instância, ou seja, o devido processo legal pelo qual deveria ter
sido submetido o reclamante. Em razão disso, hei por bem reconsiderar o despacho
que indeferiu a inicial. Agravo regimental conhecido e provido.
Processo: 0005432-63.2012.5.07.0000
Rel. Desemb.: Maria José Girão
Tribunal Pleno

Julg.: 05/02/2013
Publ. DEJT: 18/02/2013
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AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA.
BLOQUEIO JUDICIAL SOBRE CONTA BANCÁRIA ONDE
CREDITADO SALÁRIO DA AGRAVANTE.
O bloqueio sobre salário ofende o disposto no artigo 7º, X, da Constituição
Federal c/c o artigo 649, IV, do Código de Processo Civil.
Processo: 0008517-57.2012.5.07.0000
Rel. Juiz Convocado: Durval César de Vasconcelos Maia
Tribunal Pleno

Julg.: 23/04/2013
Publ. DEJT: 02/05/2013

AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA.
INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA A REFORMA DA
DECISÃO AGRAVADA. IMPROVIMENTO.
Não expondo o agravante qualquer fato novo ou situação excepcional
superveniente que justifique a reforma da decisão que extinguiu o mandado
de segurança, sem a resolução do mérito, impõe-se o improvimento do agravo
regimental, mantido o entendimento esposado pelo órgão prolator. Importa,
ademais, esclarecer que a só existência dos embargos à execução e do agravo de
petição, enquanto recursos (latu senso) adequados para o combate da decisão que
deflagra o processo de execução, afastam, de plano, o cabimento de mandado de
segurança que supõe, antes de tudo, a presença de direito líquido e certo violado
por ato de autoridade pública ou por abuso de poder, desamparado de qualquer
outra medida jurídica.
Processo: 0002650-20.2011.5.07.0000
Rel. Juiz Convocado: Durval César de Vasconcelos Maia
Tribunal Pleno

Julg.: 21/03/2013
Publ. DEJT: 04/04/2013

ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL DA EXECUTADA. FALTA DE
COMPROVAÇÃO PROBATÓRIA. VÍCIO FORMAL EXISTENTE.
OPORTUNIDADE DA ALEGAÇÃO. AUSÊNCIA DE EFETIVO
PREJUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA.
Apesar de existente, a irregularidade formal atinente à ausência de comprovação documental da alteração da razão social da reclamada não causou efetivo
prejuízo à parte exequente, que, por sua vez, deixou de alegar o vício por oito
oportunidades em que se manifestou nos autos. Preliminar de não conhecimento
do agravo de petição rejeitada.
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MULTA FIXADA EM SENTENÇA DE EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE REITERAÇÃO DA MEDIDA.
DESNECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DO VALOR
COMO PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL.
GARANTIA DO JUÍZO EM VALOR SUPERIOR AO INDICADO
NA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO.

Somente na reiteração de embargos de declaração com caráter protelatório
se impõe a obrigatoriedade de recolhimento prévio do valor da sanção imposta
na sentença de embargos como pressuposto para a admissibilidade do agravo
de petição. Ademais, a comprovação da garantia integral da dívida exequenda,
mediante depósito em valor superior ao indicado na última atualização do débito,
neste incluídas a multa de 1% e a indenização de 20%, autoriza o regular conhecimento e processamento do recurso. Preliminar rejeitada.

COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. CABEC. ESTATUTO PRIMITIVO. NORMA QUE ATRELA A PERCEPÇÃO
DO BENEFÍCIO AO DESLIGAMENTO DO TRABALHADOR
DO EMPREGO. REGRA ESTATUTÁRIA ORIGINAL NÃO
QUESTIONADA NO PROCESSO DE COGNIÇÃO. RESPEITO
À COISA JULGADA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA MATÉRIA EM SEDE DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÕES REITERADAS DA MESMA QUESTÃO. MANIFESTAÇÕES DE CARÁTER PROTELATÓRIO. RESISTÊNCIA AO
CUMPRIMENTO DAS DECISÕES JUDICIAIS.

O impedimento contido no § 3º do art. 44 do Estatuto primitivo da entidade de previdência privada, que na concepção da executada veda a apuração do
crédito da obreira, não é mais oponível na fase de execução. Há coisa julgada
material da sentença de conhecimento e já decorreu o prazo para ajuizamento de
ação rescisória. A continuidade do labor da reclamante para seu empregador após
a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição pela previdência social
era fato a ser apreciado na sentença exequenda, e não na execução desta. Não se
pode, na execução, com prejuízo ao trabalhador, sanar as incúrias processuais da
reclamada, que deixou de viabilizar as medidas legais adequadas, em seus tempos
oportunos, para se valer impropriamente de reiteradas impugnações protelatórias,
com literal afronta às normas de preclusão e coisa julgada. É impossível ressuscitar
a discussão de matérias de fato e de direito próprias para a fase de conhecimento,
de modo a eternizar a tramitação do processo e estender indeterminadamente a
execução do julgado. As medidas procrastinatórias da executada merecerem do
Judiciário Trabalhista a devida reprimenda com a imposição das penalidades legais
pertinentes ao caso. Agravo desprovido.

48

TRT 7ª Região - Boletim de Jurisprudência - jan./jun. - 2013

Processo: 0139600-19.2000.5.07.0001
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado
Turma 1

Julg.: 12/06/2013
Publ. DEJT: 21/06/2013

ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE TRABALHO.
DIREITO ADQUIRIDO A REGULAMENTO ANTERIOR.
As normas constantes do PCS 2001, regulamento existente à época da
admissão do autor, aderiram ao contrato de trabalho do reclamante, não podendo
ser suprimidas, sob pena de violação ao art. 468, da CLT, posto que as condições
do pacto laboral, se mais benéficas, não podem ser unilateralmente modificadas
pelo empregador, sendo vedada tal prática pela legislação trabalhista. Ademais, a
sucessão entre a CBTU e a METROFOR não pode ferir direitos adquiridos pelos
empregados e concedidos por regras criadas pelo empregador anterior, devendo,
o adquirente da empresa, honrar tais direitos que passaram a integrar o contrato
individual de trabalho, nos moldes do art. 10 e 448 da CLT.

DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.

A conduta da reclamada, que se deu em virtude da controvérsia sobre
qual regulamento aplicar, não vulnerou, por si só, os direitos da personalidade do
autor, constitucionalmente protegidos, tais como a honra, a dignidade e a imagem
(art. 5°, V e X, da CF/88), gerando, apenas, mero aborrecimento, uma vez que
não restaram comprovadas quaisquer lesões sofridas pelo reclamante, não se
justificando o deferimento da indenização por danos morais. Recurso conhecido
e parcialmente provido.
Processo: 0000387-39.2012.5.07.0013
Rel. Desemb.: Francisco Tarcísio Guedes Lima Verde Júnior
Turma 1

Julg.: 24/04/2013
Publ. DEJT: 07/05/2013

ANÁLISE CONJUNTA DAS DIFERENÇAS SALARIAIS EM
FUNÇÃO DAS SUBSTITUIÇÕES.
O enunciado nº 159 do Colendo TST é claro quando consigna devido
o salário contratual do substituído, sempre que a substituição não tiver caráter
eventual. O período de férias não pode ser considerado como eventual, face a
sua previsibilidade. Ademais, o empregado exerce habitualmente as funções
do substituído por período predeterminado, aplicando-se, pois, o entendimento
consubstanciado na Súmula supracitada. Por outro lado, quando a substituição
se dá de forma eventual, ou seja, quando ocorre ocasionalmente, em caráter
precário, não enseja o direito à percepção do salário substituição.

RECURSO DA RECLAMADA DAS HORAS EXTRAS.

Não basta, para que se considere enquadrado o bancário, na exceção prevista no § 2º, art. 224, CLT, a mera atribuição da qualidade de cargo de confiança. É
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necessário que o empregado detenha uma fidúcia especial no exercício do cargo.
Situação não configurada nos presentes autos. Recurso conhecido e desprovido.

RECURSO DA RECLAMANTE DA MULTA PREVISTA NA CCT.
Configura um verdadeiro bis in idem a condenação reiterada da multa, ainda
que em virtude da norma coletiva, uma vez que possuem o mesmo fato gerador e a
mesma finalidade punitiva. Entender de forma contrária, seria autorizar pagamento
em duplicidade, promovendo, inclusive, o enriquecimento ilícito da reclamante.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Devidos os honorários advocatícios de 15% pelo sucumbente, mormente
quando o autor é declaradamente pobre. Inteligência do art. 20, do CPC, c/c art.
11, § 1º, da Lei nº 1.060/50. A assistência judiciária pelo sindicato é encargo a
ele atribuído, não prevendo a Lei 5.584/70 qualquer exclusividade que afaste a
possibilidade de indicação de advogado pela própria parte. Recurso conhecido e
parcialmente provido.
Processo: 0001215-87.2011.5.07.0007
Rel. Desemb.: Francisco Tarcísio Guedes Lima Verde Júnior
Turma 1

Julg.: 20/03/2013
Publ. DEJT: 1º/04/2013

ANISTIA. LEI Nº 8.878/94. CONAB. PROMOÇÕES, ANUÊNIOS
E LICENÇAS PRÊMIO. PERÍODO DE AFASTAMENTO.
Não é possível o cômputo do período de afastamento do emprego como
tempo de serviço para a concessão de promoções, anuênios e licenças prêmio, em
face do que dispõe o artigo 6º da Lei 8.878/94, a denominada "Lei de Anistia".
Trata-se de hipótese de readmissão, e não de reintegração, o que afasta a pretensão
de cômputo do apontado período de afastamento para efeitos pecuniários. Aplicação da Orientação Jurisprudencial Transitória nº 56, da SDI-1, do TST. Recurso
ordinário da reclamada conhecido e provido.
Processo: 0001742-45.2011.5.07.0005
Rel. Juiz Convocado: Judicael Sudário de Pinho
Turma 2

Julg.: 06/05/2013
Publ. DEJT: 13/05/2013

APLICAÇÃO DA NORMA MAIS FAVORÁVEL.
Dentre normas concorrentes, há de se aplicar a que se afigurar mais favorável ao obreiro. As disposições estabelecidas na Convenção Coletiva do Trabalho,
por se tratar a CCT de norma de natureza especial, hão de prevalecer sobre a de
caráter geral, a saber, o Decreto nº 27.048/49.
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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES
NO ACÓRDÃO EMBARGADO.

Consoante a disposição contida no artigo 535, incisos I e II, do CPC,
são cabíveis embargos de declaração quando o julgado contiver obscuridade ou
contradição, bem como nas hipóteses em que tenha sido omitido ponto sobre
o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, o que, entretanto, não constitui a
hipótese em exame.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIOS. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA
MULTA PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO
538 DO CPC.
Tratando-se de embargos de declaração de cunho manifestamente protelatório, impõe-se a condenação da embargante a pagar ao embargado multa não
excedente de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, a esteio da previsão inscrita
no parágrafo único do artigo 538 do Código de Processo Civil.
Processo: 0000013-59.2013.5.07.0022
Rel. Desemb.: Regina Gláucia Cavalcante Nepomuceno
Turma 1

Julg.: 20/06/2013
Publ. DEJT: 02/07/2013

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. RESCISÃO DO CONTRATO
DE TRABALHO SEM JUSTA CAUSA. ANULAÇÃO DA RESCISÃO
CONTRATUAL.
O contrato de Trabalho não pode ser rescindido durante a aposentadoria
por invalidez, ficando o pacto suspenso. A suspensão do contrato de trabalho não
exime a reclamada de suas obrigações acessórias tais como o plano de assistência
médica do reclamante.

DANO MORAL. OCORRÊNCIA. "QUANTUM" INDENIZATÓRIO.
MANTIDO.

Caracterizado o dano moral, a indenização é estipulada segundo o prudente
arbítrio do magistrado, o qual, diante da gravidade da conduta e do porte econômico
das partes envolvidas, estabelece, segundo parâmetros de razoabilidade, o valor
a ser compensado à vítima, o que ocorreu no caso em tela. Recurso Ordinário
conhecido e improvido.
Processo: 0001382-43.2012.5.07.0016
Rel. Juiz Convocado: Judicael Sudário de Pinho
Turma 2

Julg.: 24/06/2013
Publ. DEJT: 1º/07/2013
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AQUISIÇÃO DE BEM MÓVEL POR TERCEIRO. TRADIÇAO.
TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. VEÍCULO AUTOMOTOR.
AUSÊNCIA DE REGISTRO NO DETRAN. CONSEQUÊNCIA.
Nos termos dos arts. 1226 e 1267, do Código Civil, a transferência da
propriedade de bens móveis ocorre com a tradição. A ausência de registro junto
ao DETRAN constitui mera irregularidade administrativa, passível de efeitos
outros previstos naquela ordem jurídica específica, sem reflexos na substância
do negócio jurídico submetido às regras de direito civil. Aliás, frise-se que a Lei
9.503/97, mencionada na sentença, em nada altera essa realidade, uma vez que
disciplina tão-somente a obrigatoriedade de registro do ato jurídico já consubstanciado, com a finalidade limitada àquilo que propõe sua essência, a saber, reger
o trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional, abertas
à circulação (art. 1º e 123, do CTB), não influindo na capacidade das pessoas
de ajustarem direitos e obrigações de ordem civil (art. 1º do CCB). Agravo de
Petição conhecido e provido.
Processo: 0001718-05.2011.5.07.0009
Rel. Desemb.: Plauto Carneiro Porto
Turma 3

Julg.: 1º/04/2013
Publ. DEJT: 15/04/2013

ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETO
Nº 21.325 DO ESTADO DO CEARÁ. ART. 22, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 60, § 2º, "C", DA CONSTITUIÇÃO DO
ESTADO DO CEARÁ. PODER REGULAMENTAR DO CHEFE
DO EXECUTIVO. DECRETO "SECUNDUM LEGEM". ART. 7º,
"CAPUT", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
É plenamente legítima a expedição de Decretos pelo Chefe do Executivo
Estadual, não se vislumbrando, a princípio, qualquer violação das normas contidas no art. 22, I, da Constituição Federal, e art. 60, § 2º, "c", da Constituição do
Estado do Ceará, que tratam da competência para expedição ou iniciativa de leis.
O exercício do poder regulamentar da Administração Pública, porém, deve-se
dar "secundum legem", sendo vedada a expedição de Decretos "contra legem". O
Decreto Estadual impugnado, regulamentando as normas trabalhistas no âmbito
da Administração Indireta estadual, criou a exigência de motivação para os atos de
demissão dos seus empregados. Agindo assim o chefe do executivo não contrariou
qualquer lei em vigor. Aliás, o Decreto atende fielmente ao espírito da Constituição
Federal de 1988, ao ampliar a garantia de emprego aos seus empregados. Veja-se
que em seu art. 7º, "caput", a Carta Federal não estabelece um rol taxativo de
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direitos dos trabalhadores, mas cria um núcleo mínimo de proteção ao trabalhador,
abrindo espaço para a expansão desse núcleo. O Decreto Estadual nº 21.325/91
não ofende, portanto, ao art. 22, I, da Constituição Federal, e nem ao art. 60, § 2º,
"c", da Constituição do Estado do Ceará, pois não é lei e não contraria o conteúdo
da legislação que regulamenta.

ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. DISPENSA DE
EMPREGADO. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DO ATO.
AUSÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DO EMPREGADO.

Padece de nulidade a dispensa por ausência de motivação, se há previsão
dessa em decreto estadual (21.325/91), não restando maculada a literalidade da
regra do art. 173, § 1º, da CF/88, uma vez que presente, na hipótese, norma interna
compelindo a Sociedade de Economia Mista a motivar o ato de despedimento.
O princípio da norma mais favorável autoriza que, havendo no ordenamento
jurídico em vigor distintos diplomas tratando do mesmo assunto, e não possuindo
qualquer deles caráter proibitivo, seja escolhido o que trouxer maiores vantagens
ao empregado, em razão do caráter tuitivo do direito do trabalho.

DANO MORAL.

A condenação em danos morais deve obediência, é claro, aos pressupostos
legais essenciais (o dano, o nexo causal e o efeito entre a atividade e a decorrência
do dano), mas, também, exige que a dignidade da pessoa humana seja desrespeitada
naquilo que lhe cause lesão real à alma, não à simples contrariedade por ocorrências
desagradáveis do cotidiano da vida em sociedade. Aliás, entende-se que o prejuízo
sofrido, nesse caso, já fora devidamente reparado com a condenação sofrida pela
empresa na presente decisão.
Processo: 0000304-38.2012.5.07.0008
Rel. Desemb.: Plauto Carneiro Porto
Turma 3

Julg.: 13/05/2013
Publ. DEJT: 24/05/2013

ASSÉDIO MORAL. CARACTERIZAÇÃO.
O conjunto probatório produzido nos autos demonstra existirem elementos
suficientes a caracterizar o assédio moral sofrido pelo obreiro em seu ambiente de
trabalho, por cristalinos atos de perseguição praticados por preposto da reclamada.

INDENIZAÇÃO. VALOR. MANUTENÇÃO.

O valor arbitrado na Instância de origem, de R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
não se afigura exorbitante ou gravame insuportável à empresa reclamada, em face
da sua capacidade econômica, restando-se prudentemente considerados o grau de
culpa da demandada e a extensão do dano, assim como o caráter compensatório
e punitivo da indenização.
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HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

A verba honorária é hodiernamente devida em decorrência da revogação
dos arts. 14 e 16 da Lei nº 5.584/70, que conferiam supedâneo legal às Súmulas
219 e 329, restando superada, neste particular, a jurisprudência sumulada do C.
TST. RECURSO ORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Processo: 0001167-65.2010.5.07.0007
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva
Turma 3

Julg.: 23/04/2013
Publ. DEJT: 02/05/2013

ASSÉDIO MORAL. INDENIZAÇÃO.
Caso em que não ficou evidenciada pela prova produzida nos autos a prática
de ato ilícito do reclamado, grave o suficiente para ser considerado como assédio
moral ao trabalhador, tampouco o prejuízo concreto sofrido pelo empregado, de
modo a gerar abalo moral a ser indenizado. Recurso não provido.
Processo: 0000911-69.2012.5.07.0002
Rel. Desemb.: Regina Gláucia Cavalcante Nepomuceno
Turma 1

Julg.: 15/05/2013
Publ. DEJT: 24/05/2013

ASSINATURA DIGITAL DE ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO
NOS AUTOS. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO.
PROVA DO MANDATO.
Exceto na hipótese de mandato tácito, a ausência da procuração do
advogado que assina digitalmente a peça recursal importa o não conhecimento
do recurso, por inexistente.
Processo: 0001634-22.2012.5.07.0024
Rel. Desemb.: Plauto Carneiro Porto
Turma 3

Julg.: 21/01/2013
Publ. DEJT: 1º/02/2013

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA.
AUSÊNCIA DE PROVA DA REAL CONDIÇÃO ECONÔMICA.
É possível a extensão do benefício da justiça gratuita ao reclamado
empregador, pessoa jurídica, mediante prova irrefutável da sua carência
econômica a ponto de não lhe permitir arcar com as despesas decorrentes do
processo sem prejuízo de seu funcionamento ou administração.
Processo: 0001334-08.2012.5.07.0009
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1

Julg.: 20/03/2013
Publ. DEJT: 02/04/2013
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ATENDIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL AOS REQUISITOS
LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE INÉPCIA.
Tendo a petição inicial preenchido os requisitos do artigo 840 da CLT,
visto que ofereceu os elementos necessários para que a reclamada articulasse
o seu amplo direito de defesa, não se vislumbra nenhum motivo ensejador
do seu indeferimento.

APLICAÇÃO DOS DIREITOS PREVISTOS NAS CONVENÇÕES
COLETIVAS DOS BANCÁRIOS SOMENTE QUANTO À JORNADA
DE TRABALHO. SÚMULAS Nº 55 E Nº 374 DO TST.
A Súmula nº 55 do TST promove equiparação dos empregados em empresas
financeiras à condição de bancários apenas para os fins do Artigo 224 da CLT, não
permitindo a concessão dos demais direitos previstos na CCT dos bancários, por
força do disposto na Súmula nº 374, também do TST.

GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.

Uma vez caracterizado o grupo econômico entre empresas, seus componentes configuram-se como empregador único com relação aos contratos de
trabalho firmados pelos integrantes do grupo, que foram favorecidos, direta ou
indiretamente, pela atividade do trabalhador.

EMPRESA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. JUROS DE
MORA. SÚMULA Nº 304 DO TST.

Os débitos trabalhistas das entidades submetidas aos regimes de intervenção
ou liquidação extrajudicial estão sujeitos a correção monetária desde o respectivo
vencimento até seu efetivo pagamento, sem interrupção ou suspensão, não incidindo,
entretanto, sobre tais débitos, juros de mora.

GRATUIDADE JUDICIÁRIA A EMPRESAS EM LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL. SÚMULA Nº 86 DO TST.

O benefício previsto na Súmula nº 86 do TST não se estende às empresas
em liquidação extrajudicial, especialmente quando a empresa olvida em demonstrar
sua inópia financeira, com base no artigo 790, § 3º da CLT.

ERRO MATERIAL. CORREÇÃO A QUALQUER TEMPO E
GRAU DE JURISDIÇÃO.

Havendo patente erro material na sentença a quo, cuja correção não importa
em alteração das disposições meritórias, impõe-se sua imediata correção, e não a
decretação de nulidade da sentença, especialmente quando não verificado, in caso,
qualquer prejuízo às partes, e tampouco cerceamento de defesa.
Processo: 0000667-98.2012.5.07.0016
Rel. Desemb.: Regina Gláucia Cavalcante Nepomuceno
Turma 1

Julg.: 08/05/2013
Publ. DEJT: 14/05/2013
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ATLETA. VÍNCULO DE EMPREGO. RECONHECIMENTO.
COMPROVAÇÃO EXSURGENTE DAS DECLARAÇÕES DO
PREPOSTO.
Confessada, pelo preposto da instituição reclamada, a atuação da reclamante
como atleta durante o período declinado na exordial, mediante remuneração,
mas sem contrato formal de prática desportiva, inarredável, à luz do princípio da
primazia da realidade, a ilação de que a relação jurídica vigente entre as partes
plasmou-se sob a forma de liame empregatício.
Processo: 0000338-13.2012.5.07.0008
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 28/01/2013
Publ. DEJT: 1º/02/2013

ATLETA PROFISSIONAL. DIREITO DE ARENA. ESPÉCIE DO
GENÊRO. DIREITO DE IMAGEM. NATUREZA JURÍDICA.
SALARIAL.
O direito de arena, espécie do gênero direito de imagem, previsto no artigo
42 da Lei nº 9.615/98, constitui parcela paga aos atletas em contraprestação pela
exposição comercial de sua imagem durante o seu desempenho em atividade
esportiva decorrente de uma relação de emprego, à semelhança do que
ocorre com as gorjetas, possui natureza salarial, devendo, por isso, integrar
a remuneração do reclamante.
Processo: 0000598-64.2010.5.07.0007
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1

Julg.: 19/12/2012
Publ. DEJT: 11/01/2013

ATO EXCLUSIVO DA BANCA EXAMINADORA DO CONCURSO
PÚBLICO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
O ato contra o qual se insurge a demandante é de atribuição exclusiva da
Banca Examinadora do certame público, que não acatou, para o fim estabelecido
nas normas reguladoras do concurso, os documentos apresentados pela autora,
que pretencia obterpontuação na prova de títulos a que fora submetida, não
havendo, portanto, nenhum liame com a relação trabalhista havida entre si e o
Município de Fortaleza. Escorreita, pois, a declaração de incompetência absoluta da Justiça do Trabalho constante da sentença recorrida. Recurso Ordinário
conhecido, mas improvido.
Processo: 0000096-69.2012.5.07.0003
Rel. Juiz Convocado: Judicael Sudário de Pinho
Turma 2

Julg.: 20/03/2013
Publ. DEJT: 1º/04/2013
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ATRASO REITERADO NO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS.
DANO MORAL. OCORRÊNCIA.
Faltando o empregador, de forma contumaz, com a sua principal obrigação
contratual em relação ao empregado - pagamento salarial em dia - a lesão ultrapassa os
limites do simples incômodo, caracterizando violação dos direitos da personalidade
do hipossuficiente. Há afronta à dignidade do trabalhador, em razão da quebra da
boa-fé contratual, dando-se, nesse caso, o ato ilícito, a ser alvo de reparação, nos
termos do art. 186 do Código Civil.
Processo: 0000041-58.2011.5.07.0002
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado
Turma 1

Julg.: 17/04/2013
Publ. DEJT: 30/04/2013

AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NO QUE TANGE
AO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
Verifica-se, da análise dos autos, que a lesão sofrida pelo reclamante
não se consolidou, não sendo possível aferir se a incapacidade é temporária ou
permanente, parcial ou total, muito menos o grau da alegada incapacidade, caso
fosse parcial. Tais elementos são imprescindíveis para a apuração dos possíveis
danos emergentes e lucros cessantes, oriundos do acidente sofrido. De tal modo,
verificando-se que o dano ainda não se encontra consolidado, depreende-se que o
caso não é de improcedência do pedido, mas, sim, de extinção do processo, sem
resolução do mérito, diante da falta de interesse processual, pois, inexistindo a
redução da capacidade laborativa, de forma definitiva, no momento da propositura
da ação, nada impede que esta possa futuramente vir a ser constatada, nascendo,
a partir de então, a necessidade de se requerer os eventuais danos materiais.
Destarte, impõe-se o reconhecimento, de ofício, da ausência de interesse processual do reclamante, no que tange ao pedido de indenização por danos materiais,
extinguindo-se, quanto a tal tópico, o processo, sem resolução do mérito, no termos
do artigo 267, VI, do CPC.

RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRABALHO.

Evidenciado, nos autos, que o reclamante sofreu acidente de trabalho, no
desempenho da função de motorista de caminhão, vindo a sofrer politraumatismos com
fraturas, resta caracterizada a responsabilidade objetiva da reclamada, tendo em vista que
a função exercida pelo reclamante colocava-o num degrau de maior probabilidade de
sofrer acidentes, em razão da natureza e da periculosidade intrínseca da sua função de
transportar cargas da empresa de um município para o outro, sendo notória a possibilidade
de enfrentar condições adversas no que concerne às condições de tráfego, das pistas de
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rolamento, do clima e da condução de outros motoristas, o que acabou ocorrendo no
acidente automobilístico que lhe vitimou. Deste modo, a imprudência do motorista do
veículo, que colidiu frontalmente com o caminhão que conduzia o autor, guarda perfeita
conexidade com os riscos da atividade normalmente desenvolvida pelo empregado da
reclamada, não havendo o que se falar em responsabilidade exclusiva do terceiro,
uma vez que o caso se encaixa perfeitamente na regra do parágrafo único do
art. 927 do Código Civil. Assim, estando presentes os requisitos necessários à atribuição da responsabilidade civil objetiva, impõe-se a reparação dos danos morais
sofridos pelo reclamante. Recurso conhecido e não provido.
Processo: 0001727-82.2011.5.07.0003
Rel. Desemb.: Francisco Tarcísio Guedes Lima Verde Júnior
Turma 1

Julg.: 20/06/2013
Publ. DEJT: 1º/07/2013

AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL.
MATÉRIA QUE REFOGE À COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
DO TRABALHO. REGIME CELETISTA E ESTATUTÁRIO.
COMPETÊNCIA RESIDUAL.
O entendimento atual do STF é no sentido de que a declaração quanto a não
validade ou ineficácia de lei municipal, pela falta de publicação, é uma questão de
fundo, que remete à Justiça Comum Estadual a competência para apreciar a matéria,
mesmo que a causa de pedir e o pedido sejam de verbas trabalhistas. Não tendo
o juízo competência para declarar a invalidade ou a ineficácia de lei instituidora
de RJU, a competência desta Justiça do Trabalho, em razão da matéria, limita-se
ao período trabalhado que anteceder a edição da lei. Reformada a sentença para
declarar a incompetência a partir da edição da norma instituidora municipal.

INÉPCIA DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO
PEDIDO. REJEIÇÃO.

No que concerne aos requisitos da inicial, o processo do trabalho possui
regra própria (art. 840, § 1º, da CLT), exigindo apenas a breve exposição dos fatos
e os pedidos deles decorrentes. No caso dos autos, as pretensões deduzidas em
Juízo são facilmente compreensíveis e devidamente fundamentadas, de forma que
se pode perceber, claramente, o alcance dos pedidos e da causa de pedir (depósitos de FGTS). Já a impossibilidade jurídica do pedido é condição da ação que
apenas se materializa quando o ordenamento jurídico vedar, no plano processual,
a postulação da pretensão deduzida em juízo, o que não ocorreu na presente ação.

PRESCRIÇÃO. FGTS. PRAZO TRINTENÁRIO.

O rol de direitos e garantias inscritos no art. 7º da Constituição
Federal de 1988 é meramente exemplificativo, sem excluir a previsão de
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outros que visem à melhoria da condição social do trabalhador. Assim,
conquanto o inciso XXIX do art. 7º da Constituição estabeleça prazo
prescricional bienal e quinquenal, deve ser observado o prazo trintenário
em relação aos depósitos do FGTS como parcela principal, uma vez que o
art. 23, § 5º, da Lei nº 8.036/90 não impõe o ajuizamento da ação dentro
dos 2 anos subsequentes à extinção do vínculo. Frise-se que a previsão de
prazo deveras elastecido e sem a limitação bienal se justifica pelo valor
social imanente ao FGTS e pela sua natureza híbrida de salário diferido
e contribuição social.

FGTS. PERÍODO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO FEDERAL
DE 1988. NECESSIDADE DE OPÇÃO.
Improcedente o pedido com relação ao período anterior à CF, tendo em
vista não constar nos autos qualquer prova de que as autoras tenham optado pelo
regime do FGTS. Em relação ao período posterior a CF/88, o regime do FGTS se
tornou obrigatório, fazendo jus as reclamantes aos respectivos depósitos, diante
da ausência de demonstração do adimplemento da obrigação, ônus da edilidade
reclamada, com base no art. 333, inc. II, do CPC subsidiário, limitado, contudo,
até a data da instituição do regime jurídico único.

JUSTIÇA GRATUITA.

Como o benefício concedido às reclamantes foi o da gratuidade judiciária,
mostra-se irrelevante que na presente reclamação as mesmas não estejam assistidas pelo sindicato da categoria profissional. Ademais, a declaração de pobreza
é suficiente para concessão da justiça gratuita, conforme art. 4º da Lei 1.060/50,
art. 790, § 3º da CLT e art. 1º da Lei 7.115/83, podendo ser firmada na própria
petição inicial, pelo causídico que patrocina a ação, sem necessidade de poderes
especiais. Entendimento da OJ 331 da SBDI-1/TST.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, XXXV, assegura às pessoas a garantia de pedir ao Poder Judiciário que se posicione a respeito de eventual direito
que entendam lhes ser devido. O exercício dessa prerrogativa, com a utilização
de instrumentos previstos na legislação, a fim de defender suposto direito, não
pode, e nem deve, caracterizar litigância temerária, visto que tal reconhecimento
somente é possível quando a parte incidir em uma das hipóteses do artigo 17, do
CPC. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Processo: 0000955-38.2011.5.07.0030
Rel. Desemb.: Francisco Tarcísio Guedes Lima Verde Júnior
Turma 1

Julg.: 10/04/2013
Publ. DEJT: 25/04/2013
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AUSÊNCIA DO RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. CONFISSÃO FICTA.
A ausência injustificada do reclamante em audiência na qual deveria prestar
depoimento pessoal, estando previamente ciente de sua realização e advertida
expressamente de que sua ausência importaria na presunção de veracidade dos
fatos alegados pela parte contrária (art. 343, o 1º, do CPC), atrai a aplicação da ficta
confessio em relação a matéria fática articulada, consoante a Súmula 74 do C. TST.
Processo: 0001632-40.2011.5.07.0007
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 1º/04/2013
Publ. DEJT: 05/04/2013

AUTARQUIA ESTADUAL QUE EXPLORA ATIVIDADE
ECONÔMICA. AUSÊNCIA DO DEPÓSITO RECURSAL.
DESERÇÃO. DECRETO-LEI Nº 779/69.
O exercício de atividade econômica por autarquia estadual descaracteriza
sua natureza jurídica, igualando-a às empresas privadas, inclusive no que tange
ao preparo.
Processo: 0000622-70.2012.5.07.0024
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1

Julg.: 10/04/2013
Publ. DEJT: 22/04/2013

AUTARQUIA MUNICIPAL QUE EXPLORA ATIVIDADE
ECONÔMICA. INAPLICABILIDADE DAS PRERROGATIVAS
INSERTAS NO ART. 1º, E INCISOS, DO DECRETO-LEI
Nº 779/69, BEM ASSIM NO ARTIGO 790-A, INCISO I, DA
CLT. EQUIPARAÇÃO À EMPRESA PRIVADA. AUSÊNCIA DO
DEPÓSITO RECURSAL. DESERÇÃO.
À luz dos regramentos inscritos no artigo 1º, e seus incisos, do Decreto-Lei
nº 779/69, bem assim no artigo 790-A, Inciso I, da CLT, as autarquias (Federais,
estaduais ou municipais) - sendo esta última a hipótese dos autos - somente
usufruirão dos benefícios previstos nos preceptivos legais retromencionados
desde que não explorem atividades econômicas, o que, entretanto, não constitui
o caso dos autos, porquanto a recorrente, a despeito de sua natureza jurídica
autárquica, explora, efetivamente, atividade empresarial de índole econômica,
enquanto no exercício do comércio de água tratada, ao tempo em que presta
serviços pertinentes à rede de esgotos aos municípios limítrofes, percebendo,
em contrapartida, o pagamento das respectivas tarifas, inclusive realizando
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cobranças de multas e demais encargos, ante os casos de atraso de pagamento,
em face do que se lhe impõe idêntico tratamento destinado às pessoas jurídicas
de direito privado, especialmente tangente ao preparo e tempestividade recursal.
Processo: 0000592-35.2012.5.07.0024
Rel. Desemb.: Regina Gláucia Cavalcante Nepomuceno
Turma 1

Julg.: 08/05/2013
Publ. DEJT: 17/05/2013

AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE
TRABALHADORES. TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA.
Verificando-se nos autos que o contrato de prestação de serviços celebrado
pela recorrida com a cooperativa trata-se de genuína terceirização ilícita de serviços
necessários ao empreendimento da empresa, forçoso reconhecer o vínculo de emprego
diretamente com a tomadora de serviço. Dessa forma, plenamente legal a conduta do
auditor fiscal do trabalho que, ao comprovar a irregularidade quanto à ausência de
registro dos trabalhadores, lavrou o competente auto de infração. Inexistente, portanto,
qualquer vício formal ou material apto a anular o auto de infração.
Processo: 0010700-65.2007.5.07.0003
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1

Julg.: 10/04/2013
Publ. DEJT: 29/04/2013

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. NATUREZA SALARIAL DA PARCELA.
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.
Nos termos do art. 458 da CLT, o auxílio alimentação tem natureza salarial para
todos os efeitos legais. Jurisprudência pacificada pelo TST através da Súmula 241.
Recurso da reclamada conhecido, mas desprovido.

PRESCRIÇÃO. FGTS.

No curso da relação empregatícia a prescrição é de cinco anos, 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, LXXIV, 8º,
I e 133 da Constituição Federal, afastando-se, na espécie, o entendimento sufragado
Súmulas 219 e 329, do C. TST. Recurso do reclamante, conhecido e provido.
Processo: 0001172-16.2012.5.07.0008
Rel. Juiz Convocado: Durval César de Vasconcelos Maia
Turma 2

Julg.: 24/06/2013
Publ. DEJT: 1º/07/2013
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AVISO PRÉVIO. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA
CLT. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
À mingua da comprovação pela reclamada de que houve a redução da
jornada de trabalho ou a dispensa de seus empregados por sete dias seguidos, nos
termos do art. 488 "caput" e parágrafo, da CLT, é nulo o aviso prévio concedido,
devendo ser condenada no pagamento de indenização.

MULTA DO ART. 477, § 8º, DA CLT.

Diante da ausência de integral pagamento das rescisórias no prazo legal, é
irrefutável a condenação da reclamada no pagamento da multa do art. 477, § 8º,
da CLT.
Processo: 0000785-35.2011.5.07.0008
Rel. Desemb.: Jefferson Quesado Júnior
Turma 3

Julg.: 02/04/2013
Publ. DEJT: 18/04/2013

BRADESCO-BEC. ATO DEMISSÓRIO. EXIGIBILIDADE DE
MOTIVAÇÃO.
Ao tempo da edição do Decreto nº 21.325/91, o reclamante integrava
o quadro do BEC, sociedade de economia mista, que, nesta condição estava
sob o jugo do dirigente estadual. O decreto em foco, como ato administrativo, sem ferir qualquer dispositivo constitucional, até porque se limitou a
regulamentar princípios e regras nela insertos, estabeleceu em seu art. 1º
que "é dever do órgão administrativo, com poderes de decisão, sob pena de
nulidade, explicar os motivos de fato e de direito dos atos administrativos que
expedir, e que tenham por objeto: a) o provimento, a dispensa, a exoneração
e a disponibilidade" e, no art. 2º, estendeu tal dever às entidades da administração indireta do Estado, dever que paralelamente se convolou em benefício
que passou a integrar o contrato de trabalho de todos aqueles que laboravam
à época, como é o caso do recorrido. A sucessão trabalhista, observada por
ocasião da mudança de propriedade da empresa (BEC - BRADESCO), não
importa em qualquer alteração do contrato de trabalho, nos termos do art. 10
e 448 da CLT. O sucessor empresarial herda, pois, todos os direitos e obrigações relativamente aos contratos laborais em curso ou findos, devendo,
diante disso, honrar as obrigações assumidas pelo contratante que se retira. O
BRADESCO, portanto, ao assumir os contratos de trabalho dos empregados
do BEC, obrigou-se a cumpri-los, em todos os seus termos, e neste contexto,
na situação particular do reclamante, não poderia dispensar o empregado sem
motivação, como ostensivamente fez.
Processo: 0001570-15.2011.5.07.0002
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado
Turma 1

Julg.: 17/04/2013
Publ. DEJT: 23/04/2013
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BANCÁRIO. HORAS EXTRAS. CARGO DE CONFIANÇA. ART. 224,
§ 2º, DA CLT. INAPLICABILIDADE. COMPENSAÇÃO 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
jornada de seis horas (OJ-SDI1T-70/TST).

BANCÁRIO. HORAS EXTRAS. REPERCUSSÃO EM SÁBADOS.
CONDENAÇÃO INDEVIDA.

A teor da Súmula 113 do TST, "O sábado do bancário é dia útil não trabalhado e não dia de repouso remunerado, não cabendo assim a repercussão do
pagamento de horas extras habituais sobre a sua remuneração". Assim, de se
excluir da condenação os reflexos das horas extras em sábados.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONCESSÃO.

Os honorários advocatícios são devidos, por força da interpretação das
disposições da Constituição da República, art. 133; Código de Processo Civil,
art. 20; Lei nº 8.906/94, art. 22 e Súmula 450, STF; com o descarte de quaisquer
outras normas legais, súmulas ou assemelhados. RECURSO ORDINÁRIO DA
RECLAMANTE CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO ORDINÁRIO DA
RECLAMADA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Processo: 0000581-97.2011.5.07.0005
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva
Turma 3

Julg.: 20/11/2012
Publ. DEJT: 17/01/2013

BANCÁRIO. HORAS EXTRAS PRÉ-CONTRATADAS. NULIDADE.
A contratação do serviço suplementar, quando da admissão do trabalhador
é nula, consoante entendimento consubstanciado na Súmula nº 199, do TST. No
caso em tela, o reclamado, ao defender ter ocorrido prorrogação do horário de
labor da autora no curso de seu contrato de trabalho e não no início da contratação,
atraiu para si o ônus de provar o fato impeditivo do direito da reclamante, ônus do
qual não se desvencilhou satisfatoriamente. Assim, há de ser considerada como
verdadeira a jornada alegada pela reclamante, sendo devidas as horas extras com
o adicional de, no mínimo, 50% (cinquenta por cento).
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SALÁRIO COMPLESSIVO. SÚMULA Nº 91, DO TST.

É inadmissível o pagamento de qualquer verba salarial de forma englobada,
sem sua respectiva discriminação, sob pena de configurar-se o salário complessivo,
a teor do Enunciado nº 91, do TST. Na espécie, comprovada a quitação das horas
extras incluída na rubrica "Gratificação de Função" configura a repudiada prática,
sendo devido o pagamento da referida parcela, como decidido em primeiro grau.
Recurso Ordinário conhecido e improvido.
Processo: 0000259-19.2012.5.07.0013
Rel. Juiz Convocado: Judicael Sudário de Pinho
Turma 2

Julg.: 18/02/2013
Publ. DEJT: 22/02/2013

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE
POBREZA FIRMADA PELO PRÓPRIO ADVOGADO. OUTORGA
DE PODERES ESPECÍFICOS. DESNECESSIDADE.
A procuração outorgada para o foro em geral já pressupõe relação de
fidúcia suficiente a autorizar o patrono a firmar declaração de insuficiência econômica. Esse também é o entendimento do TST, o qual se encontra sedimentado
na OJ SDI1 nº 331.

INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. LEI
MUNICIPAL INSTITUIDORA DE REGIME JURÍDICO
ÚNICO. PUBLICAÇÃO NO ÁTRIO DA PREFEITURA.

Comprovada a publicação da Lei instituidora do RJU no átrio da prefeitura,
resta atendido pelo Município o requisito de publicação oficial para validade da
lei, conforme a melhor exegese do art. 1º da Lei de Introdução ao Código Civil.
Sendo válida a lei que instituiu o RJU, resta inquestionável a natureza estatutária
da relação entre o servidor e o Poder Público, o que afasta, em caráter absoluto, a
competência da Justiça do Trabalho para apreciar a causa, nos termos da liminar
deferida pelo STF na ADIN 3.395/DF, publicada no DJ-4/2/2005.

MUDANÇA DE REGIME. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE
TRABALHO. LEI MUNICIPAL INSTITUIDORA DE REGIME
JURÍDICO ÚNICO. PUBLICAÇÃO OFICIAL.
O contrato de trabalho, outrora existente entre as partes, restou extinto a
partir da data de publicação da Lei Municipal instituidora do RJU, iniciando-se
uma nova relação jurídica, desta feita de natureza jurídico-administrativa. A partir
da mudança de regime inicia-se, outrossim, o prazo da prescrição bienal.
Processo: 0001912-94.2010.5.07.0023
Rel. Desemb.: Plauto Carneiro Porto
Turma 3

Julg.: 10/06/2013
Publ. DEJT: 21/06/2013
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BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA.
Apesar de a reclamada, empresa individual de pequeno porte, afirmar que
se encontra em dificuldades financeiras, não apresentou sequer um documento para
comprovar tal alegação. Ainda que os benefícios da justiça gratuita possam, de
fato, ser concedidos de forma excepcional às pessoas jurídicas, é imprescindível
a prova do estado de insuficiência econômica da empresa, que a impossibilite de
arcar com as despesas processuais. Tal benefício abrange tão somente às custas
processuais e o depósito recursal, não se estende, entretanto, à garantia do juízo.

AGRAVO DE PETIÇÃO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO.
NÃO CONHECIMENTO.

A garantia integral do Juízo constitui pressuposto de admissibilidade
imprescindível ao conhecimento dos embargos à execução, tanto quanto do
agravo de petição. Evidenciado o desatendimento de tal requisito, inadmissível o
conhecimento do apelo em questão.
Processo: 0000361-32.2012.5.07.0016
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1

Julg.: 29/05/2013
Publ. DEJT: 10/06/2013

BLOQUEIO DE CONTA MUNICIPAL ÚNICA. POSSIBILIDADE.
À luz da moderna processualística, acolhida por respeitável corrente
jurisprudencial, possível é o bloqueio de valores na conta bancária da Fazenda
Municipal - mesmo não sendo o município executado parte na lide que deu origem
ao crédito exequendo - quando os bens da empresa pública municipal acionada,
embora detentora de autonomia administrativa e financeira, estiverem incorporados
ao patrimônio do município. Agravo de Petição não provido.
Processo: 0001905-65.2010.5.07.0003
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 06/05/2013
Publ. DEJT: 13/05/2013

CIPA. PARALISAÇÃO TEMPORÁRIA DA OBRA. PERDA DA
ESTABILIDADE. DISPENSA INVÁLIDA.
Devido o período estabilitário de empregado cipeiro quando a ré, apesar de
problemas de ordem financeira, mantém-se em funcionamento, inclusive conservando o contrato de trabalho de outro membro da CIPA, que não o da reclamante.
Contudo, a recusa da trabalhadora ao retorno ao emprego quando chamada importa
em perda da estabilidade.
Processo: 0001485-05.2012.5.07.0031
Rel. Desemb.: Regina Gláucia Cavalcante Nepomuceno
Turma 1

Julg.: 08/05/2013
Publ. DEJT: 17/05/2013
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COELCE. ATO DEMISSÓRIO. EXIGIBILIDADE DE MOTIVAÇÃO.
DECRETO 21.325/91.
Ao tempo da edição do Decreto nº 21.325/91, o reclamante integrava o
quadro de empregados da COELCE, na condição de empresa estatal, estava sob
o jugo do dirigente estadual. O Decreto em foco, como ato administrativo, sem
ferir qualquer dispositivo constitucional, até porque se limitou a regulamentar
princípios e regras nela insertos, estabeleceu em seu art. 1º que "é dever do órgão
administrativo, com poderes de decisão, sob pena de nulidade, explicar os motivos
de fato e de direito dos atos administrativos que expedir, e que tenham por objeto: a)
o provimento, a dispensa, a exoneração e a disponibilidade" e, no art. 2º, estendeu
tal dever às entidades da administração indireta do Estado, dever que paralelamente se convolou em benefício que passou a integrar o contrato de trabalho de
todos aqueles que laboravam à época, como é o caso do recorrido. A sucessão
trabalhista, observada por ocasião da mudança de propriedade da empresa ou na
personalidade jurídica não importa qualquer alteração do contrato de trabalho, nos
termos do art. 10 e 448 da CLT. Na verdade, o sucessor empresarial herda todos
os direitos e obrigações relativamente aos contratos laborais em curso ou findos,
devendo, diante disso, honrar as obrigações assumidas preteritamente. Sendo assim,
a COELCE, ao assumir os contratos de trabalho existente e, portanto, anteriores à
privatização, obrigou-se a cumpri-los, em todos os seus termos, e neste contexto,
não poderia dispensar o empregado sem a devida motivação.
Processo: 0000824-29.2011.5.07.0009
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado
Turma 1

Julg.: 24/04/2013
Publ. DEJT: 30/04/2013

CONTAX. REPRESENTANTE DE SERVIÇOS. DOENÇA
OCUPACIONAL. DANO MATERIAL E MORAL. NÃO
COMPROVAÇÃO.
Ainda que a atividade do reclamante tenha atuado como concausa no
aparecimento de sua enfermidade (tenossinovite do ombro direito), no caso
específico dos autos verifica-se que além da doença ter comprometido de forma
mínima a capacidade para o trabalho, a empresa demandada comprovou, de
forma satisfatória, que observou corretamente as normas de medicina, higiene
e segurança do trabalho e que não agiu de forma culposa, tampouco contribuiu
para o aparecimento da doença. Diante disso, não há como reconhecer a culpa
da empregadora e, portanto, a sua obrigação de indenizar, pois a responsabili-
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dade civil do empregador pela indenização decorrente de dano moral pressupõe
a existência de três requisitos: a prática de ato ilícito ou com abuso de direito;
o dano propriamente dito (prejuízo material ou o sofrimento moral) e o nexo
causal entre o ato praticado pelo empregador ou por seus prepostos.
Processo: 0100900-32.2009.5.07.0009
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1

Julg.: 20/06/2013
Publ. DEJT: 1º/07/2013

CONTAX S.A. CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO
FIRMADAS ENTRE SINTRATEL E SESCAP. INEXIGIBILIDADE.
Não se há de exigir da Contax S.A., empresa cujo objeto social consiste no
tele-atendimento, a aplicação a seus empregados dos direitos e vantagens previstos
em Convenção Coletiva de Trabalho firmada por entidade sindical patronal não
representativo de sua categoria econômica. Recurso parcialmente provido.
Processo: 0000736-06.2011.5.07.0004
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 06/05/2013
Publ. DEJT: 24/05/2013

CTVA. PISO DE MERCADO. CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA A
VARIAÇÃO DO VALOR. AUSÊNCIA DE ARBITRARIEDADE.
INCONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO
PARCIAL.
Não se verificando qualquer atitude discriminatória no ato da empresa
diferenciar, através de norma interna, o valor da parcela CTVA - Complemento
Temporário Variável de Ajuste de Mercado, pautando-se em critérios objetivos e
plenamente justificáveis, inocorre ofensa ao principio constitucional da isonomia
estabelecido no art. 5º da CF/88, quando a empresa deixa de pagar o complemento,
em face da maior remuneração efetiva do empregado, aí considerada a comissão
fixa paga pelo exercício do cargo e vantagens pessoais.

PRESCRIÇÃO PARCIAL.

A alteração da forma do pagamento de gratificações não é afetada pela prescrição
total, pois a parcela é paga mensalmente, com o que a lesão se repete a cada mês, projetando
a prescrição no tempo. Assim, a época própria em que é exigível cada contraprestação
estabelece o momento de início da contagem do prazo.
Processo: 0001996-94.2011.5.07.0012
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado
Turma 1

Julg.: 24/04/2012
Publ. DEJT: 07/05/2012
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL . DIFERENÇAS SALARIAIS.
VANTAGENS PESSOAIS PAGAS SOB AS RUBRICAS 2062 E
2092. PCC/98. BASE DE CÁLCULO. CARGO EM COMISSÃO.
Considerando que as funções de confiança, antes das alterações promovidas pela CEF em 1998, compunham a base de cálculo das vantagens
pessoais, tem-se que a transformação das mesmas em "Cargos em Comissão"
redundou em redução salarial, na medida em que alterou a base de incidência
das vantagens. No que diz respeito à parcela CTVA, entende-se, com base no
§ 1º do art. 457 da CLT, que esta tem natureza salarial. Trata-se, conforme
definido no item 9.1 do PCC da reclamada do ano de 1998, de "complemento
variável que visa complementar a remuneração do empregado ao piso estabelecido em Tabela de Piso de Referência de Mercado, quando o valor da sua
remuneração base for inferior ao piso de referência de mercado para o nível
de responsabilidade". Assim, ao contrário do alegado em recurso, ficou evidenciada a afronta ao disposto no art. 468, caput, da CLT.
Processo: 0002073-24.2011.5.07.0006
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1

Julg.: 10/04/2013
Publ. DEJT: 29/04/2013

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. OPÇÃO DO EMPREGADO À
NOVAESTRUTURASALARIAL CONDICIONADAÀ ACEITAÇÃO DE
REGRAS DECORRENTES DE NEGOCIAÇÃO COLETIVA. LICITUDE.
Não há nulidade das cláusulas que estabelecem a nova Estrutura Salarial
Unificada 2008, da Caixa Econômica Federal, eis que as regras para sua adesão
são resultado de negociações coletivas as quais devem ser prestigiadas na forma
preceituada no art. 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal de 1988. Portanto, não
merece acolhida a pretensão da reclamante em migrar para o novo plano, mantendo
as regras do plano anterior em virtude da teoria do conglobamento, consubstanciada
na Súmula nº 51, II, do TST, ora transcrita: "havendo a coexistência de dois regulamentos da empresa, a opção do empregado por um deles tem efeito jurídico de
renúncia às regras do sistema do outro". Recurso Ordinário conhecido e improvido.
Processo: 0000832-51.2012.5.07.0015
Rel. Juiz Convocado: Judicael Sudário de Pinho
Turma 2

Julg.: 04/02/2013
Publ. DEJT: 08/02/2013

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. TERÇO CONSTITUCIONAL
DE FÉRIAS. ABONO PECUNIÁRIO.
A Constituição Federal (art. 7º, XVII) garante ao trabalhador o gozo de
férias anuais remuneradas com o acréscimo de, pelo menos, um terço a mais do
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que o salário normal. O procedimento adotado pela Caixa Econômica Federal de
pagamento do terço constitucional de forma separada, primeiro sobre os vinte
dias fruídos e, posteriormente, sobre os dias correspondentes ao abono pecuniário,
nas hipóteses de venda, não prejudica os empregados, na medida em que o terço
constitucional é pago sobre 30 dias e não somente sobre os dias de gozo pelo
trabalhador. Em suma, efetivada a conversão de 1/3 do período das férias, os dias
convertidos [não confundir com aqueles objeto do abono], são considerados dias
de trabalho efetivo, sobre os quais não incide o adicional de 1/3.
Processo: 0001151-68.2011.5.07.0010
Rel. Desemb.: Jefferson Quesado Júnior
Turma 3

Julg.: 1º/04/2013
Publ. DEJT: 12/04/2013

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO MÍNIMA POR NÍVEL E
REGIME - RMNR. ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.
Por se tratar de norma autônoma, de natureza claramente excepcional, os
Acordos Coletivos de Trabalho só podem ser interpretados de forma restrita. No
caso em exame, não se vislumbra incorreção no cálculo da verba denominada
de "Complemento de RMNR", vez que as provas dos autos demonstram que a
TRANSPETRO efetuou o pagamento da parcela nos moldes previstos na Cláusula
30 do acordo Coletivo de 2007.
Processo: 0001875-75.2011.5.07.0009
Rel. Desemb.: Plauto Carneiro Porto
Turma 3

Julg.: 02/04/2013
Publ. DEJT: 26/04/2013

CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO
DA UNIÃO. NULIDADE. DEVOLUÇÃO DO PRAZO.
A ausência de intimação da União para se manifestar acerca dos cálculos de
liquidação provoca nulidade por inobservância do procedimento legal (art. 879, § 3º
CLT), devendo ser assegurada a devolução do respectivo prazo.

AVALIAÇÃO DOS BENS PENHORADOS. DESNECESSIDADE
DE INTIMAÇÃO DA UNIÃO.
O Oficial de Justiça Avaliador possui a atribuição legal de avaliar os bens
sob contrição judicial, nos termos do art. 721, § 3º da CLT. Não obsta o regular
processamento do feito a avaliação dos bens penhorados, pelo credor hipotecário,
em valor superior. Recurso ordinário conhecido e não provido.
Processo: 0603400-47.2006.5.07.0032
Rel. Desemb.: Francisco Tarcísio Guedes Lima Verde Júnior
Turma 1

Julg.: 16/01/2013
Publ. DEJT: 22/01/2013
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CARTA DE CREDENCIAMENTO POR PARTE DO SINDICATO.
DESPICIENDA.
O Inciso III do artigo 8ºda Lei Maior não impõe nenhuma exigência de
natureza formal, seja envolvendo o ente sindical, seja por parte do empregador,
para fins de concessão de assistência sindical, não cabendo, pois, às leis
infraconstitucionais instituir tal imposição.

DO SOBRELABOR. PROVA ROBUSTA, PRECISA E
INSOFISMÁVEL. INEXISTÊNCIA NOS AUTOS.

Relativamente ao labor suplementar, por se tratar de um direito excepcional,
exige-se prova robusta, precisa e insofismável a respeito, competindo ao autor comprovar
a efetiva prestação de sobrejornada (artigos 818 da CLT e 333, I, do CPC).

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFERIMENTO.

O acesso à justiça, enquanto princípio fundamental inserto na CF/88, é
extensivo a todos e, portanto, não pode ser tolhido pelo Poder Judiciário sob
o manto do jus postulandi, que é faculdade atribuída ao jurisdicionado e não
obrigação de postular em juízo sem a assistência de advogado. A regra prevista
no art. 791, da CLT, deve ser entendida como um plus deferido ao jurisdicionado,
seja ele empregado ou empregador, trabalhador avulso ou autônomo, e não como
óbice ao exercício do direito de postular em Juízo. Sendo assim, estando a parte
reclamante assistida por advogado e havendo sucumbência da parte reclamada,
deve esta ser condenada ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais nos termos do art. 20, do CPC, e do art. 22, da Lei 8.906/94 (Estatuto da
Ordem dos Advogados do Brasil.).
Processo: 0000566-25.2011.5.07.0007
Rel. Desemb.: Regina Gláucia Cavalcante Nepomuceno
Turma 1

Julg.: 10/04/2013
Publ. DEJT: 18/04/2013

CITAÇÃO CONVALIDADA. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
A preclusão lógica consiste na perda de faculdade processual por se ter
praticado ato incompatível com o seu exercício. Não pode o executado, em
momento processual posterior, anular a procuração verbal por ele passada a seu
filho para responder em seu nome diante desta Justiça. Ademais, no momento
oportuno para se manifestar sobre a nulidade da citação, que seria por meio dos
embargos à execução, o reclamado não o fez, convalidando pela segunda vez a
citação. Agravo conhecido e improvido.
Processo: 0052800-96.2003.5.07.0028
Rel. Juiz Convocado: Judicael Sudário de Pinho
Turma 2

Julg.: 18/02/2013
Publ. DEJT: 22/02/2013
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CITAÇÃO VIA POSTAL. IMPESSOALIDADE. NULIDADE
INEXISTENTE.
O Direito do Trabalho é estruturado por uma principiologia própria,
assentada nas premissas da simplicidade, da informalidade e da celeridade, não
se mostrando consentâneo com tal linha diretiva a exigência de citação pessoal.
Inteligência do art. 841, da CLT. Desempenhando atividade empresarial nesta
urbe, mas não tendo endereço comercial, mostra-se legítima a notificação no
endereço de seus gerentes aqui estabelecidos, não se podendo falar em nulidade,
sobretudo quando a notificação cumpriu a finalidade de dar conhecimento ao seu
destinatário, que se manifestou no prazo.

DIRETOR-PRESIDENTE DE COOPERATIVA ELEITO. GARANTIAS
DE DIRIGENTE SINDICAL. TUTELAANTECIPADAPOR ENTENDIMENTO RAZOÁVEL. DIREITO LIQUIDO E CERTO INEXISTENTE.

A OJ-SDI2, nº 142 considera que inexiste direito líquido e certo a ser
oposto contra ato de Juiz que, antecipando a tutela jurisdicional, determina a
reintegração do empregado até a decisão final do processo, quando demonstrada
a razoabilidade do direito subjetivo material, o que ocorre na hipótese, em que o
julgador considerou que, eleito Diretor-Presidente da Cooperativa de empregados
de empresas farmacêuticas, o reclamante-impetrado beneficia-se das mesmas
garantias dos dirigentes sindicais estabelecidas pelo artigo 543 da CLT, conforme
art. 55 da Lei 5.764/71. Segurança Denegada.
Processo: 0007939-94.2012.5.07.0000
Rel. Desemb.: Francisco Tarcísio Guedes Lima Verde Júnior
Tribunal Pleno

Julg.: 29/01/2013
Publ. DEJT: 1º/02/2013

COMISSÃO. PERCENTUAL AJUSTADO CONTRATUALMENTE.
REDUÇÃO. PRESCRIÇÃO TOTAL. SÚMULA 294 DO TST.
Tratando-se de alteração contratual que implicou na redução do percentual
das comissões pactualmente ajustadas, parcela não assegurada por preceito de
lei, aplica-se a prescrição total nos termos da Súmula 294 do TST. Desta forma,
transcorrido mais de cinco anos entre a ciência do ato e o ajuizamento da ação, a
pretensão resta fulminada pela prescrição quinquenal total.
Processo: 0000848-57.2011.5.07.0009
Rel. Desemb.: Jefferson Quesado Júnior
Turma 3

Julg.: 17/12/2012
Publ. DEJT: 09/01/2013
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COMISSÃO SOBRE VENDAS COMPROVADO RECEBIMENTO.
INTEGRAÇÃO REMUNERATÓRIA. MEIO LEGAL PARA
OBTENÇÃO DE PROVA.
É entendimento consolidado no âmbito da Corte Superior Trabalhista
(Súmula nº 357) que o simples fato de estar litigando ou ter litigado com o mesmo
empregador não torna a testemunha suspeita. O obreiro provou fato constitutivo de
seu direito, logo há que se considerar o pagamento de salário fixo mais comissões
sobre o valor das vendas.

HORAS-EXTRAS. ÔNUS DA PROVA.

A empresa trouxe aos autos as folhas de frequência do reclamante, concluindo-se a existência de uniformidade nos horários de entrada e saída. Atrai-se a
aplicação da Súmula 338, III do C. TST, sendo considerados verdadeiros os fatos
alegados na inicial. Recurso conhecido e improvido.
Processo: 0001880-03.2011.5.07.0008
Rel. Desemb.: Jefferson Quesado Júnior
Turma 3

Julg.: 1º/04/2013
Publ. DEJT: 12/04/2013

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB.
ANISTIA. LEI Nº 8.878, DE 11 DE MAIO DE 1994.
A anistia não se confunde com reintegração, tampouco com readmissão, tal como entendidas no Direito do Trabalho e no Direito Administrativo.
Anistiado o servidor, como no caso destes autos, e assegurado o seu retorno
ao cargo ou emprego que ocupava, ou, na falta deste, naquele que o mesmo
foi transformado, ocorre, em verdade, um prosseguimento do contrato, como
se exoneração ou dispensa não tivesse havido, razão porque conta-se o tempo
de serviço prestado, até a data do afastamento, para todos os efeitos legais. Ao
determinar a Lei nº 8.878/94 que os efeitos financeiros devem ser observados
a partir do retorno, a lei determina o esquecimento do tempo de afastamento,
seja para fins salariais, seja para fins de promoção, seja para fins de cômputo de
tempo para efeitos previdenciários, como pugna o autor. E assim é porque a Lei
nº 8.878/94 não determinou o cômputo do tempo de afastamento para qualquer
fim. Recursos Ordinários conhecidos e improvidos.
Processo: 0000946-93.2012.5.07.0013
Rel. Juiz Convocado: Judicael Sudário de Pinho
Turma 2

Julg.: 17/06/2013
Publ. DEJT: 26/06/2013
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COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO
TEMPORÁRIA.
A Justiça do Trabalho é competente para julgar ações em que se debate
a regularidade da contratação por ente público mediante contrato de caráter
emergencial, diante dos termos do artigo 114, I, da CF/88. Restando demonstrado
nos autos que não houve relação jurídica de natureza administrativa, deve-se
reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para apreciar a lide.

CONTRATAÇÃO POR PESSOA JURÍDICA DE DIREITO
PÚBLICO. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. SÚMULA
Nº 363 TST.
Em consonância com a Súmula 363 do Colendo TST, a contratação por
pessoa jurídica de direito público sem prévia admissão em concurso público, após
o advento da CF/88, é nula de pleno direito, fazendo jus o obreiro, entretanto,
às verbas salariais, pena de configurar enriquecimento ilícito do ente público.
RECURSO ORDINÁRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Processo: 0002282-18.2011.5.07.0030
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva
Turma 3

Julg.: 17/12/2012
Publ. DEJT: 17/01/2013

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. LEI MUNICIPAL
INSTITUIDORA DE REGIME JURÍDICO ÚNICO. PUBLICADA
NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO.
Comprovada a publicação da Lei instituidora do RJU no Diário Oficial do
Município, resta atendido o requisito de publicação oficial para validade da lei,
conforme a melhor exegese do art. 1º da Lei de Introdução ao Código Civil. Sendo
válida a lei que instituiu o RJU, resta inquestionável a natureza estatutária da relação
entre o servidor e o Poder Público. Isso afasta, em caráter absoluto, a competência
da Justiça do Trabalho para apreciar as causas entre servidores estatutários e o
município a partir da data da instituição do Regime Jurídico Único, remanescendo,
entretanto, a competência desta Especializada para apreciar os pedidos relativos ao
período anterior à instituição do RJU.
Processo: 0001215-18.2011.5.07.0030
Rel. Desemb.: Plauto Carneiro Porto
Turma 3

Julg.: 21/01/2013
Publ. DEJT: 1º/02/2013

COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. DECISÃO DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COM REPERCUSSÃO
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GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA FUNCEF. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO SIMPLES.
No julgamento do RE 586.453, o Supremo Tribunal Federal reconheceu,
com repercussão geral da questão constitucional, que compete à Justiça Comum
julgar processos decorrentes de contrato de previdência complementar privada, ainda
que a relação jurídica do autor da demanda com a entidade fechada de previdência
complementar seja resultante da relação de trabalho eventualmente existente entre
o indivíduo e o patrocinador do fundo do benefício de aposentadoria. Contudo, a
excelsa Corte modulou os efeitos de sua decisão para "reconhecer a competência
da justiça trabalhista para processar e julgar, até o trânsito em julgado e correspondente execução, todas as causas da espécie que hajam sido sentenciadas, até a data
de hoje (20/02/2013)". Como a sentença de mérito contém expressa afirmação da
competência material do Juízo Trabalhista e foi proferida em data anterior àquela
delimitada no julgamento da Suprema Corte, enfrentando as questões de fundo de
natureza trabalhista e previdenciária que constituem o objeto da pretensão do autor,
revela-se assentada a induvidosa competência material da Justiça do Trabalho para
prosseguir no julgamento do presente feito em sua integralidade, contra ambas as
reclamadas, cujas legitimidades passivas em litisconsórcio facultativo simples estão
claramente focalizadas nas causas de pedir e pedidos distintos postos em juízo e nas
responsabilidades obrigacionais submergentes das relações jurídicas de direito material (trabalhista e previdenciária) afetas individualmente a cada uma das demandadas.

PRESCRIÇÃO PARCIAL.

A supressão do CTVA do salário de contribuição adotado para o cálculo das
cotas de participação patronal e obreira para a FUNCEF, por norma regulamentar
de 1998, não representa ato único do empregador, mas sim uma violação de direito
causadora de prejuízos renovados sucessivamente a cada recolhimento mensal a
menor, submetendo-se as diferenças contributivas à prescrição parcial.

CTVA. INTEGRAÇÃO AO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO
PARA A FUNCEF.

A jurisprudência dos tribunais trabalhistas tem pronunciado, reiteradamente, a natureza salarial do CTVA (Complemento Temporário Variável de Ajuste
de Mercado), e sua exclusão, por meio de norma regulamentar interna da CEF,
do salário de contribuição para o recolhimento das cotas patronal e obreira ao
fundo de previdência complementar privada da FUNCEF, constituiu ato ilícito
do empregador, causador de inequívoco prejuízo à reclamante.

TRANSAÇÃO DE DIREITOS. ADESÃO AO NOVO PLANO DE
BENEFÍCIOS DA FUNCEF.

A migração da obreira para o Novo Plano da FUNCEF configurou renúncia
às regras previdenciárias estabelecidas no plano anterior REG/REPLAN aplicáveis
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à futura complementação de aposentadoria. Mas a renúncia ou transação na questão previdenciária de natureza privada com a mudança de planos não alcançou a
matéria trabalhista, no sentido de obter a integração do CTVA na base de cálculo
do salário de contribuição para o custeio do fundo de previdência complementar
administrado pela FUNCEF.

JUROS DE MORA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.

Não se tratando de parcelas de natureza trabalhista, as diferenças dos
valores das contribuições mensais das cotas de participação patronal e obreira que
a empregadora CEF aportou para o fundo de previdência complementar privada da
FUNCEF, sem a inclusão do CTVA no salário de contribuição, constituem crédito
previdenciário complementar, cuja apuração, com incidência de juros moratórios
e atualização monetária, deverá observar os parâmetros de cálculos atuariais, com
avaliação atuarial e de acordo com os regimes financeiros aplicáveis às entidades
fechadas de previdência privada, segundo os critérios previstos nos regulamentos
do REG/REPLAN e do Novo Plano da FUNCEF.
Processo: 0001641-81.2011.5.07.0013
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado
Turma 1

Julg.: 08/05/2013
Publ. DEJT: 17/05/2013

COMPETÊNCIA TERRITORIAL.
Observa-se que a legislação celetista não restringe a competência territorial
apenas ao foro do último local de prestação de serviços. Desse modo, deve-se
buscar uma interpretação coadunada com os princípios do processo laboral. Tendo o
reclamante trabalhado parte do período contratual em Fortaleza-CE, conclui-se que
quaisquer das Varas Trabalhistas de Fortaleza detêmm competência para apreciação
do feito. Irretocável a decisão de primeiro grau.

INÉPCIA DA INICIAL. JULGAMENTO "EXTRA PETITA".

O processo do trabalho possui regra própria no que concerne aos requisitos
da inicial, (art. 840, § 1º, da CLT), sendo bem mais flexível que o CPC, já que
exige, apenas, a breve exposição dos fatos e os pedidos deles decorrentes, o que
restou observado no caso dos autos. Inépcia afastada. Reconhecido que a petição
inicial requereu a condenação subsidiária da reclamada, não há que se falar em
julgamento "extra petita", uma vez que a condenação da PETROBRÁS foi imposta
de acordo com as postulações autorais.

LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PESSOA JURÍDICA
APONTADA NA INICIAL COMO RESPONSÁVEL.
A pessoa jurídica apontada como tomadora do serviço e responsável subsidiária,
em caso de inadimplemento do empregador direto, é parte legítima para figurar no polo
passivo da demanda, pois é a única que poderá se defender de tal alegação formulada
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contra si. É a aplicação prática da Teoria da Asserção, segundo a qual a legitimidade se
afere pela averiguação da relação jurídica afirmada na inicial, ou seja, se há pertinência
entre o pedido e as partes chamadas a juízo para compor a lide.

EFEITOS DA REVELIA.

A condição de revel de uma determinada reclamada gera presunção de
veracidade apenas em relação aos fatos atinentes à mesma, por não ter comparecido
à audiência. No caso dos autos, de fato, a sentença de origem aplicou os efeitos
da revelia de forma irrestrita, presumindo verdadeiros todos os fatos narrados
pelo autor, inclusive aqueles relativos à PETROBRÁS. No entanto, não se deve
falar em nulidade da sentença de origem no caso de eventual falha na aplicação do
Direito, mormente em sede de discussão recursal ordinária. É que o efeito devolutivo
em profundidade torna o presente recurso ordinário meio adequado de rediscutir
amplamente as questões fáticas e jurídicas da lide. Destaca-se, ainda, que a produção
de provas da reclamada PETROBRÁS não foi prejudicada em nenhum momento,
não tendo sido indeferida ou encerrada a produção probatória da mencionada ré.

CHAMAMENTO DOS SÓCIOS.

Não cabe ao litisconsorte, apontado como responsável subsidiário,
pretender que se esgotem, depois do patrimônio da empresa, o de seus sócios,
antes de atingir o seu. De igual modo, eventual desconsideração da personalidade jurídica da primeira reclamada poderá ocorrer na fase executória, sem
necessidade de que os sócios componham a lide desde a fase cognitiva.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À PETROBRÁS.

Considerando a verossimilhança das alegações do reclamante e baseando-se
no Princípio da Aptidão para a Prova, caberia à 2ª reclamada o ônus de provar que
não foi tomadora dos serviços do reclamante. Desta feita, o fato da decisão a quo ter
condenado, subsidiariamente, a 2ª reclamada, não afronta os arts. 818 da CLT e 333,
I, do CPC, uma vez que, no presente caso, o autor se desincumbiu do ônus de provar
o fato constitutivo de seu direito, qual seja, sua relação de emprego com a reclamada
principal e a prestação de serviços de sua empregadora para com a tomadora.

APLICABILIDADE DO ENUCIADO Nº 331 DO TST À
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DECISÃO DO STF EM
RELAÇÃO AO ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/83.
A decisão do STF, que considerou constitucional o disposto no art. 71, § 1º,
da Lei 8.666/83, não afasta a responsabilidade da Administração Pública, quando
esta se omitir na fiscalização do contrato (arts. 58, III e IV, 66 e 67, do mesmo
Diploma), causando dano a outrem. Ilicitude que leva à aplicação dos artigos 37,
§ 6º, da CF/88 e artigos 927 e 186, do C. Civil.

CULPA IN VIGILANDO. OMISSÃO FISCALIZATÓRIA. RECONHECIMENTO.

A Administração Pública tem a obrigação de acompanhar e fiscalizar a
execução de seus contratos administrativos, a teor, por exemplo, dos artigos 58,
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III, e 67 da Lei 8.666/93. Não detectando o descumprimento das obrigações pelo
contratado, a Administração Pública incide em culpa, sendo passível de responsabilização subsidiária.

LIMITES DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.

A condenação subsidiária alcança todas as parcelas decorrentes da condenação, devendo o responsável subsidiário, em caso de inadimplemento, arcar com
o pagamento integral dos encargos que seriam inicialmente de responsabilidade do
devedor principal, inclusive custas processuais, sem qualquer restrição. Inteligência
do inciso VI da Súmula 331 do TST.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Devidos os honorários advocatícios de 15% pelo sucumbente, mormente
quando o autor é declaradamente pobre. Inteligência do art. 20, do CPC, c/c art.
11, § 1º, da Lei nº 1.060/50. A assistência judiciária pelo sindicato é encargo a
ele atribuído, não prevendo a Lei 5.584/70 qualquer exclusividade que afaste a
possibilidade de indicação de advogado pela própria parte.

PREQUESTIONAMENTO.

Tendo este Colegiado adotado tese explícita sobre as matérias suscitadas
no recurso, consideram-se prequestionadas tais temáticas. Recurso conhecido,
mas não provido.
Processo: 0001395-09.2011.5.07.0006
Rel. Desemb.: Francisco Tarcísio Guedes Lima Verde Júnior
Turma 1

Julg.: 26/06/2013
Publ. DEJT: 08/07/2013

COMPETÊNCIA TERRITORIAL.
A teor do que dispõe o "caput" do artigo 651 da CLT, a competência em razão
do lugar para o ajuizamento de reclamação trabalhista, via de regra, é a do local da
prestação dos serviços sendo facultado o ajuizamento da ação, no foro da celebração
do contrato de trabalho ou no da prestação dos respectivos serviços, em se tratando
de empregador que realize suas atividades fora do local da contratação (§ 3º do artigo
651 consolidado). Na hipótese vertente, todo o processo de contratação ocorrera na
cidade de Macaé/RJ, contudo o autor não chegara a ser admitido pela empresa e, por
consequência, não chegou a prestar serviços à mesma. Recurso conhecido e improvido.
Processo: 0001404-46.2012.5.07.0002
Rel. Desemb.: Regina Gláucia Cavalcante Nepomuceno
Turma 1

Julg.: 15/05/2013
Publ. DEJT: 21/05/2013

COMPLEMENTAÇÃO. APOSENTADORIA. DIFERENÇAS.
PRESCRIÇÃO PARCIAL. SÚMULA Nº 327, DO C. TST.
Versando a reclamação trabalhista sobre pedido de diferença de suplementação de aposentadoria, uma vez que o autor já recebia a complementação
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e postula, tão-somente, o recálculo do benefício visando a majoração do valor
que recebe a tal título, tem-se que apenas as parcelas anteriores ao lustro estão
fulminadas pela prescrição. Aplica-se ao caso o entendimento consubstanciado
na Súmula nº 327, do TST.
Processo: 0001331-08.2011.5.07.0003
Rel. Desemb.: Plauto Carneiro Porto
Turma 3

Julg.: 11/03/2013
Publ. DEJT: 21/03/2013

COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. APLICAÇÃO
DA NORMA VIGENTE À DATA DA ADMISSÃO. SÚMULA Nº
288/TST.
Constatado que a empregada fora admitida sob a égide das normas
contidas no Estatuto PREVI, com as alterações promovidas em 1980, e o
cálculo de complementação da aposentadoria utilizou critérios previstos em
norma regulamentar adotada em 2006, é de se deferir à autora o direito à
aplicação das normas vigentes quando de sua contratação, desde que mais
favoráveis, a teor da Súmula 288 do TST.
Processo: 0000266-35.2012.5.07.0005
Rel. Juiz Convocado: Durval César de Vasconcelos Maia
Turma 2

Julg.: 06/05/2013
Publ. DEJT: 21/05/2013

COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
A questão restou pacificada no julgamento final do Recurso Extraordinário
nº 586.453/SE, tendo em vista que o STF, apesar de reconhecer a competência
da Justiça Comum para julgar tal matéria, declarou a competência desta Especializada para processar e julgar, até o trânsito em julgado e correspondente
execução, todas as causas da espécie que hajam sido sentenciadas, até a data de
20/02/2013. Preliminar rejeitada.

REAJUSTE DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA.
DIREITO ASSEGURADO NO ART. 46 DA LEI 6.435/77. INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO NO DECRETO E/OU REGULAMENTO DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA.

Diante do fato incontroverso de que houve superávit financeiro no
exercício de 1999, aplica-se ao caso o disposto no art. 46 da Lei 6.435/77 que
obriga o reajustamento acima dos valores estipulados. Recurso conhecido mas
desprovido neste aspecto.

78

TRT 7ª Região - Boletim de Jurisprudência - jan./jun. - 2013

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Devidos os honorários advocatícios, no valor arbitrado na sentença, já
que atendido o limite de 15%, pelo sucumbente, mormente quando o autor é
declaradamente pobre. Inteligência do art. 20, do CPC, c/c art. 11, § 1º, da Lei
nº 1.060/50. A assistência judiciária pelo sindicato é encargo a ele atribuído,
não prevendo a Lei 5.584/70 qualquer exclusividade que afaste a possibilidade
de indicação de advogado pela própria parte.
Processo: 0002110-33.2011.5.07.0012
Rel. Desemb.: Regina Gláucia Cavalcante Nepomuceno
Turma 1

Julg.: 15/05/2013
Publ. DEJT: 21/05/2013

COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
A complementação de aposentadoria, instituída pela Petrobras em favor de seus
empregados, é originária do contrato de trabalho, valendo-se, para tanto, da entidade
de previdência privada por ela criada e patrocinada, de modo que competente é a
Justiça do Trabalho para conhecer do feito, pois o tema está abrangido pela norma do
art. 114, da Constituição Federal. Recurso provido.
Processo: 0000148-62.2012.5.07.0004
Rel. Desemb.: Plauto Carneiro Porto
Turma 3

Julg.: 18/03/2013
Publ. DEJT: 02/04/2013

COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA PAGA POR
ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA DO TRABALHO EM VIRTUDE DA MODULAÇÃO
DOS EFEITOS DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 586.453.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário
nº 586.453, embora proclamando a competência da Justiça Comum para processar
e julgar causas em que se discuta a previdência complementar privada, modulou
os efeitos de sua decisão e manteve a competência da Justiça do Trabalho
para analisar matéria envolvendo a complementação de aposentadoria por
entidade de previdência privada em relação aos processos sentenciados até
20 de fevereiro de 2013, que permanecem subordinados à competência da
Justiça Trabalhista.

PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO.

O caso se enquadra na hipótese contemplada na Súmula nº 327, do Tribunal
Superior do Trabalho: "Tratando-se de pedido de diferença de complementação de
aposentadoria oriunda de norma regulamentar, a prescrição aplicável é a parcial,
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não atingindo o direito de ação, mas, tão-somente, as parcelas anteriores ao quinquênio". Portanto, acolhe-se a prejudicial de mérito suscitada pelo reclamante,
afastando-se a prescrição total, e declarando este Juízo somente a prescrição parcial
dos créditos trabalhistas anteriores a 24/03/2006.

APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. CÁLCULO DOS
PROVENTOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
Determina-se o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau para que seja apreciado
o mérito quanto ao pedido da forma de cálculo da suplementação de aposentadoria,
tendo em vista que esta matéria não foi apreciada pelo Juízo primário, e assim,
não ser suprimida uma instância, com o fundamento de que deve ser respeitado
o princípio constitucional da ampla defesa. Recursos ordinário e adesivo conhecidos, sendo o do reclamante provido parcialmente e o da reclamada improvido.
Processo: 0000503-76.2011.5.07.0014
Rel. Juiz Convocado: Judicael Sudário de Pinho
Turma 2

Julg.: 17/06/2013
Publ. DEJT: 26/06/2013

CONFISSÃO FICTA . AUSÊNCIA DO EMPREGADOR À
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA
DE VERACIDADE DOS FATOS DECLINADOS NA INICIAL.
PASSÍVEL DE ELISÃO POR PROVA EM CONTRÁRIO.
A aplicação da pena de confissão à reclamada não impõe, ipso facto, seja
reconhecida como veraz toda a declinação fática da peça de exórdio. Forma-se
mera presunção de veracidade, que pode ser elidida pela prova em contrário, já
produzida, a cuja apreciação está jungido o julgador. Na hipótese dos autos, todavia,
inexistindo prova infirmatória do direito autoral, de manter-se a sentença de piso
que julgou procedente as propugnações encartadas na vestibular.
Processo: 0001185-21.2012.5.07.0006
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 17/06/2012
Publ. DEJT: 26/06/2012

CONFLITO DE NORMAS. DIREITO DO TRABALHO.
A hierarquia normativa justrabalhista deve pautar-se, precipuamente, no
princípio da norma mais favorável ao trabalhador, mesmo que em desfavor da
rigidez e formalismo próprios das regras jurídicas do direito comum brasileiro.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDOS.

Os honorários de advogado são devidos, pois a Lei 5.584/70 estabelece
que a assistência judiciária ao trabalhador será prestada pelo respectivo sindicato.
Dispõe, ainda, que essa assistência é devida a todo trabalhador que perceber salário
igual ou inferior ao dobro do mínimo legal. Em nenhum momento a mencionada
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lei estabelece qualquer óbice à nomeação de advogado particular, por parte do
trabalhador, considerando que impôs aos sindicatos a obrigação de prestar a
assistência judiciária aos necessitados, mas não expressa que essa assistência é
exclusiva do sindicato. Recurso Ordinário conhecido e não provido.
Processo: 0001276-45.2011.5.07.0007
Rel. Desemb.: Plauto Carneiro Porto
Turma 3

Julg.: 26/11/2012
Publ. DEJT: 11/03/2013

CONTRADITA INDEFERIDA.
Não tendo a reclamada apresentado qualquer comprovação de interesse,
ou relação que justificasse a desconsideração do depoimento da testemunha,
rejeita-se a contradita.

REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. DESCONFIGURADA.
VÍNCULO EMPREGATÍCIO.

Inexiste contrato escrito de representação comercial, ou registro do reclamante no Conselho Regional de Representantes Comerciais, que amparem a tese
da reclamada. Em contrapartida, há prova contundente de subordinação direta
do reclamante aos prepostos da reclamada (que realizava atividade constante do
objeto social da mesma, assim como dos demais requisitos da relação empregatícia.
Provada a fraude, consubstanciada na contratação de empregado subordinado, cuja
relação de emprego estaria mascarada sob a forma de representação comercial,
deve ser mantido o reconhecimento do vínculo constante da sentença.

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO E DIFERENÇAS
SALARIAIS.

Conforme disposto na decisão recorrida, a falta de anotação na CTPS ou
dos recibos de pagamento conduz à inversão do ônus da prova pelo empregador, do
qual ele também não se desincumbiu. Em sentido contrário, há prova testemunhal
demonstrando o pagamento da remuneração apontada pelo reclamante na inicial.
Por outro lado, considerando a presunção de veracidade das planilhas acostadas
pelo reclamante, e as declarações da segunda testemunha ouvida no processo,
conclui-se pela efetiva redução de suas comissões, justificando-se o pagamento
de diferenças salariais, nos termos deferidos na sentença.

RESCISÃO INDIRETA.

Demonstrado fato ensejador da rescisão indireta, nos termos do art. 483,
"g", da CLT, e considerando que o mero pagamento por empresa interposta não
desconfigura vínculo existente entre as partes (assim como os demais fundamentos
expostos pelo juízo "a quo"), deve ser mantida a decisão recorrida.

EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS.

Rejeitado o recurso interposto, evidencia-se a prática de diversas irregularidades pela reclamada, cujo conhecimento deve ser dado às autoridades competentes, de
forma que sejam adotadas as providências cabíveis. Recurso conhecido e não provido.
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Processo: 0001690-59.2010.5.07.0013
Rel. Desemb.: Francisco Tarcísio Guedes Lima Verde Júnior
Turma 1
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Julg.: 20/03/2013
Publ. DEJT: 1º/04/2013

CONTRARRAZÕES. COMPROVAÇÃO DE CUSTAS. CÓPIA
SEM AUTENTICAÇÃO.
Constatando-se que a guia de recolhimento das custas processuais foi
apresentada em cópia sem autenticação e desacompanhada de declaração
de autenticidade firmada pelo advogado subscritor do apelo, considera-se
não preenchido o pressuposto de admissibilidade extrínseco do recurso,
previsto no artigo 789, § 1º, da CLT. Assim, acolhe-se a preliminar de não
conhecimento do recurso ordinário, suscitada nas contrarrazões, por deserto.
RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA NÃO CONHECIDO. PREJUDICADO O RECURSO ADESIVO.
Processo: 0000312-86.2011.5.07.0028
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva
Turma 3

Julg.: 11/03/2013
Publ. DEJT: 20/03/2013

CONTRARRAZÕES DA RECLAMADA.
1 PRELIMINAR. INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO.

O interesse de agir da reclamante resulta da resistência oposta pela reclamada à pretensão inicial, apresentando-se a presente demanda necessária e adequada ao fim colimado pela autora. Preliminar rejeitada.

2 CARÊNCIA DE AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO
PEDIDO. REJEIÇÃO.

A impossibilidade jurídica do pedido diz respeito à existência de um veto
expresso ao pedido no ordenamento jurídico pátrio, não à questão última da concessão das progressões salariais pretendidas pela autora, que se confunde com o
mérito da lide. Rejeita-se.

3 QUESTÃO PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO TOTAL. NÃO
INCIDÊNCIA.

A não concessão de promoções previstas em Plano de Cargos e Salários
configura descumprimento sucessivo de direito dos empregados, não havendo falar
em alteração do pactuado, porquanto não modificados os termos do documento
normativo. Inaplicável, ao caso, a Súmula 294 do TST.

82

TRT 7ª Região - Boletim de Jurisprudência - jan./jun. - 2013

RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMANTE.
1 ECT. PCCS/95. PROGRESSÃO HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÃO DA EMPRESA. ILICITUDE. PROMOÇÕES POR ANTIGUIDADE. COMPENSAÇÃO.

Para que a previsão normativa quanto à necessidade de deliberação acerca
da possibilidade de concessão de vantagens salariais aos empregados não caracterize condição puramente potestativa, indispensável que o empregador adote
providências que conduzam à concessão ou rejeição fundamentada do benefício.
Impende considerar, no entanto, para fins de compensação, as promoções por
antiguidade decorrentes de acordos coletivos, por possuírem a mesma natureza
e finalidade das progressões pleiteadas, decorrendo, ambas, do mesmo fato, qual
seja, o tempo de serviço, sob pena de enriquecimento ilícito da reclamante.

2 PROGRESSÃO HORIZONTAL POR MERECIMENTO. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO FUNCIONAL.

A não concessão das promoções por merecimento somente se justifica
se restar demonstrado o não preenchimento dos requisitos previstos no instrumento normativo. Sentença que se reforma, para conceder as progressões
por merecimento e reflexos.

3 VALE ALIMENTAÇÃO. INTEGRAÇÃO AO SALÁRIO.

Considera-se de caráter salarial o vale-alimentação quando fornecido aos
empregados, habitualmente, antes da adesão da empresa ao PAT - Programa de
Alimentação ao Trabalhador. Sentença que se reforma, para determinar a integração
do vale-alimentação ao salário da reclamante e o pagamento dos seus reflexos
nas verbas salariais.

4 ABONO. INTEGRAÇÃO AO SALÁRIO.

Não estando estabelecido, expressamente, na norma coletiva de trabalho
a natureza jurídica indenizatória do abono, deve-se reformar a sentença, para
determinar que a reclamada integre o abono ao salário da reclamante e lhe pague
os reflexos sobre as verbas salariais.

5 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 DA RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Processo: 0000944-69.2011.5.07.0010
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva
Turma 3

Julg.: 18/03/2013
Publ. DEJT: 05/04/2013
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DE PESSOAJURÍDICA
ESPECIALMENTECONSTITUÍDAPARAESTEFIM. VERIFICAÇÃO
DOS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA RELAÇÃO DE
EMPREGO. AFRONTA AO ART. 9º, DA CLT.
A exigência de constituição de sociedade empresária para a prestação dos
serviços como forma de camuflar o liame empregatício deve ser prontamente
rechaçada a fim de que sejam resguardados os direitos do trabalhador.

TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO
TOMADOR DE SERVIÇOS.
O tomador dos serviços é responsável subsidiário pelo inadimplemento das
obrigações trabalhistas por parte do empregador, a teor do inciso IV da Súmula
331 do TST.

MULTA DO ART. 475-J, DO CPC.

Incabível a aplicação da multa prevista pelo art. 475-J, do CPC, ao
processo do trabalho, uma vez que a matéria encontra-se devidamente regulamentada pela CLT.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Cabíveis os honorários advocatícios, com arrimo nos artigos 5º, inciso
LXXIV, e 133, da Constituição Federal, afastando-se, na espécie, o entendimento sufragado nas Súmulas nº 219 e 329, do Colendo TST. Sentença
parcialmente reformada.
Processo: 0000804-69.2010.5.07.0010
Rel. Juiz Convocado: Durval César de Vasconcelos Maia
Turma 2

Julg.: 24/06/2013
Publ. DEJT: 05/07/2013

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AGENTE DE ENDEMIAS.
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
Constatada que a contratação do reclamante se deu com fulcro na Lei
Municipal nº 1965/2009, e, verificando-se que os servidores da edilidade estão,
desde 1991, sob os auspícios do RJU estatutário, forçoso se faz reconhecer que a
relação jurídica constituída entre as partes sempre ostentou natureza administrativa,
situação que afasta a aptidão jurisdicional da Justiça Especializada para exame
da controvérsia, ainda que fulcrada em nulidade da pactuação. Recurso provido
a fim de reconhecer a incompetência desta especializada.
Processo: 0001549-52.2011.5.07.0030
Rel. Desemb.: Regina Gláucia Cavalcante Nepomuceno
Turma 1

Julg.: 08/05/2013
Publ. DEJT: 14/05/2013

84

TRT 7ª Região - Boletim de Jurisprudência - jan./jun. - 2013

CONTRATO DE EMPREGO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA DA EXISTÊNCIA E VALIDADE.
O reconhecimento judicial do vínculo empregatício pressupõe, não apenas
indícios, mas a certeza de sua efetiva existência e validade, cabendo, em princípio, ao autor da ação, envidar esforços para comprovar as assertivas expostas
na petição inicial, demonstrando objetivamente que, de fato, foi admitido pela
pessoa ou empresa indicada como empregador e que, além disso, prestou serviços
de forma não-eventual, subordinada e mediante o pagamento de salário, restando
inequívoco, ante a norma prevista no art. 3º, da CLT, que a falta de qualquer
desses requisitos descaracteriza a relação formal de emprego, transmudando-a
em prestação laboral informal.
Processo: 0158700-73.2009.5.07.0023
Rel. Juiz Convocado: Durval César de Vasconcelos Maia
Turma 2

Julg.: 03/06/2013
Publ. DEJT: 07/06/2013

CONTRATO DE ESTÁGIO.
A formalização da prorrogação do estágio da autora deixou de se dar em
virtude de omissão da própria reclamante, que, de posse do contrato com a assinatura
da reclamada, deixou de colher a assinatura da instituição de ensino, por alegada
promessa de contratação, a qual sequer restou comprovada nos autos. Sendo assim,
a invalidade do referido termo de prorrogação não pode beneficiar a autora, devendo
ser mantida a sentença que reconheceu a existência de contrato de estágio durante
todo o período laboral.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Devidos os honorários advocatícios de 15% pelo sucumbente, mormente quando
a autora é declaradamente pobre. Inteligência do art. 20, do CPC, c/c art. 11, § 1º, da
Lei nº 1.060/50. A assistência judiciária pelo sindicato é encargo a ele atribuído, não
prevendo a Lei 5.584/70 qualquer exclusividade que afaste a possibilidade de indicação
de advogado pela própria parte. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Processo: 0000781-79.2012.5.07.0002
Rel. Desemb.: Francisco Tarcísio Guedes Lima Verde Júnior
Turma 1

Julg.: 20/03/2013
Publ. DEJT: 05/04/2013

CONTRATO DE ESTÁGIO. INTERVENCIÊNCIA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. NECESSIDADE.
A tão só ausência de celebração de termo de compromisso com a
participação da instituição de ensino, verificada no caso dos autos é capaz
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de caracterizar o vínculo de emprego do educando com a parte concedente
do estágio, nos termos do parágrafo 2º, art. 3º, da Lei nº 11.788/2008.

NÃO REINTEGRAÇÃO DE EMPREGADA GESTANTE. DANO
MORAL. INEXISTÊNCIA.

O descumprimento de obrigação legal, isoladamente, não acarreta
indenização por dano moral, uma vez que não tem aptidão para provocar
ofensa aos direitos da personalidade. Recurso conhecido e não provido.
Processo: 0000756-25.2010.5.07.0006
Rel. Juiz Convocado: Durval César de Vasconcelos Maia
Turma 2

Julg.: 24/06/2013
Publ. DEJT: 1º/07/2013

CONTRATO DE EXPERIÊNCIA. DESVIRTUAMENTO. ART. 451
DA CLT. CONSEQUÊNCIA.
Uma vez robustamente provado nos autos o desvirtuamento da alegada
contratação a título de experiência, porquanto duplamente prorrogado aquele ajuste,
impõe-se ratificada a Sentença que aplicara a essa relação jurídica as disposições
celetistas referentes ao contrato por prazo indeterminado.
Processo: 0000710-11.2012.5.07.0024
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 04/03/2013
Publ. DEJT: 11/03/2013

CONTRATO DE EXPERIÊNCIA. PRORROGAÇÃO TÁCITA DO
TERMO FINAL. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
NO CONTRATO.
A prorrogação do contrato se deu de forma irregular, ante a ausência de
previsão contratual expressa, sendo devidos, pois, os direitos decorrentes da recisão
do pacto laboral por prazo indeterminado.

GESTANTE. GARANTIA NO EMPREGO. CONFIRMAÇÃO DA
GRAVIDEZ.
Estabelece o art. 10, II, "b", do ADCT/88 que é vedada a dispensa arbitrária
ou sem justa causa da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até
cinco meses após o parto. A confirmação da concepção ao tempo da contratação,
por atestado médico apto, é suficiente para garantir o emprego à gestante, ainda
que o conhecimento do fato seja posterior a ruptura contratual, cabendo à empregadora reverter o ato resilitório.
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TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA
TOMADORA DE SERVIÇOS.
O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador,
implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços, impondo-se a sua
condenação subsidiária nas verbas trabalhistas, desde que hajam participado da
relação processual e constem também do título executivo judicial, art. 71 da Lei
8.666/93 e Súmula 331, inciso IV, do Tribunal Superior do Trabalho.
Processo: 0000644-91.2012.5.07.0004
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado
Turma 1

Julg.: 24/04/2013
Publ. DEJT: 30/04/2013

CONTRATO DE EXPERIÊNCIA NÃO PRORROGADO. TRANSMUTAÇÃO EM CONTRATO POR PRAZO INDETERMINADO.
Não havendo prorrogação expressa da vigência do aludido contrato de
experiência, após a data de 31 de agosto de 2010, imperioso reconhecer que o
mesmo se transformou em contrato por prazo indeterminado, findando-se,
por iniciativa do empregador e sem justo motivo, em 30 de outubro de 2010.
Nessa senda, há de se reformar a decisão ora atacada para reconhecer que o
contrato de trabalho existente entre as partes transmutou-se para a modalidade
de contrato por prazo indeterminado, em face de não ter havido a prorrogação,
dentro das formalidades legais, do contrato de experiência anteriormente firmado pelo prazo de 30 (trinta) dias. Destarte, é devido ao autor o recebimento
das verbas rescisórias, quais sejam, aviso prévio, 13º salário proporcional,
férias proporcionais mais 1/3 e FGTS mais multa de 40%, considerando-se
que a modalidade do contrato havido entre as partes se deu por prazo indeterminado e a rescisão contratual foi imotivada. Recurso ordinário conhecido e
parcialmente provido.
Processo: 0001756-54.2010.5.07.0008
Rel. Juiz Convocado: Judicael Sudário de Pinho
Turma 2

Julg.: 17/06/2013
Publ. DEJT: 26/06/2013

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INIDONEIDADE
ECONÔMICA DA PRESTADORA DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA TOMADORA DOS SERVIÇOS.
SÚMULA 331 DO C. TST.
É de se reconhecer a responsabilidade subsidiária da empresa tomadora
dos serviços porque também partícipe (culpa in eligendo) e real beneficiária das
violações dos direitos trabalhistas. A responsabilidade subsidiária não decorre,
na espécie, da existência de uma relação de emprego entre a tomadora dos ser-
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viços e o seu prestador, mas, sim, emerge da chamada culpa in contrahendo,
por força da incorreta escolha da empresa contratada e prestadora de serviços,
o que se afere não apenas no momento da celebração do contrato, mas também
durante o curso de sua execução.
Processo: 0000018-37.2010.5.07.0006
Rel. Desemb.: Maria José Girão
Turma 3

Julg.: 17/12/2012
Publ. DEJT: 09/01/2013

CONTRIBUIÇÃO DE TERCEIROS. INCOMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA DO TRABALHO.
Em que pese sua arrecadação ser de responsabilidade da União Federal, as
contribuições devidas a terceiros, não se destinam diretamente à seguridade social,
razão pela qual não se enquadram no conceito restrito do inciso VIII, do art. 114,
da CF/1988, sendo, portanto, incompetente a Justiça do Trabalho para executá-las.

EXECUÇÃO. FGTS DE AVISO PRÉVIO E 13º SALÁRIO SEM
CONSTAR DA CONDENAÇÃO.

O Juízo da execução não pode ir além dos limites do título executivo. Os
reflexos citados hão de sair da execução por não constarem do título. Agravo de
petição conhecido e parcialmente provido.
Processo: 0075000-53.2009.5.07.0007
Rel. Juiz Convocado: Judicael Sudário de Pinho
Turma 2

Julg.: 18/02/2013
Publ. DEJT: 22/02/2013

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. JUROS DE MORA.
CONTAGEM.
O "dies a quo", nas ações trabalhistas, para a incidência de multa e juros
sobre a contribuição previdenciária devida é aquele imediato ao dia dois do mês
seguinte ao da liquidação da sentença. Inteligência do disposto no art. 276 do Dec.
nº 3.048/99. AGRAVO DE PETIÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Processo: 0101400-29.2008.5.07.0011
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva
Turma 3

Julg.: 11/03/2013
Publ. DEJT: 20/03/2013

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL. NOTIFICAÇÃO PESSOAL
DO SUJEITO PASSIVO. NECESSIDADE.
Para a cobrança da contribuição sindical rural, que é modalidade de
tributo, faz-se necessário o regular lançamento para a constituição do crédito.
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Necessária, então, a notificação do sujeito passivo, nos termos do artigo 142
do CTN, para cientificar os devedores de que se faz necessário o recolhimento
do tributo. Considerando a dificuldade do contribuinte que mora no campo de
ter acesso a jornais, a publicação dos editais em jornais de grande circulação
não é suficiente para constituir o crédito, sendo imprescindível a notificação
pessoal. No caso dos autos, não tendo se consolidado a notificação pessoal do
promovido, há que se manter a extinção do processo sem resolução de mérito,
em conformidade com o parágrafo único, inciso III, do artigo 295, do CPC.
Recurso conhecido e improvido.
Processo: 0000189-54.2012.5.07.0028
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado
Turma 1

Julg.: 05/06/2013
Publ. DEJT: 13/06/2013

CONTROLE DE JORNADA. OBRIGAÇÃO DO EMPREGADOR.
NÃO-APRESENTAÇÃO DE REGISTROS. PRESUNÇÃO DE
VERACIDADE. CONCESSÃO DAS HORAS EXTRAS.
A não-apresentação injustificada de cartões de ponto, atrai a presunção de
veracidade para a jornada alegada na exordial, o que deve ensejar a condenação ao
pagamento das horas de sobrelabor e consequentes reflexos. Sentença confirmada.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Devidos os honorários advocatícios, em decorrência da revogação dos
arts. 14 e 16 da Lei nº 5.584/70, que conferiam supedâneo legal às Súmulas 219
e 329, restando superada, neste particular, a jurisprudência sumulada do C. TST.
RECURSO ORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Processo: 0000269-21.2012.5.07.0027
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva
Turma 3

Julg.: 13/05/2013
Publ. DEJT: 21/05/2013

CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. BASE TERRITORIAL.
APLICAÇÃO NO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
As empresas que desenvolvem atividades em determinada base territorial
estão obrigadas a observar a convenção coletiva ali vigente, ainda que tenham
sede em local diverso, mormente quando representadas por sindicato patronal
signatário, como é o caso dos autos.
Processo: 0002049-72.2011.5.07.0013
Rel. Juiz Convocado: Durval César de Vasconcelos Maia
Turma 2

Julg.: 03/06/2013
Publ. DEJT: 07/06/2013
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COOPERATIVA. INTERMEDIAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA.
ATIVIDADE FIM. VÍNCULO DE EMPREGO. SENTENÇA
CONFIRMADA.
Ante a comprovação nos autos de que a atividade realizada pelo reclamante
era essencial ao funcionamento da reclamada, e que esta exercia sobre aquela seu
poder diretivo, utilizando-se da intermediação de mão-de-obra através de falsa
cooperativa, com o objetivo de mascarar a relação de emprego e se esquivar do
cumprimento da legislação trabalhista, de se confirmar a sentença que acolheu
o pleito inicial de reconhecimento do vínculo empregatício com a promovida.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO NA JUSTIÇA
DO TRABALHO. DEFERIMENTO.
Não há qualquer norma no ordenamento jurídico pátrio que tenha excluído
das causas afeitas à competência da Justiça do Trabalho as normas previstas no
art. 20 do CPC subsidiário e no Estatuto da Advocacia, Lei nº 8.906/94. Ademais,
o próprio art. 133 da Constituição Federal não exclui do âmbito de sua incidência
a Justiça do Trabalho. Some-se a isso o fato de que a Lei 5.584/70, que trata da
assistência judiciária ao trabalhador, em nenhum momento estabelece qualquer
óbice à nomeação de advogado particular, por parte do trabalhador. Assim, o
empregado pode livremente constituir advogado para patrocinar a sua causa
trabalhista, devendo ser deferida a verba honorária, caso vença a demanda,
limitando-se o percentual a 15%.
Processo: 0000886-61.2010.5.07.0023
Rel. Desemb.: Plauto Carneiro Porto
Turma 3

Julg.: 10/06/2013
Publ. DEJT: 17/06/2013

COOPERATIVA. INTERMEDIAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA.
FRAUDE. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.
Tendo a obreira efetivado o pedido de gratuidade no corpo da peça vestibular
e assinado a declaração de pobreza, presume-se que ela não tem condições de arcar
com custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua
família. A reclamada não provou a inexistência dos requisitos para deferimento de
tal benefício, logo concedo-o, nos termos do artigo 790, § 3º da CLT.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFERIMENTO.

A verba honorária é fixada em 15% do apurado (interpretação das disposições da Constituição da República, art. 133; Código de Processo Civil, art. 20; Lei
nº 8.906/94, art. 22 e Súmula 450, STF; com o descarte de quaisquer outras normas
legais, súmulas ou assemelhados). Recursos ordinários conhecidos, improvido o
da reclamada e provido o da reclamante.
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Processo: 0000836-35.2010.5.07.0023
Rel. Desemb.: Jefferson Quesado Júnior
Turma 3

Julg.: 23/04/2013
Publ. DEJT: 02/05/2013

COOPERATIVA DE TRABALHO. BURLA AOS DIREITOS
TRABALHISTAS. INEXISTÊNCIA DE PROVAS.
O comando emergente do artigo 442, § único, da CLT, esbarra inexoravelmente na demonstração clara de se haver instituído a organização cooperativa com
o intuito de fraudar o contrato de trabalho, afastando as garantias constitucionais
que lhe são consectárias. In casu, no entanto, não ressumbram das circunstâncias
e da prova colhida na instrução processual elementos de convicção nesse sentido,
tendo-se a recorrida como cooperada. Recurso a que se dá provimento, para julgar
improcedente a ação.
Processo: 0001521-90.2010.5.07.0007
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 04/02/2013
Publ. DEJT: 25/02/2013

CULPA INDIVIDUAL OU MESMO COLETIVA NÃO APURADAS.
IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA.
A despeito de o dano ser incontroverso, a própria Comissão processante,
com relação à responsabilidade pelo ato ilícito, afirmou não ter encontrado provas
irrefutáveis para apontar os efetivos responsáveis pelo erro, de maneira que a
chancela da atribuição de responsabilidade solidária equivaleria a consentir com
a responsabilização sem comprovação da culpa, com inegável vulneração aos
arts. 37, § 6º, da CF/88, 122 da Lei 8.112/90 e 186 e 927 do Código Civil. Não
evidenciado o agente culpado, também resta ausente, por imperativo lógico, o
nexo de causalidade entre a conduta de cada um dos servidores e o dano, de modo
que se mostram ausentes os pressupostos configuradores do dever de indenizar.
Segurança concedida.
Processo: 0005317-42.2012.5.07.0000
Rel. Desemb.: Francisco Tarcísio Guedes Lima Verde Júnior
Tribunal Pleno

Julg.: 15/01/2013
Publ. DEJT: 18/01/2013

DANO CAUSADO POR CULPA DO EMPREGADO. DESCONTO
SALARIAL. LICITUDE. PREVISÃO CONTRATUAL.
Havendo ajuste prévio acerca da possibilidade de desconto salarial em caso
de dano imputável ao empregado, não se há falar em ilegalidade ou transferência
dos riscos do empreendimento ao trabalhador (§ 1º do art. 462 da CLT).
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Processo: 0000227-66.2011.5.07.0007
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho
Turma 2
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Julg.: 1º/04/2013
Publ. DEJT: 05/04/2013

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, indevida a reparação
a título de dano material e moral.

AUXÍLIO DOENÇA. SUSPENSÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.
RECOLHIMENTO DO FGTS. INDEVIDO.

A percepção do benefício previdenciário intitulado de auxílio-doença acarreta
a suspensão do contrato de trabalho, cessando para o empregador a obrigação de
efetuar os depósitos do FGTS do período correspondente. Aplicação do art. 15, § 6º
da Lei nº 8.030/90.
Processo: 0000042-44.2010.5.07.0013
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1

Julg.: 08/05/2013
Publ. DEJT: 17/05/2013

DANO MORAL. BANHEIRO QUÍMICO. AUSÊNCIA.
Tão somente o não cumprimento da norma regulamentadora, quanto à
existência de banheiros apropriados e em quantidade suficiente, já dá ensejo ao
dano de ordem moral, pois o empregador deixa de propiciar condições dignas de
trabalho aos seus operários.

FIXAÇÃO DO QUANTUM A TÍTULO DE DANOS MORAIS.

No caso vertente, em observância aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, deve ser mantido o valor fixado pelo juízo a quo para fins de
coibir a reincidência do ato praticado, porém no tocante à aplicação dos juros
e da correção monetária há de ser aplicado disposto na Súmula 439 do C. TST.

NULIDADE DA SENTENÇA.

Não há o que se falar em nulidade da sentença por falta de fundamentação
para o deferimento da parcela a título de honorários advocatícios, haja vista ter
previsão legal, conforme reza o artigo 20 do CPC, aplicado subsidiariamente.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

O acesso à justiça é princípio fundamental extensivo a todos, não podendo
ser tolhido pelo Poder Judiciário sob o manto do jus postulandi, que é faculdade
atribuída ao jurisdicionado e não obrigação de postular em juízo sem a assistência
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de advogado. A Lei nº 5.584/70 não exclui a opção pela via alternativa da contratação de advogado. Outrossim, inaplicáveis as Súmulas 219 e 329 do TST, pois
superadas quando da promulgação da Lei nº 10.288/01.
Processo: 0000617-39.2012.5.07.0027
Rel. Desemb.: Regina Gláucia Cavalcante Nepomuceno
Turma 1

Julg.: 10/04/2013
Publ. DEJT: 18/04/2013

DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. PROVA. REFORMA.
DECISÃO.
Após acurado exame da matéria dos autos, e, verificando-se presente o
nexo causal, bem como a culpa ou dolo do agente ao se recusar a efetivar a homologação do TRCT do suplicante, no sindicato competente, há que se reconhecer
a indenização pleiteada.

MULTA DO ARTIGO 477 DA CLT. ATO COMPLEXO. HOMOLOGAÇÃO A DESTEMPO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA
NO § 8º DO REFERENCIADO DISPOSITIVO CELETISTA.
A rescisão contratual é ato complexo que envolve o cumprimento de obrigações
de dar e fazer, sendo certo que somente no momento da homologação o trabalhador
tem acesso à integralidade das verbas rescisórias, em especial quanto às guias para
levantamento do FGTS e habilitação ao seguro desemprego. Logo, malgrado haja sido
respeitado o prazo previsto no § 6º, alínea "b", do artigo 477 da CLT, para pagamento
das parcelas resilitórias, é de se considerar que o atraso quanto à efetivação do ato
homologatório não se revelou razoável, circunstância esta que atrai a aplicação da
multa prevista no § 8º do referenciado dispositivo celetista.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

O acesso à justiça, enquanto princípio fundamental inserto na CF/88, é
extensivo a todos e, portanto, não pode ser tolhido pelo Poder Judiciário sob o manto
do jus postulandi, que é faculdade atribuída ao jurisdicionado e não obrigação de
postular em juízo sem a assistência de advogado. A regra prevista no art. 791, da CLT,
deve ser entendida como um plus deferido ao jurisdicionado, seja ele empregado
ou empregador, trabalhador avulso ou autônomo, e não como óbice ao exercício do
direito de postular em Juízo. Recurso parcialmente provido.
Processo: 0000350-39.2012.5.07.0004
Rel. Desemb.: Regina Gláucia Cavalcante Nepomuceno
Turma 1

Julg.: 12/06/2013
Publ. DEJT: 18/06/2013

DANO MORAL. DOENÇA OCUPACIONAL. CONCAUSA. INDENIZAÇÃO. EXIGÊNCIA DE PROVAS.
Nos termos do art. 21, inciso I, da Lei nº 8.213/90, o nexo causal para
efeito de reconhecimento de doença ocupacional independe da demonstração de
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que a atividade desenvolvida pelo empregado tenha sido causa exclusiva da
enfermidade, bastando apenas a constatação de que o labor tenha efetivamente
contribuído para a lesão. No caso, a perícia técnica foi conclusiva no sentido
de que as atividades desenvolvidas no reclamado agiram como concausa no
aparecimento da moléstia da empregada. Desse modo, havendo prova da
ocorrência do dano alegado, bem assim do nexo de causalidade (concausa)
entre doença e o trabalho, ao empregador incumbe a obrigação de indenizar,
prevista no art. 927 do CC.
Processo: 0001311-20.2011.5.07.0002
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1

Julg.: 29/05/2013
Publ. DEJT: 06/06/2013

DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO.
PRINCÍPIOS DA MODERAÇÃO E RAZOABILIDADE.
Considerando que, no caso concreto, as chances de a empresa ter
adotado providências sanatórias restaram reduzidas, uma vez que estas
seriam de incumbência da própria vítima do assédio, a qual, entretanto nada
fez, há de ser reduzido o valor fixado no Juízo de piso, diante dos princípios da
moderação e razoabilidade. Aplicação do art. 944, parágrafo único, do CCB.
Processo: 0000084-37.2012.5.07.0009
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva
Turma 3

Julg.: 10/06/2013
Publ. DEJT: 28/06/2013

DANO MORAL. QUEBRADE SIGILO BANCÁRIO. CONFIGURAÇÃO.
INDENIZAÇÃO DEVIDA. RAZOABILIDADE DO QUANTUM
ARBITRADO.
Demonstrados a existência do dano, o nexo causal, e a responsabilidade
da empresa, de se ratificar o deferimento ao reclamante da indenização fixada a
fim de reparar os danos morais por ele experimentados, decorrentes da quebra
de sigilo bancário, conforme reconheceu a sentença objurgada, porque assim
procedendo atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma
vez que o magistrado prolator do decisum mensurou a extensão do prejuízo,
considerando a dor e o abalo psicológico e social sofrido pelo demandante, bem
como o porte financeiro da reclamada. Ponderou, também, a natureza pedagógica da reparação, face à postura empresarial adotada em seus procedimentos
de investigação de supostas irregularidades cometidas por funcionários, a fim
de que seja capaz de inibir a repetição de tais condutas inadequadas. Recursos
ordinários conhecidos e improvidos.
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Processo: 0209100-67.2003.5.07.0002
Rel. Desemb.: Jefferson Quesado Júnior
Turma 3

Julg.: 18/06/2013
Publ. DEJT: 05/07/2013

DANO MORAL E MATERIAL. ACIDENTE DE TRABALHO.
A responsabilidade civil do empregador pela indenização decorrente de dano
moral, ainda que decorrente de acidente de trabalho, 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,
indevida a reparação a título de danos moral e material.
Processo: 0041400-56.2009.5.07.0002
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1

Julg.: 08/05/2013
Publ. DEJT: 17/05/2013

DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRABALHO. NÃO
CONFIGURADA A CULPA DO EMPREGADOR. INDENIZAÇÃO
INDEVIDA.
Não comprovada nos autos a existência de culpa patronal no acidente que,
lamentavelmente, vitimara o trabalhador, não se há falar em reparação de prejuízos
materiais e morais, por parte do empregador.
Processo: 0000712-72.2012.5.07.0026
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 06/05/2013
Publ. DEJT: 13/05/2013

DANOS ESTÉTICOS/MORFOLÓGICOS (DANO MORAL).
QUANTUM CONDENATÓRIO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO.
A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação
capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido e de infligir ao causador
sanção e alerta para que não volte a repetir o ato. Assim, a eficácia da contrapartida
pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo
que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto
bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Nada obstante o
caráter subjetivo da valoração, entende-se que o quantum arbitrado é insuficiente para
minorar o dano em tela e causar o efeito pedagógico pretendido diante das circunstâncias analisadas, pelo que se fixa a indenização pretendida no valor de R$ 70.000,00.
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HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFERIMENTO.

Não há na legislação pertinente qualquer óbice à nomeação de advogado
particular, por parte do trabalhador, considerando que impôs aos sindicatos a
obrigação de prestar a assistência judiciária aos necessitados, mas não expressa
que essa assistência é exclusiva do sindicato. Em outras palavras, o empregado
pode livremente constituir advogado para patrocinar a sua causa trabalhista.
Nesse caso, vencedor o reclamante, fará jus o advogado à verba honorária, pois
continuam em vigor o art. 20 do CPC subsidiário e o Estatuto da Advocacia, Lei
nº 8.906/94. Ademais, a atividade profissional do advogado há que ser prestigiada,
fomentando a realização do valor consagrado no art. 133 da Constituição Federal.
O percentual, na forma da lei, limita-se a 15%.
Processo: 0174400-55.2009.5.07.0002
Rel. Desemb.: Plauto Carneiro Porto
Turma 3

Julg.: 17/12/2012
Publ. DEJT: 09/01/2013

DANOS MORAIS. ANOTAÇÃO INDEVIDA NA CTPS DO
RECLAMANTE. INDENIZAÇÃO CONCEDIDA.
O registro efetuado pelo empregador, ao anotar na Carteira de Trabalho - CTPS
do ex-empregado que este recebeu o referido documento por opção própria, e que deve
comparecer à empresa para receber verbas rescisórias configura ato ilícito, pois pode
trazer futuros prejuízos à imagem do trabalhador. Referida anotação induz o leitor à
conclusão de que ocorreram conflitos com o antigo empregador, especialmente no
tocante ao pagamento das parcelas rescisórias, ensejando, assim, o deferimento da
indenização por dano moral.

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 previsto no
art. 477, § 6º, da CLT, devida é a aplicação da multa do § 8º do mesmo dispositivo.
Processo: 0001534-67.2011.5.07.0003
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1

Julg.: 15/05/2013
Publ. DEJT: 21/05/2013

DANOS MORAIS. ATIVIDADE DE RISCO ESPECÍFICO.
COMPROVADO NEXO CAUSAL. CABIMENTO.
Em se tratando de atividade de risco específico, isto é, propensa a
expor o trabalhador a determinado tipo de moléstia, havendo comprovada
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ligação entre a concretização desta e o trabalho, ainda que a empresa tenha
tomado todas as precauções possíveis, existe o dever de reparação do dano.

DA JUSTIÇA GRATUITA.

Não merece acolhida a alegação da reclamada, pois o reclamante, na inicial,
declara ser pobre na forma da lei, não existindo nos autos nenhuma prova que
contrarie a alegação do autor.
Processo: 0000916-62.2010.5.07.0002
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva
Turma 3

Julg.: 17/12/2012
Publ. DEJT: 28/01/2013

DANOS MORAIS E MATERIAIS. CULPA DO EX-EMPREGADOR
DEMONSTRADA. PROCEDÊNCIA. RATIFICAÇÃO SENTENCIAL.
Demonstrada a culpa do reclamado no infausto acontecimento, imperiosa
sua responsabilização pelos danos morais e materiais causados à obreira.
Processo: 0126300-96.2005.5.07.0006
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 17/12/2012
Publ. DEJT: 08/01/2013

DÉCIMOS TERCEIROS SALÁRIOS. COMPROVAÇÃO DO
PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA.
A reclamada não se desincumbiu do ônus processual que lhe competia,
qual seja comprovar o pagamento do 13º salário proporcional referente aos dois
meses trabalhados no ano de 2011. É devido o pagamento da parcela.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFERIMENTO.

Os honorários advocatícios são devidos, à base de 15% da condenação.
Tal verba, no entender deste Relator, alcança fundamento para sua concessão nas
disposições da Constituição da República, art. 133; Código de Processo Civil,
art. 20; Lei nº 8.906/94, art. 22 e Súmula 450, STF; descartando qualquer outra
norma legal, súmula ou assemelhados. Recurso Ordinário conhecido e improvido.
Processo: 0000703-19.2012.5.07.0024
Rel. Desemb.: Jefferson Quesado Júnior
Turma 3

Julg.: 02/04/2013
Publ. DEJT: 19/04/2013

DECRETAÇAO DA FALÊNCIA ANTERIOR À VIGÊNCIA DA
NOVA LEI FALIMENTAR. EXECUÇAO FISCAL. MULTA
ADMINISTRATIVA. INEXIGIBILIDADE.
A jurisprudência tem se firmado no sentido de que, na hipótese da
falência da empresa executada ter sido decretada antes da vigência da nova
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lei falimentar (Lei nº 11.101/2005), a multa fiscal não pode ser exigida da massa
falida, nem redirecionada aos sócios, por expressa determinação do artigo 23, parágrafo único, inciso III, do Decreto-Lei nº 7.661/45, vigente à época. Na espécie,
considerando que a Empresa PECOL PELES E COURO LTDA foi regularmente
dissolvida em 08 de outubro de 1992, a pena pecuniária por infração relativa ao
descumprimento de norma prevista na CLT não pode ser reclamada na falência.
Agravo de Petição conhecido e improvido.
Processo: 0000697-03.2011.5.07.0006
Rel. Juiz Convocado: Judicael Sudário de Pinho
Turma 2

Julg.: 25/02/2013
Publ. DEJT: 1º/03/2013

DEPÓSITO DE DOCUMENTO NA SECRETARIA DA VARA.
NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA.
Malgrado a prática de depositar nas Secretarias das Varas documento para
servir de prova em diversos processos nos quais se discute a mesma matéria não
encontrar amparo legal, além de impossibilitar, no caso de recurso, a apreciação
de referido documento pela segunda instância, uma vez adotada, não pode o Juízo
surpreender a parte com a recusa da prova realizada conforme tal procedimento,
configurando-se cerceamento de defesa a não abertura de prazo para a correta
instrução do feito, mormente quando, após firmada a desnecessidade de produção
probatória para o deslinde da causa (art. 330, I, do CPC), o Magistrado decidir
com fulcro na ausência desta.
Processo: 0001110-47.2011.5.07.0028
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 17/06/2013
Publ. DEJT: 26/06/2013

DEPÓSITO RECURSAL. UTILIZAÇÃO DA GUIA GFIP. OBRIGATORIEDADE.
Nos dissídios individuais o depósito recursal será efetivado mediante a
utilização da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social
- GFIP, nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 899 da CLT (Súmula TST nº 426).

JUSTIÇA GRATUITA. EMPREGADOR. DISPENSA DO DEPÓSITO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.

A gratuidade judiciária concedida ao empregador não dispensa o
recolhimento do depósito recursal, que possui natureza de garantia da
execução, ao invés de taxa.
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HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO NA JUSTIÇA
DO TRABALHO.
A Lei 5.584/70, que trata da assistência judiciária ao trabalhador, impôs
aos sindicatos a obrigação de prestar a assistência judiciária aos necessitados,
mas não expressa que essa assistência é exclusiva do sindicato. Forçoso concluir,
então, que o empregado pode livremente constituir advogado para patrocinar a
sua causa trabalhista, já que não há qualquer óbice normativo para aplicação,
nas causas afeitas à competência da Justiça do Trabalho, das normas previstas
no art. 20 do CPC e do Estatuto da Advocacia, Lei nº 8.906/94.
Processo: 0001981-29.2010.5.07.0023
Rel. Desemb.: Plauto Carneiro Porto
Turma 3

Julg.: 10/06/2013
Publ. DEJT: 17/06/2013

DEPÓSITOS DE FGTS. PAGAMENTO DE SALÁRIO. ÔNUS
DA PROVA.
É ônus do Empregador a comprovação da regularidade dos depósitos de
FGTS, bem como do pagamento dos salários mensais ao empregado, ônus do
qual não se desincumbiu. No caso dos autos, inexistem provas dos depósitos
fundiários na conta vinculada do reclamante, como também não há documentos
comprovando o pagamento dos salários referentes aos quatro últimos meses de
trabalho do obreiro, razão pela qual deve ser mantida a sentença que condenou o
Município de Poranga a pagar-lhe as mencionadas verbas.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFERIMENTO.

Os honorários advocatícios são devidos pela parte sucumbente na
demanda como forma de garantir a reparação integral dos danos causados ao
credor (arts. 389 e 404, do Código Civil) e em observância aos arts. 5º, incisos
XVIII e LXXIV; 8º, inciso V e 133, todos da Constituição Federal de 1988,
art. 20, do Código de Processo Civil Brasileiro, e, ainda, art. 22, caput, da
Lei nº 8.906/94. RECURSO ORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Processo: 0000716-49.2011.5.07.0025
Rel. Juiz Convocado: Judicael Sudário de Pinho
Turma 2

Julg.: 18/02/2013
Publ. DEJT: 22/02/2013

DEPÓSITOS FUNDIÁRIOS. ÔNUS DA PROVA QUANTO AO
CORRETO RECOLHIMENTO.
Após o cancelamento, em 24/05/11, da OJ 301 da SDDI-1 pelo Tribunal
Pleno do C. TST, a qual previa a necessidade de o obreiro definir o período no
qual não houve depósito do FGTS, ou que houve em valor inferior, fora transfe-
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rido ao empregador, que rechaçou eventuais diferenças, o ônus da prova quanto
ao correto recolhimento dos depósitos fundiários. O cancelamento da diretriz
jurisprudencial constitui fruto do entendimento, por parte do Pretório Excelso
Trabalhista, de ser do empregador a obrigação de comprovar a regularidade dos
depósitos fundiários no decurso do período da contratualidade, mormente pelo
fato de que o ente empresarial ou empregador detém fácil acesso à documentação
relativa a tais depósitos referentes a seus empregados.

DA MULTA DISCIPLINADA NO ARTIGO 477 DA CLT.
HIPÓTESE DE NÃO INCIDÊNCIA.
O artigo 477, § 8º, da CLT prevê a incidência de multa em face da inobservância, por parte do empregador, aos prazos para pagamento das verbas
resilitórias preconizados no § 6º do referenciado Diploma Legal, "salvo quando,
comprovadamente, o trabalhador der causa à mora" (§ 8º, in fine, do art. 477). Em
assim, basta a comprovação do pagamento das verbas rescisórias no prazo a que
alude o § 6º do art. 477 da CLT para elidir a multa.

DANO MORAL. RETENÇÃO DE CTPS. INCONFIGURAÇÃO.

No caso dos autos, não havendo a recorrente logrado comprovar a perda
das duas oportunidades para reinserção no mercado de trabalho, uma vez que a
única testemunha ouvida sob os auspícios da recursante, que nunca trabalhou
para a empresa recorrida, declarou, à fl. 20-verso, "que não sabe dizer se a
reclamante procurou emprego após ser despedida pela reclamada"; e não tendo
sido demonstrada a recusa ou negativa, por parte da empregadora, em devolver
o documento profissional da obreira, descabe a indenização perseguida. Para que
nasça o dever de indenizar deve ser satisfeita a tríade ação ou omissão ilícita,
dano e nexo causal (relação de causalidade), conforme o disposto nos artigos
186 e 927 do Código Civil, o que não fora a hipótese dos autos.
Processo: 0000940-53.2012.5.07.0024
Rel. Desemb.: Regina Gláucia Cavalcante Nepomuceno
Turma 1

Julg.: 07/03/2013
Publ. DEJT: 14/03/2013

DESCONFIGURAÇÃO DO CONTRATO DE FACÇÃO. NÃO
CUMPRIMENTO DE TODOS OS SEUS REQUISITOS NOS
TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DO TST. APLICABILIDADE
DO INCISO IV, DA SÚMULA Nº 331, DO TST.
No caso, não foi cumprido o requisito quanto à idoneidade financeira da
empresa faccionista, tendo em vista que, conforme afirmado pela reclamante, a
primeira reclamada fechou a fábrica e desapareceu, fato confirmado pela sua revelia.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

A verba honorária é devida como forma de garantir a reparação integral dos danos causados ao credor em observância aos arts. 5º,
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incisos XVIII e LXXIV; 8º, inciso V e 133, todos da Constituição Federal de 1988, art. 20, do CPC e, ainda, art. 22, caput, da Lei nº 8.906/94.

DANOS MORAIS.

Não foi comprovada pela prova testemunhal a existência de assédio moral
sofrido pela reclamante. Exclua-se da condenação os danos morais. Recursos da
segunda e terceira reclamadas conhecidos, mas o apelo da terceira reclamada
improvido e o da segunda reclamada provido parcialmente.
Processo: 0000023-10.2012.5.07.0032
Rel. Juiz Convocado: Judicael Sudário de Pinho
Turma 2

Julg.: 25/02/2013
Publ. DEJT: 1º/03/2013

DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.
ATRASO NO PAGAMENTO POR PRODUTIVIDADE. AUSÊNCIA
DE HABITUALIDADE. NATUREZA SALARIAL NÃO COMPROVADA. RESCISÃO INDIRETA. INOCORRÊNCIA.
Do contexto fático probatório inserido nos autos não é possível aferir se
o pagamento por produtividade a que faziam jus os trabalhadores da reclamada
ocorria mensalmente. Nesta esteira, sequer comprovada a habitualidade da verba,
descaracterizando-se, portanto, sua natureza salarial, vislumbra-se inexistir o
alegado descumprimento das obrigações contratuais por parte do empregador,
consubstanciado no atraso do pagamento de referida rubrica, pelo que deve ser
afastada a rescisão indireta, extirpando-se do condeno as parcelas oriundas da
despedida imotivada. Recurso ordinário conhecido e parcialmente provido.
Processo: 0000873-24.2012.5.07.0013
Rel. Desemb.: Jefferson Quesado Júnior
Turma 3

Julg.: 06/05/2013
Publ. DEJT: 18/06/2013

DESENVOLVIMENTO NA CARREIRA. PLANO DE CARGOS
E SALÁRIOS.
Comprovado nos autos a omissão da empresa quanto à realização das
avaliações de desempenho anuais para fins de progressão funcional e promoção
na carreira, previstas no Plano de Empregos, Careiras e Salários instituído pela
Lei nº 13.779/06, prejudicando com isso os seus empregados, é de se manter a
sentença recorrida que concedeu as progressões salariais a que faria jus o autor.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Os honorários advocatícios são devidos no percentual de 15% sobre o valor
da condenação, com arrimo no artigo 133 da Constituição Federal de 1988, artigo
20 do CPC e, ainda, artigo 22, caput, da Lei nº 8.906/94, sempre que funcione
advogado devidamente habilitado nos autos.
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Processo: 0000951-10.2011.5.07.0027
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1
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Julg.: 10/04/2013
Publ. DEJT: 29/04/2013

DESERÇÃO DO RECURSO ORDINÁRIO. AUTENTICAÇÃO
BANCÁRIA ILEGÍVEL. APLICAÇÃO DA IN/TST 30/2007.
Consoante a Instrução Normativa nº 30 do TST, no seu art. 7º, os riscos
pelas eventuais incorreções técnicas na transmissão de dados e imagens pelo
sistema de peticionamento eletrônico devem ser suportados integralmente pela
parte que dele faz uso. A apresentação deficiente das guias DARF e GFIP, com
autenticações bancárias ilegíveis, indispensáveis à comprovação do recolhimento do depósito recursal e das custas processuais, compromete o regular
processamento do recurso.
Processo: 0001498-89.2011.5.07.0014
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1

Julg.: 20/06/2013
Publ. DEJT: 1º/07/2013

DESOBEDIÊNCIA. MANDAMENTO LEGAL. NULIDADE.
CONTRATAÇÃO.
Desobediência ao mandamento legal para seleção pública implica a
nulidade absoluta de tal contratação.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO NA JUSTIÇA
DO TRABALHO.
Ao trabalhador avulso aplica-se o mesmo entendimento referente ao
empregado, no caso dos honorários advocatícios, por força do art. 7º, XXXIV
da Constituição Federal. A Lei 5.584/70, que trata da assistência judiciária
ao trabalhador, impôs aos sindicatos a obrigação de prestar a assistência
judiciária aos necessitados, mas não expressa que essa assistência é exclusiva do sindicato. Forçoso concluir, então, que o empregado pode livremente
constituir advogado para patrocinar a sua causa trabalhista, já que não há
qualquer óbice normativo para aplicação, nas causas afeitas à competência
da Justiça do Trabalho, das normas previstas no art. 20 do CPC e do Estatuto
da Advocacia, Lei nº 8.906/94. Deve-se, pois, afastar o entendimento exposto
nas Súmulas 219 e 329 do TST, para conceder honorários advocatícios,
limitando-se o percentual a 15%.
Processo: 0000807-44.2012.5.07.0013
Rel. Desemb.: Plauto Carneiro Porto
Turma 3

Julg.: 13/05/2013
Publ. DEJT: 24/05/2013
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DESPEDIDA DISCRIMINATÓRIA. CONFIGURAÇÃO.
Optando a reclamada por despedir os empregados aposentados há mais de
oito anos, em virtude de alegada necessidade do corte de custos, verifica-se que, a
despeito de transparecer, à primeira vista, uma justificativa razoável, por possuírem
os aposentados uma segunda renda fixa, tal medida, na prática, afastou, dos quadros
da reclamada, os empregados mais velhos, ocorrendo, assim, verdadeira discriminação indireta daqueles que possuíam idade mais avançada. Com efeito, o direito de
resilição unilateral do contrato de trabalho, mesmo no âmbito estritamente privado,
não é absoluto, encontrando limites na cláusula geral da tutela da pessoa humana,
devendo ser exercido dentro dos contornos impostos por princípios basilares da
ordem constitucional vigente, como a igualdade, a dignidade humana e os valores
sociais do trabalho (artigos 1º, incisos III e IV, 3º, inciso IV, e 5º, caput e incisos I e
XLI, da CF/88). Recurso ordinário da reclamada conhecido e não provido.
Processo: 0001072-04.2011.5.07.0006
Rel. Desemb.: Francisco Tarcísio Guedes Lima Verde Júnior
Turma 1

Julg.: 05/06/2013
Publ. DEJT: 11/06/2013

DESPEDIDA POR JUSTA CAUSA. OFENSA FÍSICA PRATICADA CONTRA COLEGA DE TRABALHO.
Comprovado que o consignado, no ambiente de trabalho, travou discussão
verbal seguida de agressão física com o colega, resulta configurada a falta grave
de que trata o art. 482, "j", da CLT, ensejando a ruptura do liame empregatício
por justa causa.

HORAS EXTRAS. VALIDADE DOS CARTÕES DE PONTO.

Os controles de ponto constituem prova pré-constituída da jornada de
trabalho do empregado, cujo valor probatório só é desconsiderado quando houver
prova robusta de que não refletem os horários efetivamente cumpridos. Recurso
conhecido e não provido.
Processo: 0000161-64.2012.5.07.0003
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado
Turma 1

Julg.: 15/05/2013
Publ. DEJT: 21/05/2013

DESVIO DE FUNÇÃO. DIFERENÇAS SALARIAIS.
Evidenciado o desvio de função, impõe-se, com base no princípio da isonomia, o deferimento das diferenças salariais.
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DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO.

À mingua da comprovação de nexo causal entre o ato praticado pela
empresa e o suposto prejuízo sofrido pelo obreiro, indefere-se a reparação indenizatória de danos morais.
Processo: 0122800-82.2007.5.07.0028
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado
Turma 1

Julg.: 08/05/2013
Publ. DEJT: 14/05/2013

DEVOLUÇÃO DE DESCONTOS.
Não há que se falar em descontos indevidos a título de faltas, mormente
quando nenhuma justificativa foi apresentada para a ausência ao serviço.

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: 0002268-55.2011.5.07.0023
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado
Turma 1

Julg.: 05/06/2013
Publ. DEJT: 13/06/2013

DIARISTA. TRABALHO PRESTADO POR DUAS OU TRÊS
VEZES NA SEMANA. REQUISITOS DO ART. 1º DA LEI 5.859/72.
CONFISSÃO REAL DO OBREIRO. INVIÁVEL O RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO DOMÉSTICO COM BASE
EM PRESUNÇÃO DA CONTINUIDADE CONTRATUAL.
A reclamante/consignada dispensou a oitiva de suas testemunhas e no
depoimento pessoal confessou, mesmo que parcialmente, a tese defensiva da
empregadora de que o início da relação trabalhista deu-se na forma de prestação de
serviços autônomos e eventuais, na condição de diarista, por dois ou três dias na
semana, simultaneamente ao trabalho realizado em outras residências. Do contexto
probatório, frágil em relação à empregadora e inexistente em relação à trabalhadora,
conclui-se que o trabalho realizado pela obreira no período anterior a 02/05/2008
ocorreu como diarista, e não como empregada doméstica, sendo inviável o reconhecimento do vínculo empregatício com base na presunção principiológica de
continuidade da relação laboral, porque, no caso, a Lei nº 5.859/72 deu tratamento
jurídico diferenciado ao empregado doméstico, exigindo a prestação de serviços de
natureza contínua, no âmbito residencial da família, com a finalidade de atender às
necessidades permanentes desta, propiciando o bom funcionamento da residência.
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Processo: 0001953-63.2011.5.07.0011
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado
Turma 1

Julg.: 29/05/2013
Publ. DEJT: 06/06/2013

DIREITO DO TRABALHO. SUCESSÃO DE EMPRESAS.
IRRELEVÊNCIA DOS ACERTOS E DESACERTOS OCORRIDOS
NA FORMALIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE COMPRA E VENDA.
PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS DOS EMPREGADOS. INCIDÊNCIA
DOS ART. 10 E 448 DA CLT.
Considerando as regras previstas nos art. 10 e 448 da CLT, forçoso
reconhecer que os acertos e desacertos inerentes à compra e venda de empresas
apenas repercutem no âmbito empresarial e não podem servir de argumento para
eximir os contratantes ou promitentes vendedores/compradores do cumprimento
das obrigações derivadas do contrato de trabalho.
Processo: 0000045-64.2012.5.07.0001
Rel. Juiz Convocado: Durval César de Vasconcelos Maia
Turma 2

Julg.: 13/03/2013
Publ. DEJT: 20/03/2013

DISPENSA POR JUSTA CAUSA. IMPROBIDADE. PERDÃO
TÁCITO. PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE.
O desconhecimento, pelo empregador, do ato faltoso praticado pelo empregado afasta a hipótese de perdão tácito, cuja ocorrência pressupõe justamente o
relevamento da falta conhecida. No caso dos autos, como bem decidiu o Juízo de
primeiro grau, a falsidade documental somente fora descoberta em 23/05/2012,
embora praticada pelo reclamante em março de 2012, como atesta o documento de
fl. 28. Sendo assim, a dispensa não poderia ter ocorrido "in continenti" à ciência
do ato faltoso pelo empregador, visto que o reclamante permaneceu afastado do
trabalho no período de 20/05/2012 a 03/06/2012, após o que fora imediatamente
dispensado por justa causa. Nada a reformar, portanto.
Processo: 0000945-26.2012.5.07.0008
Rel. Desemb.: Plauto Carneiro Porto
Turma 3

Julg.: 02/04/2013
Publ. DEJT: 16/04/2013

DISPENSA POR JUSTA CAUSA. RECUSA DO EMPREGADO
AO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO INERENTE AO
CONTRATO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO
DA PROPORCIONALIDADE.
Comprovado nos autos que o empregado, a quem se atribui a prática de
ato de insubordinação e indisciplina, teve justo motivo para se insurgir contra a
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determinação patronal, que, além disso, se tratava de trabalhador cumpridor de seus
deveres, jamais tendo sofrido penalidade anterior, e que, em verdade, a dispensa
por justa causa caracterizou-se como punição severa e desproporcional, resta
inequívoca a correção da sentença mediante a qual o juiz transmudou a rescisão
contratual em dispensa sem justa causa.

HORAS EXTRAS. CONFISSÃO DA EMPRESA.

Confirmado pelo preposto (a) da empresa que o empregado, efetivamente, extrapolava excessivamente, a jornada normal de trabalho, não
há motivo para reformar a decisão judicial que condenou o empregador ao
pagamento de horas extras.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMISSÃO POR
JUSTA CAUSA E PRESTAÇÃO DE HORAS EXTRAS. DANOS
MORAIS INEXISTENTES.
O fato de o empregador dispensar o empregado por justa causa, sendo
verdadeiro o fato imputado, não caracteriza ofensa moral indenizável; do mesmo
modo, a prestação de horas extras, ainda que excessiva, não ofende a honra ou a
intimidade do empregado, restando ao empregado apenas o direito à percepção
do salário correspondente.
Processo: 0001236-66.2011.5.07.0006
Rel. Juiz Convocado: Durval César de Vasconcelos Maia
Turma 2

Julg.: 03/06/2013
Publ. DEJT: 07/06/2013

DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE. ACORDO EXTRAJUDICIAL ENVOLVENDO OS DIAS PARADOS. EXTINÇÃO SEM
JULGAMENTO DO MÉRITO.
Uma vez que a avença celebrada extrajudicialmente pelas partes afastou a
possibilidade de prejuízos salariais por parte dos trabalhadores e resolveu a questão
dos dias parados por meio de futura compensação, esvaziando o objeto do vertente
dissídio, é de se acolher a recomendação do MPT de extinção do vertente feito,
sem resolução do mérito, face à perda do interesse processual da autora.
Processo: 0000100-81.2013.5.07.0000
Rel. Desemb.: Jefferson Quesado Júnior
Tribunal Pleno

Julg.: 30/04/2013
Publ. DEJT: 07/05/2013

DOENÇA OCUPACIONAL. ACIDENTE DE TRABALHO. NÃO
CONFIGURAÇÃO.
Diante do cotejo probatório e do Princípio do Livre Convencimento Motivado, reconhece este julgador que a reclamante não se desincumbiu satisfatoria-
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mente do ônus de comprovar o nexo causal entre a doença por ela adquirida
(LER no ombro direito e no punho direito) e o trabalho por ela realizado, não
se configurando, portanto, o acidente de trabalho.

RECONVENÇÃO DA RECLAMADA. DEVOLUÇÃO DA
VERBA FUNDIÁRIA PERCEBIDA PELA RECLAMANTE.
NÃO PROCEDÊNCIA.
A devolução da verba fundiária, pela autora, do período em que percebeu o
auxílio-doença, não é lícita, uma vez que a relação entre as partes é empregatícia,
não havendo erro ou dolo da reclamante, mas da Previdência Social ou mesmo
da reclamada em sua típica relação com a Previdência. A relação empregatícia,
quanto a eventuais descontos por danos, tem regramento próprio (art. 462 e 477,
§ 5º, da CLT), que não se coaduna com a pretensão da reclamada reconvinte.
O dano causado à empresa foi pela Previdência Social e não pela reclamante,
que recebeu os valores que lhe eram, à época, devidos. Merece reforma, pois,
a sentença, neste tocante, julgando-se improcedente a reconvenção. Recurso
ordinário conhecido e parcialmente provido.
Processo: 0191100-88.2009.5.07.0008
Rel. Desemb.: Francisco Tarcísio Guedes Lima Verde Júnior
Turma 1

Julg.: 20/03/2013
Publ. DEJT: 1º/04/2013

DOENÇA OCUPACIONAL. DOENÇA DEGENERATIVA. AGRAVAMENTO E ACELERAÇÃO DA DOENÇA DEGENERATIVA EM
DECORRÊNCIA DO TRABALHO. CONCAUSA. NEXO CAUSAL.
CONFIGURAÇÃO.
Se o trabalho colabora de forma significativa para o agravamento ou a
aceleração dos efeitos de doença degenerativa, resta configurado o nexo causal
apto a gerar o direito a reparação. Recurso Ordinário parcialmente provido.
Processo: 0090700-28.2008.5.07.0032
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva
Turma 3

Julg.: 21/01/2013
Publ. DEJT: 06/02/2013

DOENÇA PROFISSIONAL. DANO MORAL INDENIZÁVEL.
Restando certa a circunstância de haver a empregada sido acometida de
tendinite, e não tendo o empregador atentado para as condições de organização e
ambientais de trabalho, de forma a evitar o sinistro, de se ratificar o deferimento
à reclamante de indenização por danos morais.

INTERVALOS E PAUSAS. CONTAX. NR 17.

Concedendo a empresa regularmente pausas e intervalo, não há que se
falar em horas extras.
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Processo: 0001003-81.2011.5.07.0002
Rel. Desemb.: Jefferson Quesado Júnior
Turma 3
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Julg.: 02/04/2013
Publ. DEJT: 19/04/2013

DOENÇA PROFISSIONAL. LER/DORT. DANO MORAL
INDENIZÁVEL.
Restando certa a circunstância de haver a empregada sido acometida de
LER/DORT, e não tendo o empregador atentado para as condições de ergonomia,
de organização e mesmo ambientais de trabalho, de forma a evitar o sinistro, de
se ratificar o deferimento à reclamante de indenização por danos morais.
Processo: 0002374-24.2010.5.07.0032
Rel. Desemb.: Jefferson Quesado Júnior
Turma 3

Julg.: 04/02/2013
Publ. DEJT: 15/02/2013

DOMINGOS TRABALHADOS.
Considerando que o reclamante já folgava às segundas-feiras, mesmo
quando não trabalhava aos domingos, eventual folga compensatória teria que ter
sido realizada com outro dia da semana, sob pena de prejuízo ao empregado. Não
havendo comprovação da correta compensação dos domingos trabalhados, passa
a ser devido seu pagamento em dobro.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Devidos honorários advocatícios pelo sucumbente, mormente quando o
autor é declaradamente pobre. Inteligência do art. 20, do CPC, c/c art. 11, § 1º, da
Lei nº 1.060/50. A assistência judiciária pelo sindicato é encargo a ele atribuído,
não prevendo a Lei 5.584/70 qualquer exclusividade que afaste a possibilidade de
indicação de advogado pela própria parte. Recurso conhecido e provido.
Processo: 0001083-90.2012.5.07.0008
Rel. Desemb.: Francisco Tarcísio Guedes Lima Verde Júnior
Turma 1

Julg.: 05/06/2013
Publ. DEJT: 17/06/2013

ELEIÇÃO DE DIRETORIA SINDICAL. VIOLAÇÃO DE
NORMAS ESTATUTÁRIAS. NULIDADE.
A argumentação do recorrente de que o descumprimento de norma estatutária não teria provocado nenhum prejuízo às partes, não prospera, visto que feriu
os princípios da legalidade, da publicidade e da transparência necessários para a
convocação de uma assembléia para fins eleitorais, os quais conferem a segurança
jurídica ao convívio social. Diante desta nulidade, o pedido do recorrente para que
fosse aplicada a pena de confissão ficta sobre a matéria fática perdeu o sentido,
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pois a violação ocorreu no nascedouro do processo eleitoral, tornando nulo todo
o restante do pleito.

INCONSTITUCIONALIDADE DA INTERVENÇÃO ESTATAL NA
GESTÃO SINDICAL. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL DO ART. 554, DA CLT.
Com relação à questão da intervenção estatal nos termos do art. 554, da
CLT, entende-se que não foi recepcionada pelo art. 8º, inciso I, da Constituição
Federal. O princípio constitucional da autonomia sindical deve ser respeitado.
Portanto, merece ser acolhido este pedido, afastando-se a intervenção de junta
governamental sobre o sindicato recorrente.

GRATUIDADE DA JUSTIÇA À PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE
DE PROVA.

No caso, o recorrente não trouxe aos autos prova que demonstrasse
a sua impossibilidade de suportar os encargos processuais, nos termos da
Súmula 481, do STJ. Desta forma, deve ser confirmada a sentença que
indeferiu a gratuidade da justiça à pessoa jurídica do reclamado. Recurso
conhecido e provido parcialmente.
Processo: 0001422-48.2010.5.07.0031
Rel. Juiz Convocado: Judicael Sudário de Pinho
Turma 2

Julg.: 20/05/2013
Publ. DEJT: 24/05/2013

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. EQUÍVOCO NO EXAME DOS
PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS DE ADMISSIBILIDADE
RECURSAL. DESNECESSIDADE DE DEPÓSITO DA MULTA
IMPOSTA EM SEDE DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
DESERÇÃO AFASTADA.
O depósito do valor da multa imposta pelo Juízo singular, em razão do
reconhecimento do caráter procrastinatório dos embargos declaratórios, somente
é exigível como pressuposto de admissibilidade recursal quando comprovada
a reiteração do apelo (parágrafo único do artigo 538 do CPC). Constatando-se
que os valores recolhidos originalmente pelo recorrente para preparo do recurso
ordinário satisfazem as exigências legais, evidencia-se o equívoco na apreciação
dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso ordinário, impondo-se
o acolhimento dos embargos declaratórios, e, em corolário, afasta-se a deserção
do RO e promove-se o seu conhecimento.
Processo: 0001133-18.2010.5.07.0031
Rel. Juiz Convocado: Durval César de Vasconcelos Maia
Turma 2

Julg.: 24/06/2013
Publ. DEJT: 04/07/2013
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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1 MATÉRIAS JÁ ESCLARECIDAS NO ACÓRDÃO. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.

Constando do acórdão embargado, de modo expresso, as razões pelas quais
fora mantida a sentença proferida pelo Juízo "a quo" no que se refere ao intervalo
intrajornada e julgado procedente no acórdão o intervalo interjornada no período
reconhecido, não havendo, portanto, omissão, mas simples prequestionamento de
matérias esclarecidas pelo órgão julgador, impõe-se o improvimento dos embargos
declaratórios.

2 INEXISTÊNCIA DO NOVO VALOR DA CONDENAÇÃO.
OMISSÃO. PROVIMENTO.

Constatada a existência de omissão no dispositivo do acórdão, consistente
na ausência do novo valor da condenação, acolhem-se os embargos declaratórios
para o fim exclusivo de esclarecimento acerca dos respectivos valores, mantendo-se
no mais o acórdão embargado.
Processo: 0002003-83.2011.5.07.0013
Rel. Desemb.: Maria José Girão
Turma 3

Julg.: 29/04/2013
Publ. DEJT: 07/05/2013

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO
MATERIAL, CONSISTENTE DA NÃO-PUBLICAÇÃO DE
ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DO
ARESTO QUANDO INTEGRALMENTE RATIFICADOS OS
FUNDAMENTOS SENTENCIAIS, EM PROCESSO DE RITO
SUMARÍSSIMO.
Absolutamente descabida a arguição de erro material, por ausência de
publicação da integralidade da decisão proferida pela Turma Julgadora, pois,
consoante previsto no inciso IV do § 1º do art. 895 da CLT, quando confirmada a
sentença pelos próprios fundamentos, em processos sujeitos ao rito sumaríssimo,
como se tem no caso vertente, "a certidão de julgamento, registrando tal circunstância", serve de acórdão.
Processo: 0000717-79.2011.5.07.0010
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 17/12/2012
Publ. DEJT: 09/01/2013

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE E INEXISTÊNCIA DE
MANIFESTO EQUÍVOCO NO EXAME DOS PRESSUPOSTOS
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EXTRÍNSECOS DO RECURSO. IMPROVIMENTO. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.
Os embargos de declaração, nos exatos termos da lei, destinam-se,
especialmente, à integração das decisões e não para sua reforma. Assim, não
havendo, no decisum embargado, "manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do recurso" nem contradição, omissão ou obscuridade, forçoso
reconhecer o caráter manifestamente protelatório dos embargos, aplicando-se
à embargante a multa de 1% prevista no art. 538, parágrafo único, do Código
de Processo Civil.
Processo: 0000052-45.2011.5.07.0016
Rel. Desemb.: Maria José Girão
Turma 3

Julg.: 17/12/2012
Publ. DEJT: 09/01/2013

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE
PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO.
Não devem ser conhecidos os embargos de declaração em agravo de petição,
por via dos quais a parte apresenta pré-questionamento acerca de matérias que
sequer foram objeto da decisão agravada, restando caracterizada, em tal situação,
a ausência de interesse processual.
Processo: 0095700-90.2009.5.07.0026
Rel. Desemb.: Maria José Girão
Turma 3

Julg.: 04/02/2013
Publ. DEJT: 20/02/2013

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE
PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO.
Não devem ser conhecidos os embargos de declaração em agravo de petição
por ausência de interesse procesual, vez que a parte recorrente não apresentou os
documentos necessários ao exame do agravo no momento oportuno, conforme
previsto no art. 897, parágrafos 3º e 8º da CLT.
Processo: 0000147-80.2012.5.07.0003
Rel. Desemb.: Maria José Girão
Turma 3

Julg.: 29/04/2013
Publ. DEJT: 07/05/2013

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO
OU CONTRADIÇÃO.
Constando do acórdão embargado, de modo expresso, o entendimento
do órgão julgador quanto à inexistência de nexo causal, inexistindo omisão ou
contradição, impõe-se o improvimento dos embargos declaratórios.
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Processo: 0191100-50.2008.5.07.0032
Rel. Desemb.: Maria José Girão
Turma 3
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Julg.: 29/04/2013
Publ. DEJT: 07/05/2013

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO OMISSA.
SANEAMENTO.
Constatando-se que a decisão embargada padece de imperfeição omissiva,
os declaratórios merecem acolhida para saná-la.

AGRAVO DE PETIÇÃO. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DECISÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO QUE RECONHECEU A QUITAÇÃO DE VALORES POR
PARTE DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE.

A decisão do juízo da execução que reconheceu que o adicional de periculosidade já se encontrava embutido em todas as rubricas anteriormente pagas
ao reclamante, com exceção do anuênio, não merece censura, uma vez que não
se trata de modificar o que restou decidido no acórdão objeto de liquidação,
determinando uma compensação que sequer foi objeto da defesa e não prevista
no comando sentencial, mas tão somente proceder à correta apuração dos valores
efetivamente devidos pela reclamada, evitando-se o enriquecimento sem causa
da parte que já recebeu parte do que lhe foi deferido no dispositivo do decisum
exequendo. Embargos de Declaração conhecidos e providos. Agravo de Petição
conhecido e improvido.
Processo: 0056100-89.2004.5.07.0009
Rel. Desemb.: Jefferson Quesado Júnior
Turma 3

Julg.: 23/04/2013
Publ. DEJT: 02/05/2013

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO QUE CONHECEU
O RECURSO ORDINÁRIO. PROVIMENTO. COM EFEITOS
MODIFICATIVOS.
Existindo equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do recurso
ordinário do autor, impõe-se o provimento dos embargos declaratórios com
efeito modificativo.
Processo: 0002124-91.2010.5.07.0031
Rel. Desemb.: Maria José Girão
Turma 3

Julg.: 04/02/2013
Publ. DEJT: 20/02/2013
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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
Nos termos do disposto no artigo 535, I e II, do CPC, são cabíveis embargos
de declaração quando houver no acórdão ou sentença, omissão, contradição ou
obscuridade, ou para sanar erro material, o que não se verifica no caso dos autos.
Processo: 0217500-85.2008.5.07.0005
Rel. Desemb.: Maria José Girão
Turma 3

Julg.: 11/03/2013
Publ. DEJT: 22/03/2013

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL E AUSÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
Verificado erro material no texto da ementa e da admissibilidade, bem
como a ausência de fundamentação, todos no acórdão embargado, em decorrência
de falha eminentemente técnica, impõe-se a procedência dos embargos opostos.
Processo: 0001213-69.2010.5.07.0002
Rel. Desemb.: Maria José Girão
Turma 3

Julg.: 04/02/2013
Publ. DEJT: 20/02/2013

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL NO
ACÓRDÃO EMBARGADO.
Restara constatado, sem nenhum esforço, que o Acórdão embargado, em
havendo declarado a nulidade da suspensão disciplinar imposta ao recorrente e
seus respectivos efeitos, limitara, contudo, a indenização a título de danos morais
ao importe pecuniário correspondente a 20 (vinte) dias de salário do recorrente,
deferindo-se, pois, parcialmente o pedido exordial, desta última decisão decorrendo
o provimento parcial ao apelo, não se havendo falar, por essa razão, em obscuridade,
contradição ou erro material no Aresto.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA MULTA
PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 538 DO CPC.
Tratando-se de embargos de declaração de cunho manifestamente protelatório,
impõe-se a condenação da embargante a pagar ao embargado multa não excedente de
1% (um por cento) sobre o valor da causa, a esteio da previsão inscrita no parágrafo
único do artigo 538 do Código de Processo Civil.
Processo: 0000729-39.2011.5.07.0028
Rel. Desemb.: Regina Gláucia Cavalcante Nepomuceno
Turma 1

Julg.: 15/05/2013
Publ. DEJT: 24/05/2013

TRT 7ª Região - Boletim de Jurisprudência - jan./jun. - 2013

113

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO
NOVO VALOR DA CONDENAÇÃO. OMISSÃO PROVADA.
PROVIMENTO.
Constatada a existência de omissão no dispositivo do acórdão, consistente
na ausência do novo valor da condenação, acolhem-se os embargos declaratórios
para o fim exclusivo de esclarecimento acerca dos respectivos valores, mantendo-se
no mais o acórdão embargado.
Processo: 0158600-12.2008.5.07.0005
Rel. Desemb.: Maria José Girão
Turma 3

Julg.: 29/04/2013
Publ. DEJT: 07/05/2013

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANIFESTO EQUÍVOCO NO
EXAME DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS DO RECURSO.
INOCORRÊNCIA.
Os embargos de declaração não são o meio idôneo para obter um novo julgamento, senão para aperfeiçoá-lo, se nele houver omissão, contradição, obscuridade
ou manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do recurso. A
reapreciação da matéria, quando já apreciada pelo órgão prolator do acórdão
embargado, é defesa em lei, pois tal implicaria em reexame do mérito da decisão,
o que foge às finalidades dos embargos declaratórios.

EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS.

Sendo os Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, de se
aplicar a multa de que trata o art. 538, parágrafo único, do Código de Processo
Civil Brasileiro.
Processo: 0000951-67.2011.5.07.0008
Rel. Desemb.: Cláudio Soares Pires
Turma 2

Julg.: 1º/04/2013
Publ. DEJT: 05/04/2013

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MATÉRIAS JÁ ESCLARECIDAS
NO ACÓRDÃO. DESNECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
Constando do acórdão embargado, de modo expresso, a razão pela qual foi
acolhida a preliminar de cerceamento de defesa, tornando sem efeito a pena de
revelia aplicada e determinando o retorno dos autos à Vara de origem, inexistindo,
portanto, omissão, mas simples prequestionamento de matérias esclarecidas pelo
órgão julgador, impõe-se o improvimento dos embargos declaratórios.
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Processo: 0000295-65.2011.5.07.0023
Rel. Desemb.: Maria José Girão
Turma 3

Julg.: 17/12/2012
Publ. DEJT: 09/01/2013

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MATÉRIAS JÁ ESCLARECIDAS
NO ACÓRDÃO. DESNECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
Constando do acórdão embargado, de modo expresso, a razão pela qual
foi mantida a sentença que reconheceu a relação de emprego do reclamante com
a empresa reclamada no período de 11/11/2010 a 10/10/2011, condenando-a ao
pagamento das diferenças salariais das parcelas rescisórias e tendo sido deferida
a justiça gratuita ao reclamante, inexistindo, portanto, omissão, mas simples
prequestionamento de matérias esclarecidas pelo órgão julgador, impõe-se o
improvimento dos embargos declaratórios.
Processo: 0000318-35.2011.5.07.0015
Rel. Desemb.: Maria José Girão
Turma 3

Julg.: 04/02/2013
Publ. DEJT: 20/02/2013

EMBARGOSDEDECLARAÇÃO.OMISSÃO.EFEITOMODIFICATIVO.
Tendo a parte interposto recurso adesivo ao recurso ordinário principal, não
lhe socorre a pretensão infringente alusiva a suposta questão tratada exclusivamente
em contrarazões de recurso, mas desprezada no recurso acessório.
Processo: 0001883-83.2010.5.07.0010
Rel. Desemb.: Cláudio Soares Pires
Turma 2

Julg.: 06/05/2013
Publ. DEJT: 14/05/2013

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ESCLARECIMENTO,
SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO MODIFICATIVO.
Constatada a existência de omissão na decisão, consistente na ausência
de manifestação do acórdão a respeito de matéria enfocada no recurso ordinário,
acolhem-se os embargos declaratórios, contudo sem atribuição de efeito modificativo, para fins de esclarecimento acerca do pedido de delimitação do labor
diário extraordinário.
Processo: 0000170-54.2011.5.07.0005
Rel. Desemb.: Maria José Girão
Turma 3

Julg.: 29/04/2013
Publ. DEJT: 07/05/2013
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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NOVO VALOR DA
CONDENAÇÃO E CUSTAS PROCESSUAIS. PROVIMENTO.
Constatada a existência de omissão no dispositivo do acórdão, consistente
na ausência do novo valor da condenação e das custas processuais, acolhem-se
os embargos declaratórios para o fim exclusivo de esclarecimento acerca dos
respectivos valores, mantendo-se no mais o acórdão embargado.
Processo: 0001626-61.2010.5.07.0009
Rel. Desemb.: Maria José Girão
Turma 3

Julg.: 04/02/2013
Publ. DEJT: 20/02/2013

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REDUÇÃO DACONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO DE NOVO VALOR
À CONDENAÇÃO. INSTRUÇÃO NORMATIVA 03/1993 DO C. TST.
Havendo acréscimo ou redução da condenação em grau de recurso, deverá
ser arbitrado novo valor à condenação, em conformidade com o disposto no item
II, alínea "c", da Instrução Normativa nº 03/93, do TST. "In casu", atenuada a
condenação e deixando a decisão regional de fixar novo valor àquela, revela-se
omisso o julgado, pelo que de se acolher os embargos de declaração.
Processo: 0002212-98.2011.5.07.0030
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado
Turma 1

Julg.: 24/04/2013
Publ. DEJT: 06/05/2013

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE
NO RECURSO ORDINÁRIO. PROVIMENTO PARCIAL. COM
EFEITOS MODIFICATIVOS.
Existindo omissão quanto ao reconhecimento da extensão das prerrogativas
da Fazenda Pública à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, impõe-se
o provimento parcial dos embargos declaratórios com efeito modificativo.
Processo: 0000945-75.2011.5.07.0003
Rel. Desemb.: Maria José Girão
Turma 3

Julg.: 04/02/2013
Publ. DEJT: 20/02/2013

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NA ANÁLISE DE
PRELIMINAR SUSCITADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES.
PROVIDO COM EFEITO MODIFICATIVO.
Restando comprovado o equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos
do recurso ordinário da parte reclamada, impõe-se o provimento dos embargos
declaratórios com efeito modificativo, mantendo-se no mais o acórdão embargado.
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Processo: 0000580-58.2011.5.07.0023
Rel. Desemb.: Maria José Girão
Turma 3

Julg.: 11/03/2013
Publ. DEJT: 22/03/2013

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA.
VALOR DA CONDENAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA.
Em face da reforma de sentença que havia julgado improcedentes os
pedidos formulados na inicial, necessário se faz a manifestação do Tribunal a
respeito do valor da condenação e das custas processuais. Embargos providos.
Processo: 0002157-16.2011.5.07.0009
Rel. Juiz Convocado: Durval César de Vasconcelos Maia
Turma 2

Julg.: 04/03/2013
Publ. DEJT: 14/03/2013

EMPREGADO. METROFOR. CBTU. EQUIPARAÇÃO SALARIAL.
EMPREGADORES DISTINTOS. INDEFERIMENTO.
A equiparação salarial pressupõe a existência de quatro requisitos fundamentais: identidade de função, identidade de empregador, identidade de localidade
de exercício das funções e simultaneidade nesse exercício. Constatada a ausência
de qualquer desses quesitos, não há como se atribuir igualdade salarial entre
empregados. Na presente lide verifica-se que paradigma e equiparando possuem
diferentes empregadores, daí, ser indevido o pleito isonômico pretendido.
Processo: 0000484-30.2012.5.07.0016
Rel. Desemb.: Plauto Carneiro Porto
Turma 3

Julg.: 18/03/2013
Publ. DEJT: 02/04/2013

EMPREGADO DE ATIVIDADE ILÍCITA. VENDA DE CARTELA
DE BINGO. 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 podese 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: 0000908-05.2012.5.07.0006
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado
Turma 1

Julg.: 29/05/2013
Publ. DEJT: 07/06/2013
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EMPREGADO DE EMPRESA FINANCEIRA. ENQUADRAMENTO
COMO BANCÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA
SÚMULA Nº 55 DO TST.
Constatando-se que as atividades desenvolvidas pelo reclamante são similares
às dos bancários, o enquadramento será realizado tomando-se como referência a
atividade do empregador principal, empresa financeira, todavia, com direito à jornada
legal dos bancários, a teor do disposto da Súmula 55 do TST.
Processo: 0092400-08.2003.5.07.0002
Rel. Juiz Convocado: Durval César de Vasconcelos Maia
Turma 2

Julg.: 03/06/2013
Publ. DEJT: 07/06/2013

EMPREGADO DE EMPRESA INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO ESTADO DO CEARÁ. RESCISÃO
DO CONTRATO DE TRABALHO. MOTIVAÇÃO. DECRETO
ESTADUAL Nº 21.325/91.
Conforme entendimento jurisprudencial dominante, corroborado pelo Tribunal
Superior do Trabalho, a sujeição das empresas integrantes da Administração
Pública ao regime jurídico próprio das empresas privadas, quanto aos direitos
e obrigações trabalhistas, não colide com a disposição constante do Decreto
Estadual 21.325/91, que estabelece o dever de motivação para a dispensa de
servidores, aplicável, nos seus próprios termos, às entidades da Administração
indireta do Estado. Trata-se de aplicação do princípio basilar da inalterabilidade
contratual lesiva, previsto na legislação heterônoma trabalhista (arts. 444 e 468
da CLT), de modo que o dever de motivação da dispensa, enquanto condição
mais benéfica ao empregado, incorporada, portanto, ao seu contrato de trabalho,
subsiste mesmo na hipótese de sucessão do ente público por empresa privada
(arts. 10 e 448 da CLT), sendo de todo irrelevante sua posterior revogação.

DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.

O fato de a COELCE dispensar empregados, mesmo sabendo da existência
do Decreto Estadual 21.325/91, que exigia a motivação das rescisões contratuais,
no âmbito da Administração Pública do Estado do Ceará, não caracteriza, por si só,
dano moral, mas apenas ato irregular, porque em desarmonia com norma protetiva
integrante do contrato de trabalho, que se resolve ou se corrige através do deferimento
da reintegração ou do pagamento das verbas rescisórias e de indenização de ordem
material na forma prevista nas leis trabalhistas.
Processo: 0000487-09.2012.5.07.0008
Rel. Juiz Convocado: Durval César de Vasconcelos Maia
Turma 2

Julg.: 15/04/2013
Publ. DEJT: 23/04/2013
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EMPREGADO DE EMPRESA PÚBLICA. DISPENSA SEM
JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. DIREITO
PREVISTO EM ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.
Embora a jurisprudência do C. TST tenha se consolidado no sentido de
entender que a "despedida de empregados de empresa pública e de sociedade
de economia mista, mesmo admitidos por concurso público, independe de
ato motivado para sua validade", o fato é que as partes pactuaram, através
de instrumento coletivo negociado, a concessão de um direito "extra legem",
qual seja, a possibilidade de reversão da dispensa do empregado mediante a
apresentação de recurso escrito à "instância hierárquica imediatamente superior
àquela que comunicou a dispensa ao empregado".
Processo: 0000985-17.2012.5.07.0005
Rel. Desemb.: Plauto Carneiro Porto
Turma 3

Julg.: 02/04/2013
Publ. DEJT: 16/04/2013

EMPREGADO PÚBLICO. PLANO DE SAÚDE. ASSISTÊNCIA
MÉDICA. DIREITO À SAÚDE. MANUTENÇÃO DA INTERNAÇÃO.
Verificada a necessidade de prorrogação da internação do reclamante,
amparada em atestados médicos, afigura-se correta a sentença guerreada, segundo
os ditames previstos no Manual de Pessoal dos Correios - Programa Nacional de
Prevenção e Tratamento dos Problemas Decorrentes do Uso de Álcool e Outras
Drogas, além de se encontrar o tema ligado à saúde inserido no rol de direitos
fundamentais pela Constituição da República de 1988. RECURSO ORDINÁRIO
CONHECIDO E IMPROVIDO.
Processo: 0000647-14.2010.5.07.0005
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva
Turma 3

Julg.: 10/06/2013
Publ. DEJT: 21/06/2013

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT.
DEMISSÃO IMOTIVADA. NULIDADE. DIREITO À REINTEGRAÇÃO.
A validade do ato de despedida de empregado da ECT, que é uma
empresa pública, integrante da Administração Indireta da União, está
condicionada à motivação, nos termos do "caput", do artigo 37 da CF/88,
por gozar a referida empresa do mesmo tratamento destinado à Fazenda
Pública, conforme determina o Decreto-Lei nº 509/1969. Sendo assim,
nula é a despedida imotivada do reclamante, assistindo-lhe o direito à
reintegração imediata ao trabalho e ao pagamento dos salários e vantagens
vencidos e vincendos. Aplicação do item II, da OJ nº 247, da SDI I do TST.
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Processo: 0182700-16.2008.5.07.0010
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1
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Julg.: 20/06/2013
Publ. DEJT: 1º/07/2013

EMPRESA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA
TRABALHISTA. JUROS DE MORA. INAPLICABILIDADE.
De acordo com a jurisprudência sumular do Colendo TST, os débitos
trabalhistas das empresas em liquidação extrajudicial não sofrem a incidência de
juros de mora.
Processo: 0000701-97.2012.5.07.0008
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado
Turma 1

Julg.: 05/06/2012
Publ. DEJT: 13/06/2012

ENQUADRAMENTO. EMPREGADO DE FINANCEIRA.
BANCÁRIO. LABOR EXTERNO.
Uma vez demonstrado que as atividades desenvolvidas pela reclamada se
coadunam com as tipicamente realizadas por instituições bancárias, e com fulcro
no princípio da primazia da realidade, correto o enquadramento do obreiro na
categoria diferenciada dos empregados que lhes prestam serviços, entendimento
que vai ao encontro do consubstanciado no teor da Súmula 55, do TST: "As
empresas de crédito, financiamento ou investimento, também denominadas financeiras, equiparam-se aos estabelecimentos bancários para os efeitos do art. 224
da Consolidação das Leis do Trabalho". Todavia, considerando a impossibilidade
de se realizar o controle de jornada do autor, em razão do trabalho externo por ele
executado, impõe-se o indeferimento do pleito de horas extras.

AUXÍLIOALIMENTAÇÃO.ADESÃOAO PAT. NÃO COMPROVAÇÃO.
INTEGRAÇÃO AO SALÁRIO.

Era ônus da demandada comprovar a adesão da empresa ao Programa
de Alimentação ao Trabalhador - PAT, a fim de amparar a tese de que o auxílio
alimentação pago ao empregado detinha natureza indenizatória. Não se desvencilhando de seu encargo, acertadamente, deve ser mantida a condenação nos reflexos
decorrentes da integração salarial.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFERIMENTO.

A verba honorária é fixada em 15% do apurado (interpretação das disposições da Constituição da República, art. 133; Código de Processo Civil,
art. 20; Lei nº 8.906/94, art. 22 e Súmula 450, STF; com o descarte de quaisquer outras normas legais, súmulas ou assemelhados). Recursos ordinários
conhecidos e improvidos.
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Processo: 0001049-40.2011.5.07.0012
Rel. Desemb.: Jefferson Quesado Júnior
Turma 3

Julg.: 02/04/2012
Publ. DEJT: 18/04/2012

ENQUADRAMENTO DE CARGOS EFETIVOS DE PLANO DE
CARGOS E REMUNERAÇÕES DA CAGECE. AVALIAÇÃO DO
OBREIRO COM CRITÉRIOS INJUSTOS. ENQUADRAMENTO
DE CARGOS EFETIVOS IDÊNTICOS COM BASE EM FUNÇÕES
COMISSIONADAS DISTINTAS.
Metodologia Hay. Violação ao art. 468, da CLT. A metodologia empregada
pela reclamada, não levou em consideração as atribuições do cargo efetivo de
Técnico Industrial exercidos pelo reclamante e pelo paradigma, mas privilegiou as
atividades vinculadas ao exercício da função comissionada, que constitui um cargo
temporário. As atribuições descritas no Perfil de Atributos e Competências - PAC
que serviu de base para o enquadramento, privilegiou as atribuições da função
comissionada e não do cargo efetivo Recurso conhecido e provido.
Processo: 0000649-66.2010.5.07.0010
Rel. Juiz Convocado: Judicael Sudário de Pinho
Turma 2

Julg.: 21/01/2013
Publ. DEJT: 25/01/2013

ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. DISPENSA DE
EMPREGADO. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DO ATO.
AUSÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DO EMPREGADO. ARGÜIÇÃO
DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETO Nº 21.325 DO
ESTADO DO CEARÁ. ART. 22, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 60, § 2º, "C", DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO
CEARÁ. PODER REGULAMENTAR DO CHEFE DO EXECUTIVO. DECRETO "SECUNDUM LEGEM". ART. 7º, "CAPUT",
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
É plenamente legítima a expedição de Decretos pelo Chefe do Executivo
Estadual, não se vislumbrando, a princípio, qualquer violação das normas contidas no art. 22, I, da Constituição Federal, e art. 60, § 2º, "c", da Constituição do
Estado do Ceará, que tratam da competência para expedição ou iniciativa de leis.
O exercício do poder regulamentar da Administração Pública, porém, deve-se
dar "secundum legem", sendo vedada a expedição de Decretos "contra legem". O
Decreto Estadual impugnado, regulamentando as normas trabalhistas no âmbito
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da Administração Indireta estadual, criou a exigência de motivação para os atos de
demissão dos seus empregados. Agindo assim o chefe do executivo não contrariou
qualquer lei em vigor. Aliás, o Decreto atende fielmente ao espírito da Constituição
Federal de 1988, ao ampliar a garantia de emprego aos seus empregados. Em seu art.
7º, "caput", a Carta Federal não estabelece um rol taxativo de direitos dos trabalhadores, mas cria um núcleo mínimo de proteção ao trabalhador, abrindo espaço para a
expansão desse núcleo. O Decreto Estadual nº 21.325/91 não ofende, portanto, ao art.
22, I, da Constituição Federal, e nem ao art. 60, § 2º, "c", da Constituição do Estado
do Ceará, pois não é lei e não contraria o conteúdo da legislação que regulamenta.

COELCE. DISPENSA IMOTIVADA. DECRETO ESTADUAL
Nº 21.325/91. NULIDADE.
Padece de nulidade a dispensa por ausência de motivação, se há previsão em
Decreto Estadual (21.325/91), não restando maculada a literalidade da regra do art.
173, § 1º, da CF/88, uma vez que presente, na hipótese, norma interna compelindo
a Sociedade de Economia Mista a motivar o ato de despedimento. O princípio da
norma mais favorável autoriza que, havendo no ordenamento jurídico em vigor
distintos diplomas tratando do mesmo assunto, e não possuindo qualquer deles
caráter proibitivo, seja escolhido o que trouxer maiores vantagens ao empregado,
em razão do caráter tuitivo do direito do trabalho.
Processo: 0001112-26.2010.5.07.0004
Rel. Desemb.: Plauto Carneiro Porto
Turma 3

Julg.: 13/05/2013
Publ. DEJT: 17/05/2013

ENUNCIADO Nº 330, DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO.
QUITAÇÃO DAS PARCELAS COM ASSISTÊNCIA DA ENTIDADE
SINDICAL.
O Enunciado nº 330, do Tribunal Superior do Trabalho, não tem por objetivo
impedir o empregado de ingressar em juízo após a homologação do pagamento das
verbas rescisórias, como expõe a Resolução Administrativa nº 04/94, da Corte Superior do Trabalho. O pagamento feito na homologação não quita parcelas omitidas, ou
seja, não pagas no termo de rescisão, como é o caso das verbas deferidas em primeira
instância. Ademais, tais verbas sequer são reconhecidas pela reclamada, o que, por si
só, já demonstra a ausência da sua quitação, e dos seus consectários.

SALÁRIO "EXTRA FOLHA". COMPROVAÇÃO.

Havendo comprovação de que o reclamante recebia "por fora" o pagamento
de comissões, além de seu salário fixo, é de se manter a condenação da reclamada
ao pagamento de férias vencidas, simples e proporcionais, acompanhadas do
terço constitucional, 13º salários, FGTS e multa de 40%, relativos às comissões
percebidas "extra folha" pelo autor ao longo da vigência do contrato de trabalho.
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Processo: 0000284-87.2011.5.07.0006
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva
Turma 3

Julg.: 07/01/2013
Publ. DEJT: 15/01/2013

EQUIPARAÇÃO DA JORNADA DE SEIS HORAS.
Conforme a Súmula nº 55, do TST, "as empresas de crédito, financiamento
ou investimento, também denominadas financeiras, equiparam-se aos estabelecimentos bancários para os efeitos do art. 224, da CLT."

JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO.

Preenchidos os requisitos insertos no § 3º, do art. 790, da CLT, deve-se
conceder o benefício da Justiça Gratuita, sob pena de violação à ampla defesa e
ao devido processo legal.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

A verba honorária é devida como forma de garantir a reparação integral dos
danos causados ao credor (artigos 389 e 404, do Código Civil) e em observância
aos arts. 5º, incisos XVIII e LXXIV; 8º, inciso V e 133, todos da Constituição
Federal de 1988, art. 20, do CPC e, ainda, art. 22, caput, da Lei nº 8.906/94. Não
impede a condenação do empregador ao pagamento de honorários advocatícios o
fato de o reclamante não se encontrar assistido por advogado do sindicato, visto
que tal entendimento contraria a própria Constituição da República. Recurso
conhecido e improvido.
Processo: 0001618-44.2011.5.07.0011
Rel. Juiz Convocado: Judicael Sudário de Pinho
Turma 2

Julg.: 29/04/2013
Publ. DEJT: 07/05/2013

EQUIPARAÇÃO SALARIAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS.
Inexistindo identidade de função entre os empregados cotejados, é irrefutável o indeferimento da equiparação salarial pretendida.

PEDIDO DE DEMISSÃO. RESCISÃO INDIRETA. INCOMPATIBILIDADE.

O pedido de demissão trata-se de direito potestativo do empregado, que,
uma vez exercido, esgota-se em si mesmo, não podendo ser transformado em
rescisão indireta, por decisão judicial.
Processo: 0001270-50.2011.5.07.0003
Rel. Desemb.: Jefferson Quesado Júnior
Turma 3

Julg.: 06/05/2013
Publ. DEJT: 13/05/2013
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EQUIPARAÇÃO SALARIAL. METROFOR. ASSISTENTE
OPERACIONAL. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO
ART. 461 DA CLT.
A equiparação salarial é medida que objetiva remunerar com igual salário
os empregados que exercem a mesma função, em benefício do mesmo empregador,
na mesma localidade. Restando evidenciado nos autos, a presença dos requisitos
previstos no art. 461 da CLT e na ausência de prova de fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito perseguido, há de ser mantida a sentença.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

O acesso à justiça é princípio fundamental extensivo a todos, não podendo
ser tolhido pelo Poder Judiciário sob o manto do "jus postulandi", que é faculdade
atribuída ao jurisdicionado e não obrigação de postular em juízo sem a assistência
de advogado. A Lei nº 5.584/70 não exclui a opção pela via alternativa da contratação de advogado. Outrossim, inaplicáveis as Súmulas 219 e 329 do TST, pois
superadas quando da promulgação da Lei nº 10.288/01.
Processo: 0000467-33.2012.5.07.0003
Rel. Desemb.: Regina Gláucia Cavalcante Nepomuceno
Turma 1

Julg.: 05/06/2013
Publ. DEJT: 13/06/2013

EQUIPARAÇÃO SALARIAL. PARADIGMA QUE RECEBE
PARCELAS SALARIAIS INFERIORES À RECLAMANTE.
PRETENSÃO REAL DE AUFERIR VANTAGEM CONFERIDA
AO PARADIGMA POR DECISÃO JUDICIAL. PCS INSTITUÍDO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 7.810/88. OBJETO
DE DIREITO MATERIAL JULGADO IMPROCEDENTE EM
RELAÇÃO À RECLAMANTE. CAUSA DE PEDIR ALTERADA.
COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO.
A prova documental demonstra que a parcela Complemento Salarial Judicial
auferida pelo paradigma decorre de decisão judicial, de modo que o propósito final
da autora é alcançar, por via tangencial, sob o argumento de equiparação salarial, o
reconhecimento do mesmo direito material que lhe foi negado por decisão anterior
transitada em julgado. Reclamante e paradigma ocupam níveis funcionais diferentes e
recebem idênticas rubricas salariais com valores distintos, inclusive sendo os importes
do paradigma inferiores, evidenciando a ausência de interesse jurídico da autora em
pretender equiparação salarial a menor, em prejuízo próprio. Assim, o fundamento
do pedido de equiparação revela inequívoca alteração da verdade real dos fatos, no
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intuito de configurar uma situação de igualdade jurídico-laboral inexistente na prática.
Não se trata de causas de pedir distintas entre as duas demandas, pois o fato material
é o mesmo: a pretensão isonômica direcionada à implantação do Plano de Cargos
e Salários instituído pelo Decreto Municipal nº 7.810/88, o qual já fora declarado
inconstitucional pelos Tribunais Superiores. Recurso provido para julgar improcedentes
os pedidos da inicial.
Processo: 0000286-02.2012.5.07.0013
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado
Turma 1

Julg.: 05/06/2013
Publ. DEJT: 11/06/2013

ESTABILIDADE. MEMBRO DE CIPA. REGISTRO DA
CANDIDATURA.
Nos termos do art. 10, Inc. II, "a" do ADCT, embora conferida estabilidade
provisória desde o registro da candidatura para cargo de direção de Comissões
Internas de Prevenção de Acidentes, tal garantia abrange apenas os trabalhadores
eleitos, de modo que, à míngua de prova robusta, atestativa da regularidade da
inscrição do autor para o pleito, ou mesmo, de sua eleição, temerário reconhecerse a pretendida estabilidade.
Processo: 0001565-03.2011.5.07.0031
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 10/06/2013
Publ. DEJT: 13/06/2013

ESTABILIDADE GESTANTE. CONTRATO POR PRAZO
DETERMINADO.
Diante da ausência de qualquer restrição, pelo art. 10, II, "b", do ADCT,
da Constituição Federal de 1988 e, ainda, considerando que se trata de norma de
conteúdo social, a interpretação que melhor se afina com a base constitucional,
calcada na dignidade humana e na proteção à maternidade, é aquela que assegura a estabilidade da gestante, mesmo nos contratos por prazo determinado.
Incidência do Princípio da Proteção Integral à Criança (art. 227 da CF/88) e
das Convenções 103 e 183 da OIT. Precedentes do Supremo Tribunal Federal
e nova redação do inciso III da Súmula 244 do TST.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Devidos honorários advocatícios de 15% pelo sucumbente, mormente quando
a parte é declaradamente pobre. Inteligência do art. 20, do CPC, c/c art. 11, § 1º,
da Lei nº 1.060/50. A assistência judiciária pelo sindicato é encargo a ele atribuído,
não prevendo a Lei 5.584/70 qualquer exclusividade que afaste a possibilidade de
indicação de advogado pela própria parte. Recurso conhecido e provido.
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Processo: 0000815-45.2012.5.07.0005
Rel. Desemb.: Francisco Tarcísio Guedes Lima Verde Júnior
Turma 1
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Julg.: 16/01/2013
Publ. DEJT: 24/01/2013

ESTABILIDADE GESTANTE NO CONTRATO DE EXPERIÊNCIA.
Afiniza-se com a axiologia constitucional o novo entendimento firmado
pela Súmula 244, III do C. TST, segundo o qual a empregada gestante tem direito
à estabilidade provisória prevista no art. 10, inciso II, alínea "b", do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, mesmo na hipótese de admissão mediante
contrato por tempo determinado, porquanto a Carta Política não fez distinção
quanto ao tipo de contrato para a concessão da estabilidade.
Processo: 0000190-02.2012.5.07.0008
Rel. Desemb.: Regina Gláucia Cavalcante Nepomuceno
Turma 1

Julg.: 12/12/2012
Publ. DEJT: 08/01/2013

ESTABILIDADE PROVISÓRIA. GESTANTE. PEDIDO DE
REINTEGRAÇÃO.
O legislador constituinte, ao cuidar das garantias provisórias no emprego,
nos termos do art. 10, I e II, do ADCT, da CF/88, seja do empregado eleito para
cargo de direção de comissões internas de prevenção de acidentes, seja da empregada gestante, objetivou, antes de tudo, preservar os contratos de trabalho e, por
consequência, assegurar a dignidade do trabalhador ou trabalhadora, razão pela
qual é razoável concluir que, uma vez rompida a relação de emprego, arbitrária ou
sem justa, assiste, em primeiro plano, ao empregado ou à empregada o direito de
requerer seu retorno ao trabalho e não, de forma direta, a indenização substitutiva.
Processo: 0000854-76.2011.5.07.0005
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado
Turma 1

Julg.: 10/04/2013
Publ. DEJT: 25/04/2013

ESTABILIDADE PROVISÓRIA. GESTANTE. RESCISÃO INDIRETA X ABANDONO DE EMPREGO. ÔNUS DA PROVA.
A prova da rescisão indireta é ônus do empregado, cabendo-lhe a demonstração convincente da falta patronal hábil a justificar o rompimento do vínculo
empregatício, o que não ocorreu no caso dos autos. Por outro lado, para a configuração do abandono de emprego se faz necessário a prova da intenção do empregado
de abandonar o trabalho e do afastamento injustificado ao serviço, o que ocorreu
na espécie. Assim, ratificada a despedida por justa causa não há falar em direito
à estabilidade provisória de gestante.
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Processo: 0001344-17.2011.5.07.0032
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1

Julg.: 20/03/2013
Publ. DEJT: 02/04/2013

ESTABILIDADE PROVISÓRIA. SUPLENTE DE DELEGADO
REPRESENTANTE.
O delegado sindical previsto no art. 538, § 4º, da CLT, é eleito para compor
o Conselho de Representantes das Federações e Confederações, sendo-lhe, por isso,
assegurado a estabilidade sindical prevista, no art. 8º, inciso VIII, da Constituição
Federal. Desse modo, enquadrando-se o recorrente no citado dispositivo legal, por
ser candidato ao cargo de suplente de delegado representante junto à federação, deve
ser assegurada ao mesmo a proteção contra a despedida sem justa causa. Recurso
ordinário conhecido e provido.
Processo: 0001001-18.2010.5.07.0012
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado
Turma 1

Julg.: 29/05/2013
Publ. DEJT: 06/06/2013

ESTABILIDADE PROVISÓRIA ACIDENTÁRIA.
Sem prova de quando ocorreu o acidente que vitimou o autor, nem se
houve alta médica, muito menos quando deixou de receber o auxílio doença, ou
se chegou a receber auxílio acidente, e até se o acidente o correu quando o autor
estava a serviço da reclamada ou se tal fato aconteceu em dia útil, não há como
manter condenação correspondente a um período de estabilidade acidentária por
falta dos requisitos necessários ao seu deferimento.

SEGURO DESEMPREGO.

Tendo o autor dito em seu depoimento pessoal que estava recebendo o
seguro desemprego, não pode subsistir condenação indenizatória pela falta de guias
destinadas ao recebimento desse benefício.

MULTA DO ART. 477 DA CLT.

Tendo o reclamado demitido o reclamante em 18 de agosto de 2010 e o
termo de rescisão homologado em 21 de setembro seguinte, a multa do art. 477
da CLT é devida. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Processo: 0001472-40.2010.5.07.0010
Rel. Juiz Convocado: Judicael Sudário de Pinho
Turma 2

Julg.:17/06/2013
Publ. DEJT: 26/06/2013
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ESTABILIDADE PROVISÓRIA BASEADA EM CLÁUSULA DE
CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. INDENIZAÇÃO
SUBSTITUTIVA. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO.
Não há de se esperar que o empregado, despedido durante seu período
estabilitário e sem a retratação do empregador, ainda venha em juízo pedir para
retornar ao emprego, pois a vontade do empregador já foi exercida de forma
inequívoca e irretratável. A jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho vem
se firmando no sentido de que o empregado detentor de estabilidade provisória
pode pleitear apenas a indenização substitutiva, não sendo obrigatório o pedido
de reintegração. Recurso Ordinário conhecido e improvido.
Processo: 0000491-14.2011.5.07.0030
Rel. Juiz Convocado: Judicael Sudário de Pinho
Turma 2

Julg.: 28/01/2013
Publ. DEJT: 06/02/2013

EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
LIMITES.
A competência da Justiça do Trabalho para promover a execução da contribuição
social limita-se às sentenças condenatórias em pecúnia que proferir e aos valores, objeto
de acordo homologado, que integrem o salário de contribuição em juízo (Súmula TST
nº 368, I).

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VERBAS DECORRENTES DE CONTRATO NULO. REPERCUSSÃO.

A decisão trabalhista que determina o pagamento de verbas de natureza
salarial constitui título executivo judicial no que se refere ao crédito de contribuições
previdenciárias, sendo indiferente que a condenação resulte de nulidade contratual.
Processo: 0077700-35.2006.5.07.0030
Rel. Desemb.: Plauto Carneiro Porto
Turma 3

Julg.: 18/02/2013
Publ. DEJT: 26/02/2013

EXECUÇÃO. CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. PORTARIA
Nº 49/2004 DO MF. INAPLICABILIDADE.
Muito embora, no presente caso, tenham sido esgotadas pelo Juízo a quo
todas as medidas tendentes à satisfação do crédito previdenciário pelo devedor,
não há que se falar em extinção da execução com base na Portaria nº 49/2004 do
Ministério da Fazenda, que dispõe sobre a não inscrição, na dívida ativa, de débitos
com a Fazenda Nacional de valor consolidado igual ou inferior a R$ 1.000,00,
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visto que aquela Portaria não se aplica à execução de ofício das contribuições
previdenciárias decorrentes das sentenças proferidas na Justiça do Trabalho,
devendo ser observado, ao invés, o procedimento insculpido no art. 40, da
Lei de Execução Fiscal.
Processo: 0235800-08.2002.5.07.0005
Rel. Desemb.: Jefferson Quesado Júnior
Turma 3

Julg.: 06/05/2013
Publ. DEJT: 15/05/2013

EXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL.
Não há como deixar de reconhecer a responsabilidade subsidiária do
tomador, pelo simples fato de existir uma relação mercantil entre o fornecedor
do produto de cotas de consórcio e uma empresa que promove sua colocação
junto a clientes. A relação entre empresas é sempre mercantil, mas a força
de trabalho, ainda que contratada mediante relação comercial bilateral com
a empresa de representação, é utilizada e se insere no processo da atividade
negocial do tomador, por uma relação jurídica trilateral, que exige prudência
na eleição e diligência na vigilância. Em se elegendo empresa que se torna inidônea, ao descumprir os direitos trabalhistas dos empregados, permitindo que
empregados daquela trabalhem sem anotação da CTPS, resta caracterizada a
responsabilidade subsidiária por culpa, tanto "in eligendo" como "in vigilando"
Recurso ordinário conhecido e provido.
Processo: 0000649-89.2012.5.07.0012
Rel. Desemb.: Francisco Tarcísio Guedes Lima Verde Júnior
Turma 1

Julg.: 05/06/2013
Publ. DEJT: 17/06/2013

FGTS. LEVANTAMENTO. MUDANÇA DE REGIMES. LAPSO
TEMPORAL NÃO IMPLEMENTADO.
Uma vez que os reclamantes não implementaram, ainda, o lapso de
03 anos fora do regime do FGTS, exigindo no inciso VIII, do art. 20, da Lei
8.036/90 para movimentação de suas contas vinculadas, eis que a Lei Municipal nº 002/2010, que adotou o RJU de direito administrativo e extinguiu
os contratos de trabalho dos autores somente foi editada em 08/12/2010, não
há direito ao saque pretendido, devendo ser mantida a decisão que julgou
improcedente a reclamatória.
Processo: 0000763-80.2012.5.07.0027
Rel. Desemb.: Jefferson Quesado Júnior
Turma 3

Julg.: 06/05/2013
Publ. DEJT: 13/05/2013
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FGTS. LEVANTAMENTO PARA COMPRA DE CASA PRÓPRIA.
MULTA. BASE DE CÁLCULO.
O valor da multa relativa aos depósitos fundiários é computado sobre
os recolhimentos efetuados ao longo do contrato de trabalho, sem exclusão, da
importância sacada anteriormente para fins da compra da casa própria.
Processo: 0056900-75.2008.5.07.0010
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1

Julg.: 29/05/2013
Publ. DEJT: 13/06/2013

FGTS. PARCELAMENTO JUNTO À CEF.
O parcelamento do FGTS acordado entre o reclamado e a Caixa Econômica
Federal não afeta o direito do obreiro de receber integralmente os valores pertinentes.

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 não provido.
Processo: 0001279-46.2011.5.07.0024
Rel. Desemb.: Regina Gláucia Cavalcante Nepomuceno
Turma 1

Julg.: 20/06/2013
Publ. DEJT: 1º/07/2013

FGTS. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA.
O recolhimento das contribuições fundiárias pode se estender, retroativamente, por trinta anos, conforme Súmula 362 do TST. Ademais, não se aplica, "in
casu" a Súmula 206 do TST, porquanto a presente lide versa sobre reconhecimento
da natureza salarial do auxílio-alimentação, com o consequente recolhimento das
contribuições fundiárias sobre essa verba, que era paga ao obreiro regularmente
no curso do contrato de trabalho. Desta feita, afasta-se a prescrição quinquenal
aplicada pelo douto Juízo "a quo" em relação às contribuições fundiárias incidentes sobre o auxílio alimentação e declara-se a prescrição trintenária desta verba.

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 PROVIDO.
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Processo: 0000924-50.2012.5.07.0008
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva
Turma 3

Julg.: 09/04/2013
Publ. DEJT: 26/04/2013

FAZENDA PÚBLICA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE
DECISÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO SOMENTE AO GESTOR.
COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA
MATÉRIA EM FASE DE EXECUÇÃO.
No que diz respeito à aplicação de multas diretamente aos entes públicos, em
que pese o entendimento, reconhecido e reproduzido por doutrinadores de renomada,
de que as "astreintes" só seriam aplicáveis contra o gestor e não contra a própria
Fazenda Pública; o fato é que a multa foi estabelecida em sentença já transitada em
julgado. Isto é, a determinação da multa consta no próprio dispositivo da sentença.
Portanto, já não é mais permitido na fase de execução, cujo objetivo é tão somente dar
cumprimento ao título judicial, modificá-lo, a pretexto de aplicar a melhor doutrina.

PARCELAMENTO DA DÍVIDA. NÃO CONCORDÂNCIA
DA PARTE EXEQUENTE. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS
COMO FUNDAMENTO DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O Poder Judiciário não só pode como deve ter uma visão global dos fatos
que lhe são submetidos a exame, de modo que é louvável a intenção de perquirir
as condições financeiras da edilidade, a fim de executar a decisão do modo menos
gravoso para a população municipal de um modo geral. Isto é, o juiz ao aplicar
o direito não deve se ater somente as questões jurídicas, mas deve considerar
também as circunstâncias econômicas que envolvem o caso. Todavia, essa análise
econômica não pode se arrimar em suposições ou presunções, sob pena de se tornar
uma falácia. Em outras palavras, as questões econômicas podem muito bem servir
de fundamento para as decisões judiciais, mas desde que estejam apoiadas em
fatos comprovados nos autos e submetidos ao contraditório. Não sendo o caso dos
autos, não se pode manter a decisão. Agravo conhecido e provido.
Processo: 0004600-45.2009.5.07.0029
Rel. Desemb.: Plauto Carneiro Porto
Turma 3

Julg.: 10/06/2013
Publ. DEJT: 21/06/2013

FERIADOS TRABALHADOS. PAGAMENTO EM DOBRO.
Levando-se em consideração a inexistência de pagamento de horas extras de
forma dobrada (100%) durante o pacto laboral, entendo que é devido o pagamento
em dobro dos dias laborados em feriados no período do contrato de trabalho, de
01.04.2008 a 09.09.2010, excluindo-se, logicamente, os feriados já devidamente
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pagos. Deve ser excluído, todavia, da condenação o pagamento em dobro do
feriado do dia 03.06.2010, pois o trabalho em referido dia foi quitado (fls.70).

MULTA RESCISÓRIA. ART. 477, § 8º, DA CLT. INDEVIDA.

Tendo a empresa recorrente efetuado o pagamento das verbas rescisórias no
decêndio legal estabelecido no § 6º do art. 477 da CLT, a multa rescisória não é devida,
devendo ser excluída da condenação. Recurso ordinário conhecido e provido em parte.
Processo: 0000208-85.2011.5.07.0031
Rel. Desemb.: Jefferson Quesado Júnior
Turma 3

Julg.: 10/06/2013
Publ. DEJT: 25/06/2013

FERROVIÁRIO. EQUIPAGEM DE TREM. INTERVALO
INTRAJORNADA.
Na condição de maquinista e pertencentes à categoria "c" prevista no
art. 237 da CLT, os demandantes encontram-se submetidos ao estabelecido no
§ 5º do art. 238 da referida norma legal, pelo qual o período concernente ao
intervalo intrajornada é computado na jornada de trabalho, não se aplicando,
portanto, o art. 71, § 4º, da CLT.
Processo: 0000280-26.2011.5.07.0014
Rel. Desemb.: Jefferson Quesado Júnior
Turma 3

Julg.: 18/02/2013
Publ. DEJT: 26/02/2013

FORMA DE CÁLCULO. NEGOCIAÇÃO COLETIVA.
COMPLEMENTO DA RMNR.
Sendo o estipulado em normas de negociação coletiva, fonte autônoma de
direito, o que restou ali estabelecido, deve ser respeitado pelas partes convenentes,
sob pena de se violar o disposto no art 7º, inciso XXVI, da CF/88. Portanto, no caso,
o cálculo da RMNR deve ser feito considerando outras parcelas, além do salário
base, estando correta a sentença.
Processo: 0001889-68.2011.5.07.0006
Rel. Desemb.: Jefferson Quesado Júnior
Turma 3

Julg.: 21/01/2013
Publ. DEJT: 28/01/2013

FORNECIMENTO DE CESTA BÁSICA . ÔNUS DA PROVA.
Opondo a empregadora fato extintivo ao direito autoral, qual seja, o correto
fornecimento da cesta básica, atrai para si o ônus da prova, nos termos do inciso
II do art. 333 da CPC. Portanto, correta a sentença que condenou a empresa ao
pagamento de indenização equivalente as cestas básicas, uma vez que não restou
comprovada a regular concessão do benefício.
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Processo: 0000778-71.2011.5.07.0031
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1

Julg.: 20/03/2013
Publ. DEJT: 04/04/2013

FUNÇÃO COMISSIONADA TÉCNICA. NATUREZA SALARIAL.
MODIFICAÇÃO NA FORMA DE APURAÇÃO DO CÁLCULO.
ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE TRABALHO
DO AUTOR. DIFERENÇAS DEVIDAS.
A Função Comissionada Técnica - FCT recebida pelo autor de forma
habitual e ininterrupta e desvinculada de qualquer mudança de atribuição ou
de atividades que requeressem maior envolvimento técnico ou fidúcia, tem
nítida natureza salarial, e, portanto, integra o salário do autor, para todos os
efeitos, conforme inteligência do art. 457, § 1º, da CLT. Nesse sentido, e ao
tempo em que o demandado alterou de forma unilateral o contrato de trabalho
firmado com o autor, modificando o modo de elaboração do cálculo da Função
Comissionada Técnica - FCT que antes era apurado em um percentual sobre
a referência salarial do reclamante (Norma GP/030 versão 01), para um valor
fixo, desvinculado da mencionada referência (Norma GP/030 versão 02), restou
evidente o prejuízo ocasionado ao trabalhador, pelo que devidas as diferenças
pleiteadas. Recursos ordinários conhecidos e improvidos.
Processo: 0000206-63.2011.5.07.0016
Rel. Juiz Convocado: Judicael Sudário de Pinho
Turma 2

Julg.: 17/06/2013
Publ. DEJT: 26/06/2013

GRU NÃO JUNTADA. DESERÇÃO.
Compulsando os autos, vê-se que a reclamada, quando da interposição do recurso
ordinário, não juntou a Guia de Recolhimento da União relativa às custas processuais
do presente feito, anexando tão-somente um comprovante de pagamento de GRU.
Ocorre que esse documento por si só não é suficiente para comprovar o recolhimento
das custas processuais, tendo em vista que não apresenta informações suficientes para
identificar o tipo de pagamento a que se refere nem, ao menos, a sua vinculação ao
presente processo. Desta feita, ante a ausência de comprovação do devido preparo,
resta configurada a deserção do apelo, sendo, pois, impossível o seu processamento.
RECURSO ORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.
Processo: 0000424-03.2011.5.07.0013
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva
Turma 3

Julg.: 28/01/2013
Publ. DEJT: 08/02/2013
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GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. INCORPORAÇÃO.
Nos termos da Súmula nº 372 do Tribunal Superior do Trabalho, a gratificação de função paga por mais de 10 (dez) anos não pode ser suprimida, em face
do princípio da estabilidade financeira. Recurso improvido.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

A verba honorária é devida como forma de garantir a reparação integral dos
danos causados ao credor (artigos 389 e 404 do Código Civil) e em observância aos arts.
5º, incisos XVIII e LXXIV, 8º, inciso V, e 133, todos da Constituição Federal de 1988;
art. 20, do CPC; e, ainda, art. 22, caput, da Lei nº 8.906/94. Não impede a condenação
do empregador ao pagamento de honorários advocatícios o fato de o reclamante não
se encontrar assistido por advogado do sindicato, visto que tal entendimento contraria
a própria Constituição da República. Recurso conhecido e improvido.
Processo: 0001446-29.2011.5.07.0003
Rel. Juiz Convocado: Judicael Sudário de Pinho
Turma 2

Julg.: 07/01/2013
Publ. DEJT: 14/01/2013

GRATIFICAÇÕES HABITUAIS. INTEGRAÇÃO AO SALÁRIO.
ART. 457, § 1º, DA CLT. DIFERENÇAS NAS VERBAS RESCISÓRIAS.
Nos termos 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, abonos pagos pelo empregador. Verificando-se, pois, que, no
cálculo das verbas rescisórias, não foi considerado o valor da gratificação auferida
habitualmente pelo empregado, de se confirmar a sentença que condenou a reclamada
nas diferenças das verbas rescisórias.
Processo: 0000893-64.2011.5.07.0008
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado
Turma 1

Julg.: 08/05/2013
Publ. DEJT: 14/05/2013

GRAVIDEZ. DEMISSÃO ANTERIOR AO CONHECIMENTO
DO ESTADO GRAVÍDICO. ESTABILIDADE GESTANTE.
INDEFERIMENTO.
Ocorrida a confirmação de gravidez da empregada apenas após sua dispensa
da empresa, não há falar em direito da reclamante à estabilidade gestante, eis que
o fato gerador dessa garantia provisória é o pleno conhecimento desse estado
gestacional durante a relação de emprego.

134

TRT 7ª Região - Boletim de Jurisprudência - jan./jun. - 2013

Processo: 0001027-94.2011.5.07.0007
Rel. Desemb.: Plauto Carneiro Porto
Turma 3

Julg.: 21/01/2013
Publ. DEJT: 06/02/2013

GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
DAS RECLAMADAS.
Todo o acervo probatório, como bem lançado em sentença, revela claramente a existência de nexo relacional entre as duas reclamadas, as quais pertencem ao "Citigroup", cujas atividades encontram-se fortemente interligadas,
intermediando, a Citifinancial, os serviços de financiamento realizados pela
Citibank, restando, deste modo, preenchidos os requisitos do art. 2º, § 2º, da
CLT, para o reconhecimento do grupo econômico. Assim, consoante exsurge
do dispositivo citado, configura-se a responsabilidade solidária das reclamadas,
no que concerne aos créditos devidos à reclamante, ainda que essa tenha sido
contratada ou tenha laborado apenas para a Citifinancial.

FUNÇÕES DA RECLAMANTE. EQUIPARAÇÃO AOS BANCÁRIOS. HORAS EXTRAS.

Uma vez constatado que a empresa Citifinancial tem, dentre suas atividades,
a intermediação de operações de crédito e financiamento, merece ser denominada
de instituição financeira, equiparando-se aos estabelecimentos bancários para os fins
do disposto no art. 224 da CLT. Inteligência da Súmula nº 55 do C. TST. A despeito
das folhas de ponto acostadas serem válidas como meio de prova, depreende-se,
do cotejo probatório, e com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado,
que a reclamante se desvencilhou do ônus de provar a jornada alegada, devendo ser
mantida a sentença, que deferiu as horas extras, nos moldes ali expostos. Recurso
conhecido e não provido.
Processo: 0001185-49.2011.5.07.0008
Rel. Desemb.: Francisco Tarcísio Guedes Lima Verde Júnior
Turma 1

Julg.: 24/04/2013
Publ. DEJT: 03/05/2013

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO
DE DOCUMENTOS. LIDE DIVERSA DA RELAÇÃO DE EMPREGO.
SUCUMBÊNCIA EM OBRIGAÇÃO DE FAZER. FIXAÇÃO COM
BASE NO VALOR DA CAUSA.
A sucumbência da ré em obrigação de fazer, cuja pretensão autoral deduzida
em Ação Cautelar de Exibição de Documentos não se circunscreve à relação de
emprego, enseja o pagamento de honorários advocatícios à base de 20% do valor
da causa não impugnado expressamente pela demandada, com escora nos arts. 5º,
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incisos XVIII e LXXIV; 8º, inciso V, e 133, todos da Constituição da República;
item III da Súmula 219 do TST; art. 5º da Instrução Normativa nº 27/2005 do TST,
e art. 20, § 4º, do CPC. Recurso provido.
Processo: 0000200-46.2012.5.07.0008
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado
Turma 1

Julg.: 05/06/2013
Publ. DEJT: 21/06/2013

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO IMPLÍCITO. NÃO
RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
A teor do art. 286 do CPC, o pedido deve ser liquido e certo, não havendo
falar em pedido implícito. Portanto, a condenação da parte em honorários advocatícios
depende da existência de pedido expresso.
Processo: 0000323-55.2010.5.07.0027
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1

Julg.: 20/03/2013
Publ. DEJT: 02/04/2013

HORA EXTRA. INTERVALO INTRAJORNADA.
Comprovada a ausência de fruição do intervalo intrajornada, devida a
remuneração do período correspondente com o acréscimo de 50%.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Cabíveis os honorários advocatícios, com arrimo nos artigos 5º, LXXIV,
8º, I e 133 da Constituição Federal, afastando-se, na espécie, o entendimento
sufragado nas Súmulas 219 e 329, do C. TST.
Processo: 0000086-47.2012.5.07.0028
Rel. Juiz Convocado: Durval César de Vasconcelos Maia
Turma 2

Julg.: 1º/04/2013
Publ. DEJT: 08/04/2013

HORAS DE PERCURSO. CONFIGURAÇÃO.
Considera-se devido a título de horas in itinere o tempo despendido em transporte fornecido pelo empregador no trajeto entre o domicílio do trabalhador e o local
de trabalho, se este for de difícil acesso e não servido por transporte público regular.

HORAS EXTRAS.

Provado o labor extraordinário sem a correspondente contraprestação,
imperioso é o seu pagamento, com o adicional respectivo, e seus reflexos.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

A verba honorária é devida como forma de garantir a reparação integral dos
danos causados ao credor (artigos 389 e 404 do Código Civil) e em observância aos
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arts. 5º, incisos XVIII e LXXIV; 8º, inciso V e 133, todos da Constituição Federal
de 1988, art. 20, do CPC e, ainda, art. 22, caput, da Lei nº 8.906/94. Não impede
a condenação do empregador ao pagamento de honorários advocatícios o fato de
o reclamante não se encontrar assistido por advogado do sindicato, visto que tal
entendimento contraria a própria Constituição da República. Recurso ordinário
conhecido e improvido.
Processo: 0001023-72.2012.5.07.0023
Rel. Juiz Convocado: Judicael Sudário de Pinho
Turma 2

Julg.: 20/05/2013
Publ. DEJT: 24/05/2013

HORAS EXTRAS.
É isento de dúvidas o fato de que o reclamante, durante todo o lapso contratual,
prestou seus serviços com extrapolação da jornada constitucionalmente assegurada.
Nada obstante, verificando-se que a empresa cuidou de efetuar o pagamento das horas
extraordinárias prestadas, tem-se que as mesmas são indevidas. Logo, há que se excluir
da condenação o pagamento das horas extras trabalhadas, mantendo-se a quantia
devida a título de horas "in itinere", intervalos intrajornada e intervalos interjornada,
conforme o que se apurar em sede de liquidação.

DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DO ATO
DANOSO. INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA.
Em se tratando de pedido de indenização por danos morais, o que necessita
de prova é o fato objetivo, potencialmente capaz de causar, em consonância com
os valores compartilhados em sociedade, a dor ou o abalo íntimos. Na hipótese
dos autos, o reclamante não logrou comprovar, de forma robusta, a prática do
ato danoso da empresa, apto a ocasionar dor moral e a justificar o pagamento do
montante reparatório, devendo, pois, ser excluído da condenação o pagamento do
valor concernente à indenização por danos morais.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Devidos os honorários advocatícios de 15% pelo sucumbente, mormente
quando o autor é declaradamente pobre. Inteligência do art. 20, do CPC, c/c art. 11,
§ 1º, da Lei nº 1.060/50. A assistência judiciária pelo sindicato é encargo a ele
atribuído, não prevendo a Lei nº 5.584/70 qualquer exclusividade que afaste a
possibilidade de indicação de advogado pela própria parte. Recurso conhecido e
parcialmente provido.
Processo: 0001060-24.2011.5.07.0027
Rel. Desemb.: Francisco Tarcísio Guedes Lima Verde Júnior
Turma 1

Julg.: 28/02/2013
Publ. DEJT: 06/03/2013
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HORAS EXTRAS.
Havendo controvérsia quanto à jornada de trabalho, como é a hipótese dos
autos, cabia à demandada, segundo entendimento da Súmula 338 do C. TST, a juntada
dos cartões de ponto, fazendo-o de forma parcial, gerou a presunção de veracidade
da jornada apontada na exordial e não sendo o conjunto probatório capaz de elidir
a referida presunção, acertada a decisão que reconheceu o sobrelabor, condenando
a empresa nas horas extras.

DA VALORAÇÃO DA PROVA.

No exame da prova dos autos, o julgador é detentor do livre convencimento
(artigo 131 do CPC). No caso em questão, a decisão monocrática foi clara ao
indicar os fundamentos nos quais se baseou, elegendo do acervo probatório os
elementos pertinentes para o julgamento da causa.

REFLEXOS DAS HORAS EXTRAS.

No item 9 da exordial, intitulado "REMUNERAÇÃO", o autor especifica
que sua maior remuneração é de R$ 1.658,25 {R$ 860,25 (salário) + R$ 798,00
(média das horas extras habituais)} e, nos pedidos enumerados um a um, requer
a diferença rescisória com base na maior remuneração, a qual restou esclarecida
no item acima mencionado, pelo que depreende-se que fora realizado o pedido
de reflexos das horas extras. Afastada a preliminar de julgamento "ultra petita".
Sem reparo a decisão combatida.

MULTA DO ART. 475-J DO CPC. INCOMPATIBILIDADE COM
O PROCESSO DO TRABALHO.

A existência de disciplina própria, na lei trabalhista, a regular os procedimentos a serem adotados na execução (artigos 880 e seguintes da CLT) exclui
a possibilidade de utilização de regras específicas do Código de Processo Civil,
dentre as quais a inserta no artigo 475-J.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

O acesso à justiça é princípio fundamental extensivo a todos, não podendo
ser tolhido pelo Poder Judiciário sob o manto do "jus postulandi", que é faculdade
atribuída ao jurisdicionado e não obrigação de postular em juízo sem a assistência de
advogado. A Lei nº 5.584/70 não exclui a opção pela via alternativa da contratação
de advogado. Outrossim, inaplicáveis as Súmulas 219 e 329 do TST, pois superadas
quando da edição promulgação da Lei nº 10.288/01.

DA OBRIGAÇÃO DO RECLAMADO PELO RECOLHIMENTO
DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E DO IMPOSTO DE
RENDA.
A culpa do empregador pelo inadimplemento das verbas remuneratórias
não exime a responsabilidade do empregado pelos pagamentos do imposto de
renda devido e da contribuição previdenciária que recaia sobre sua quota-parte,
entendimento da OJ-363 da SBDI-1 do C. TST, a qual deve ser obedecida.
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Processo: 0001084-63.2012.5.07.0012
Rel. Desemb.: Regina Gláucia Cavalcante Nepomuceno
Turma 1

Julg.: 10/04/2013
Publ. DEJT: 25/04/2013

HORAS EXTRAS. AUSÊNCIADOS REGISTROS DE FREQUÊNCIA.
ÔNUS DA RECLAMADA.
É ônus do empregador que conta 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 elidida por prova em contrário, o que não
ocorreu na presente hipótese. Portanto, impõe-se a manutenção da sentença.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO DE PERCENTUAL
DE 10% PARA 15%.
Os honorários advocatícios na Justiça do Trabalho são devidos no percentual
nunca inferior a 15%. Recurso conhecido e provido.
Processo: 0000634-66.2011.5.07.0009
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1

Julg.: 08/05/2013
Publ. DEJT: 17/05/2013

HORAS EXTRAS. CARTÕES DE PONTO. NÃO APRESENTAÇÃO.
PRAZO PARA JUNTADA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO
DO DIREITO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
A não apresentação de cartões de ponto pelas empresas com mais de dez
trabalhadores implica em prevalência da jornada de trabalho descrita na inicial (art. 74,
§ 2º, da CLT e da Súmula nº 333, I do TST), não constituindo cerceamento do
direito de defesa o indeferimento do pedido, formulado na audiência inaugural,
de prazo para a sua juntada, considerando que entre o recebimento da notificação
inicial e a data da audiência, decorreram mais de vinte dias, tempo suficiente para
a reclamada providenciar os referidos documentos.
Processo: 0000267-51.2012.5.07.0027
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1

Julg.: 10/04/2013
Publ. DEJT: 23/04/2013

HORAS EXTRAS. INVEROSSIMILHANÇA DA JORNADA DECLINADA NA INICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA E CABAL.
Procedendo a reclamada à juntada dos cartões de ponto, o ônus da prova
relativo à comprovação da jornada efetivamente laborada incumbe ao obreiro,
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o qual não se desvencilhou de referido desiderato a contento, uma vez que os
depoimentos testemunhais colhidos demonstraram contradição e desconhecimento
dos fatos, não se caracterizando como prova robusta e cabal, apta a corroborar
com a tese exposta na inicial, mormente diante da inverossimilhança do horário
declinado pelo autor.

SALÁRIO POR FORA. ÔNUS DA PROVA.

O reclamante, através da oitiva de testemunhas firmes e convincentes,
desincumbiu-se do encargo probatório relativo à alegação de que percebia valores
extra folha, não carecendo de reforma o decisum que, ao declarar a existência de
vínculo empregatício entre as partes, reconheceu a percepção de salário por fora.

SALDO DE SALÁRIOS. TRCT ILEGÍVEL. CONDENAÇÃO DEVIDA.
O empregador não se desvencilhou do ônus processual que lhe competia,
qual seja o de demonstrar, documentadamente, a quitação do saldo de salários
devido ao obreiro, uma vez que carreou aos autos documento ilegível (TRCT),
cuja análise seria imprescindível para a comprovação do alegado, impondo-se o
deferimento de referida verba rescisória.

MULTA DO ART. 475-J, CPC. APLICABILIDADE AO
PROCESSO DO TRABALHO.

Aplicável ao processo do trabalho a multa de que trata o artigo 475-J do
CPC, posto que compatível com o rito trabalhista, por correta invocação subsidiária
do procedimento ordinário, eis que mecanismo de maior efetividade da prestação
jurisdicional, em harmonia com os princípios da celeridade e da realização processual, contidos no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFERIMENTO.

Os honorários advocatícios são devidos, à base de 15% da condenação,
com fundamento nas disposições da Constituição da República, art. 133; Código
de Processo Civil, art. 20; Lei nº 8.906/94, art. 22 e Súmula 450, STF; descartando
qualquer outra norma legal ou assemelhados, inclusive Súmulas 219 e 329 do TST.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. INDEFERIMENTO.

O reconhecimento da ocorrência de dano moral (art. 5º, V e X, CF/88) impõe
seja demonstrada a ofensa à dignidade, à reputação, à honra, ao bom nome e a todo
o patrimônio moral da pessoa, o que efetivamente não se constata na espécie. O
reclamante não se desvencilhou do ônus da prova que lhe competia, qual seja o de
demonstrar suposto conluio perpetrado pela reclamada com o fito de lhe imputar
falta grave que por ele não foi cometida, no intuito deliberado de extinguir o contrato
de trabalho havido pelos litigantes, na modalidade por justa causa. O deferimento
de indenização por dano moral demanda que reste demonstrada a existência de
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todos os pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, o nexo causal
e a culpa do agente causador do prejuízo. Sequer configurada a conduta apontada
como ilícita e supostamente cometida pela demandada, impõe-se o indeferimento
do pedido de indenização por danos morais dela decorrente. Recursos conhecidos,
parcialmente provido o da reclamada e improvido o do reclamante.
Processo: 0002800-33.2009.5.07.0012
Rel. Desemb.: Jefferson Quesado Júnior
Turma 3

Julg.: 10/06/2013
Publ. DEJT: 25/06/2013

HORAS EXTRAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
A documentação trazida aos autos pela ré com o fito de comprovar uma
jornada semanal de 44 (quarenta e quatro) horas semanais acabou por trazer à
tona a aplicação da Súmula 338 do TST, que prevê a inversão do ônus da prova
relativo às horas extras quando os cartões de ponto apresentados pelo empregador
mostram entrada e saída do trabalhador sempre no mesmo horário, sem oscilações.
Processo: 0001714-83.2011.5.07.0003
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado
Turma 1

Julg.: 05/06/2013
Publ. DEJT: 11/06/2013

HORAS EXTRAS. MOTORISTA. TRABALHO EXTERNO.
Não restando provado o labor em sobrejornada e verificando-se que era
realizado em ambiente externo, é de se reconhecer a improcedência do pedido de
horas extras, em virtude da exceção prevista no artigo 62, I, da CLT.
Processo: 0000253-45.2012.5.07.0002
Rel. Juiz Convocado: Durval César de Vasconcelos Maia
Turma 2

Julg.: 17/06/2013
Publ. DEJT: 26/06/2013

HORAS EXTRAS. ÔNUS DA PROVA.
Em que pese a sobrejornada arguida, a recorrente atraiu para si o ônus da
prova, do que não se desincumbiu, pois não produziu qualquer prova. Impõe-se ter em
conta, neste sentido, que a inidoneidade dos cartões-ponto juntados pelo empregador
constitui ônus de prova da autora quando conformados tais documentos na esteira do
contido no art. 74, § 2º, da CLT.

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.

Ante a ausência de prova hábil para demonstrar a existência de condições
insalubres em determinado ambiente, indevido o adicional de insalubridade.
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AVISO PRÉVIO.

A não concessão das folgas previstas no parágrafo único do art. 488 da
CLT, conforme ajustado pelas partes, equivale à inexistência do aviso prévio,
sendo devido o pagamento do aviso prévio de trinta dias.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUSTIÇA DO TRABALHO.
CABIMENTO.

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 parcialmente provido.
Processo: 0178300-34.2009.5.07.0006
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva
Turma 3

Julg.: 10/06/2013
Publ. DEJT: 21/06/2013

HORAS EXTRAS PAGAS "POR FORA".
Havendo sido comprovado o pagamento de horas extras ao empregado à
margem dos contracheques, mantém-se a decisão que corretamente deferiu ao
autor o pagamento de diferenças a título de verbas rescisórias e contratuais.

EFICÁCIA LIBERATÓRIA DO TRCT SÚMULA Nº 330 DO TST.
Estabelece o verbete sumular em epígrafe que o termo de rescisão, devidamente
homologado, confere liberação ao empregador com relação aos valores ali consignados,
não impedindo, todavia, que o obreiro exerça o direito de ação referente a parcelas
ou mesmo diferenças que julgar devidas. Entender de forma contrária implicaria no
deslustre ao princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional do Estado ou
princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário, em evidente afronta ao artigo
5º, inciso XXXV, da Constituição da República.

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: 0126000-17.2009.5.07.0032
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado
Turma 1

Julg.: 29/05/2013
Publ. DEJT: 06/06/2013

HORAS IN ITINERE. EXEGESE DO ART. 58, § 2º DA CLT.
O tempo despendido pelo empregado até o local de trabalho será considerado como tempo à disposição do empregador, a teor do disposto no texto do
artigo 58, § 2º, da CLT, desde que restem demonstrados os seguintes requisitos:
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o local onde se encontra instalada a empresa é de difícil acesso ou não é servido
por transporte público, com fornecimento de transporte pelo empregador, não
comportando, portanto, qualquer fracionamento, ainda, que trechos do percurso
sejam atendidos por transporte público.
Processo: 0000442-57.2012.5.07.0023
Rel. Juiz Convocado: Durval César de Vasconcelos Maia
Turma 2

Julg.: 08/04/2013
Publ. DEJT: 15/04/2013

HORAS IN ITINERE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO POR
NORMA COLETIVA DE TRABALHO.
Embora se reconheça que a Convenção Coletiva é fonte autônoma do
Direito do Trabalho, à luz do que dispõe o inciso XXVI do art. 7º da CRFB/88,
também é inegável que os direitos mínimos assegurados aos trabalhadores por lei
não podem ser limitados por norma convencional. Recurso conhecido e provido.
Processo: 0002181-02.2011.5.07.0023
Rel. Juiz Convocado: Durval César de Vasconcelos Maia
Turma 2

Julg.: 17/06/2013
Publ. DEJT: 26/06/2013

HORAS IN ITINERE. NORMACOLETIVA. SUBTRAÇÃO DE DIREITOS. INVALIDADE. MANUTENÇÃO DO JULGADO EM ATENÇÃO
AO PRINCÍPIO DA "NON REFORMATIO IN PEJUS". DECISÃO
PROFERIDA NOS TERMOS DA NORMA CONVENCIONAL.
São inválidas cláusulas de acordo ou convenção coletiva de trabalho que
suprimem o pagamento de horas "in itinere", não se havendo admitir a prevalência de
pactuações coletivas quando estas colidirem com normas legais de ordem pública
e sua aplicação importar em prejuízo ao trabalhador. Contudo, verificando-se que
o Juízo de 1º Grau reconheceu a validade da norma convencional, impõe-se a
manutenção do julgado, em atenção ao Princípio da "non reformatio in pejus", e por
estar o "decisum" em conformidade com o disposto na citada norma. RECURSO
ORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Processo: 0000134-21.2012.5.07.0023
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado
Turma 1

Julg.: 05/06/2013
Publ. DEJT: 13/06/2013

ILEGITIMIDADE PASSIVAAD CAUSAM. TOMADOR DO SERVIÇO.
Além do empregador direto, é parte legítima para figurar no polo passivo da
demanda a pessoa apontada como tomadora do serviço e responsável subsidiária,
pois é a única que poderá se defender de tal alegação.
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DONO DA OBRA. INAPLICABILIDADE DA ORIENTAÇÃO
JURISPRUDENCIAL 191 DA SDI-I DO TST.
O objeto dos contratos de prestação de serviços existentes entre as reclamadas
não pode ser considerado como atividade eventual, nem desvinculada da "dinâmica
normal de funcionamento" da recorrente, ou como "instrumento de produção de
mero valor de uso" tal como conceituado por Maurício Godinho Delgado. É, na
verdade, integrante da infraestrutura necessária à consecução de sua atividade fim,
eminentemente lucrativa, possível sua responsabilização subsidiária. Inaplicável,
portanto o entendimento consubstanciado na Súmula 191 do TST, mesmo não sendo
a tomadora empresa construtora ou incorporadora.

CULPA IN VIGILANDO . OMISSÃO FISCALIZATÓRIA.
RECONHECIMENTO.
Não detectando o descumprimento das obrigações pelo contratado, a tomadora de serviços incide em culpa, sendo passível de responsabilização subsidiária.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Devidos honorários advocatícios pelo sucumbente, mormente quando
o autor é declaradamente pobre. Inteligência do art. 20, do CPC, c/c art. 11,
§ 1º, da Lei nº 1.060/50. A assistência judiciária pelo sindicato é encargo
a ele atribuído, não prevendo a Lei 5.584/70 qualquer exclusividade que
afaste a possibilidade de indicação de advogado pela própria parte. Recurso
parcialmente conhecido e não provido.
Processo: 0000964-72.2012.5.07.0027
Rel. Desemb.: Francisco Tarcísio Guedes Lima Verde Júnior
Turma 1

Julg.: 10/04/2013
Publ. DEJT: 25/04/2013

IMPLANTAÇÃO DE NOVO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. ALTERAÇÃO DO PACTUADO NO PCS ANTERIOR EM
DETRIMENTO AO OBREIRO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA
INALTERABILIDADE PREVISTO NO ARTIGO 468 DA CLT E
À SÚMULA 51 DO C. TST. PROGRESSÕES HORIZONTAIS E
VERTICAIS. OBEDIÊNCIA AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS
NO PCS PRECEDENTE.
A partir do ato sucessório obriga-se a sucessora quanto à observância
de direitos conquistados ou adquiridos pelos empregados quando da admissão
contratual, porquanto integrantes do patrimônio jurídico do trabalhador, não
podendo, portanto, ser alterados de forma unilateral, sob pena de afronta ao
princípio da inalterabilidade contratual previsto no artigo 468 da Consolidação
das Leis do Trabalho. Em sendo assim, o Plano de Cargos e Salários anterior, a
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saber, o PCS-2001/CBTU, integra o contrato laboral dos obreiros transferidos
para a empresa sucessora. Dessa forma, as normas constantes dos Regulamentos
implantados pela sucedida, concernentes aos critérios de promoções por antiguidade e merecimento, incorporam-se ao pacto laborativo, não podendo, pois,
ser suprimidas unilateralmente. Acume da Súmula 51 do C. TST, pois que a
alteração do pactuado afigura-se prejudicial ao obreiro/recorrido, circunstância
esta verificada ao ensejo da implantação do novo Plano de Cargos e Salários
no ano de 2006.

DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE MÍNIMO INDÍCIO.
INCONFIGURAÇÃO.

Em não se vislumbrando nos autos pelo menos o mínimo indício tendente
a comprovar tenha a parte recorrida sofrido "perturbação nas relações psíquicas,
na tranqüilidade", ou mesmo ter sido alvo de "insegurança", ou abalo "nos afetos
do empregado", fatos que atuam como fundamentos do pedido da indenização por
danos morais, não há se deferir indenização por danos morais.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONCESSÃO.

O acesso à justiça, enquanto princípio fundamental inserto na CF/88, é
extensivo a todos e, portanto, não pode ser tolhido pelo Poder Judiciário sob
o manto do jus postulandi, que é faculdade atribuída ao jurisdicionado e não
obrigação de postular em juízo sem a assistência de advogado. A regra prevista
no art. 791, da CLT, deve ser entendida como um plus deferido ao jurisdicionado,
seja ele empregado ou empregador, trabalhador avulso ou autônomo, e não como
óbice ao exercício do direito de postular em Juízo. Ademais, a Lei nº 5.584/70
que, em regra, é adotada para dar suporte à tese de que na Justiça do Trabalho
os honorários advocatícios somente são devidos quando o trabalhador estiver
assistido pelo respectivo sindicato profissional, não exclui a opção pela via
alternativa da contratação de advogado. Em assim, estando a parte/reclamante
assistida por advogado e havendo sucumbência da parte reclamada, deve esta
ser condenada ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais nos
termos do art. 20, do CPC, e do art. 22, da Lei 8.906/94 (Estatuto da Ordem
dos Advogados do Brasil).
Processo: 0000309-45.2012.5.07.0013
Rel. Desemb.: Regina Gláucia Cavalcante Nepomuceno
Turma 1

Julg.: 15/05/2013
Publ. DEJT: 21/05/2013

INCOMPETÊNCIA. EXECUÇÃO. COISA JULGADA.
Afigura-se juridicamente impossível a discussão, no processo de execução,
de matéria tratada em definitivo na fase de conhecimento, sob pena de configurar
ofensa à coisa julgada.

TRT 7ª Região - Boletim de Jurisprudência - jan./jun. - 2013

145

NULIDADE PROCESSUAL. NOTIFICAÇÃO DO RECLAMADO
ATRAVÉS DO ADVOGADO. VALIDADE.

A validade da comunicação de atos judiciais às partes subordina-se ao atendimento
dos preceitos insertos no art. 236, § 1º, do CPC. "In casu", constatando-se que tais preceitos
foram atendidos, revela-se válida a notificação dirigida ao patrono da parte reclamada para
impugnação dos cálculos de liquidação, descabendo falar em nulidade de notificação ou
cerceamento de defesa.

ATOS ATENTATÓRIOS À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. APLICAÇÃO DA MULTA.

A hipótese dos autos demonstra que o executado ao se opor maliciosamente
à execução, empregando ardis e meios artificiosos mediante impugnações baseadas
em razões inovatórias, preclusas, alcançadas pela coisa julgada e flagrantemente
descabidas, cometeu ato atentatório à dignidade da Justiça, nos termos do art. 600
e 601, do CPC c/c o art. 769, da CLT. AGRAVO DE PETIÇÃO PARCIALMENTE
CONHECIDO E IMPROVIDO.
Processo: 0079000-95.2007.5.07.0030
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva
Turma 3

Julg.: 28/01/2013
Publ. DEJT: 05/02/2013

INCOMPETÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA.
Constatando-se que a prolação da sentença deu-se quando já exaurida a competência
da Justiça Federal para processar e julgar ações que envolvam aplicação de penalidades
administrativas impostas pelos órgãos de fiscalização, conclui-se que foi proferida por Juiz
incompetente e, consequentemente, encontra-se eivada de absoluta nulidade. Agravo de
Petição conhecido e provido.
Processo: 0133500-14.2006.5.07.0009
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva
Turma 3

Julg.: 07/01/2013
Publ. DEJT: 15/01/2013

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
REJEIÇÃO.
Não há acolher-se preliminar de incompetência absoluta da Justiça do Trabalho,
quando, in casu, já a sentença adversada, que declarou a competência residual desta
Especializada, encontra-se acobertada sob o manto da coisa julgada material. Em vista
disso, qualquer alteração ou modificação do comando sentencial implicaria grave ofensa
ao consagrado princípio da segurança jurídica, insculpido no artigo 5º, Inciso XXXVI,
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do Estatuto Supremo, máxime no atual estágio do processo, o qual se encontra em
pleno curso executório, em face do que não se pode repisar questões meritórias afetas
ao processo cognitivo, já superadas pelo tempo e devidamente consolidadas em
virtude da coisa julgada, sob pena de malferir, por igual, os princípios da celeridade
e economia processuais, norteadores do Processo Laboral.

TAXA DE JUROS. DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA.

A taxa de juros na cobrança dos débitos contra a Fazenda Pública, malgrado
não tenha sido explícita na legislação pertinente (Lei nº 9.494/97) no que tange aos
índices, prevê que os juros são os aplicados à caderneta de poupança, ou seja, de
6% ao ano, ou 0,5% ao mês. Com efeito, a lei prevê que, independentemente de
sua natureza, ou seja, tenham os créditos natureza trabalhista ou outra qualquer,
os juros de mora aplicáveis são os mesmos da caderneta de poupança, os quais,
por força do artigo 12, da Lei nº 8.177/1991, são no importe de 0,5% ao mês.
Processo: 0195500-91.2009.5.07.0026
Rel. Desemb.: Regina Gláucia Cavalcante Nepomuceno
Turma 1

Julg.: 10/04/2013
Publ. DEJT: 18/04/2013

INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRELIMINAR
REJEITADA.
Segundo jurisprudência pacificada do TST, a Justiça do Trabalho é competente para julgar as demandas em que se discute a complementação de aposentadoria, quando a sua instituição decorre do contrato de trabalho. Preliminar de
incompetência em razão da matéria que se rejeita.

ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A.
PRELIMINAR REJEITADA.

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 Banco do Brasil S/A na medida em que se
configura como instituição ex-empregadora da 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 2.160/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
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concretas que condicionam o ingresso em juízo à fase administrativa, não
estando alcançados os conflitos subjetivos de interesse". Sendo, pois, faculdade
do empregado, a não submissão da causa à Comissão de Conciliação Prévia
não impede o acesso à Justiça.

PRESCRIÇÃO PARCIAL E QUINQUENAL.

Incide no presente caso a prescrição parcial e quinquenal, consagrada
na Súmula nº 327 do TST, por se cuidar de pedido de revisão do benefício de
complementação de aposentadoria. Portanto, rejeita-se a prejudicial de mérito
(prescrição total).

DIFERENÇAS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. APLICAÇÃO DO ESTATUTO VIGENTE À ÉPOCA
DA CONTRATAÇÃO.
A reclamante faz jus ao pagamento de sua complementação de aposentadoria,
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 pela 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. Sentença mantida.

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.
RECURSOS ORDINÁRIOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
Processo: 0197000-64.2009.5.07.0004
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva
Turma 3

Julg.: 07/01/2013
Publ. DEJT: 15/01/2013

INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. VÍNCULO
DE NATUREZA ESTATUTÁRIA OU DE CARÁTER JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DE FUNDO A SER
ANALISADA NO ÂMBITO DA JUSTIÇA COMUM.
Com fundamento nos precedentes do STF, conclui-se pela incompetência da Justiça do Trabalho, para pronunciar-se sobre a existência, validade e a
eficácia da lei instituidora de RJU, dada a prevalência da questão de fundo que
diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa firmada entre
o poder público e seus agentes.
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COMPETÊNCIA RESIDUAL. FGTS.

Verificado que há lapso de tempo residual da competência dessa Justiça
Especializada do Trabalho, devidos os depósitos do FGTS referentes ao período
que antecede à instituição do RJU.
Processo: 0001307-17.2011.5.07.0023
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1

Julg.: 08/05/2013
Publ. DEJT: 17/05/2013

INCOMPETÊNCIA RATIONE MATERIAE DA JUSTIÇA DO
TRABALHO.
A competência da Justiça do Trabalho já foi expressamente acolhida por esta
Egrégia Corte, incidindo sobre a matéria a preclusão consumativa, não podendo
ser rediscutida por este Egrégio Tribunal, a teor do art. 471, caput, do CPC.

DIFERENÇA SALARIAL. APURAÇÃO MEDIANTE SOMATÓRIO
DO SALÁRIO-BASE COM PARCELA DE NATUREZA SALARIAL.

O cálculo para apuração da diferença salarial deve tomar como base o somatório do salário-base e da parcela de natureza salarial componente da remuneração da
autora, por aplicação das disposições da OJ nº 272 da SDI-I, do C. TST. RECURSO
ORDINÁRIO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Processo: 0046000-82.2008.5.07.0026
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva
Turma 3

Julg.: 18/02/2013
Publ. DEJT: 26/03/2013

INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE
FUNÇÕES DE CONFIANÇA DIVERSAS POR MAIS DE DEZ
ANOS. PERÍODOS DESCONTÍNUOS. SÚMULA Nº 372 DO C. TST.
O exercício de função de confiança por mais de dez anos, ainda que em
períodos descontínuos, confere ao empregado o direito à manutenção do pagamento
da gratificação de função suprimida.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

O acesso à justiça, enquanto princípio fundamental inserto na CF/88, é
extensivo a todos e, portanto, não pode ser tolhido pelo Poder Judiciário sob o
manto do jus postulandi, que é faculdade atribuída ao jurisdicionado e não obrigação de postular em juízo sem a assistência de advogado. A regra prevista no
art. 791, da CLT, deve ser entendida como um plus deferido ao jurisdicionado,
seja ele empregado ou empregador, trabalhador avulso ou autônomo, e não como
óbice ao exercício do direito de postular em Juízo. Ademais, a Lei nº 5.584/70
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que, em regra, é adotada para dar suporte à tese de que na Justiça do Trabalho os
honorários advocatícios somente são devidos quando o trabalhador estiver assistido
pelo respectivo sindicato profissional, não exclui a opção pela via alternativa da
contratação de advogado. Sendo assim, estando a parte reclamante assistido por
advogado e havendo sucumbência da parte reclamada, deve esta ser condenada ao
pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais nos termos do art. 20, do
CPC, e do art. 22, da Lei 8.906/94 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil).
Processo: 0000794-03.2012.5.07.0027
Rel. Desemb.: Regina Gláucia Cavalcante Nepomuceno
Turma 1

Julg.: 10/04/2013
Publ. DEJT: 25/04/2013

INCLUSÃO DA GRATIFICAÇÃO DO CARGO COMISSIONADO
NO CÁLCULO DAS VANTAGENS PESSOAIS VP-GIP RUBRICAS
062 E 092. ADESÃO À NOVA ESTRUTURA SALARIAL UNIFICADA
2008. TRANSAÇÃO CONFIGURADA.
Configura-se verdadeira transação a adesão do empregado à nova Estrutura
Salarial Unificada 2008, portando renúncia, em caráter irretratável e irrevogável,
aos "direitos que tenham por objeto a discussão em torno de Plano de Cargos e
Salários - PCS/98". Recurso conhecido e não provido.
Processo: 0001820-12.2011.5.07.0014
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 06/05/2013
Publ. DEJT: 13/05/2013

INICIATIVA DA RESCISÃO. PROVA.
O princípio da continuidade da relação de emprego constitui presunção
favorável ao empregado, nos termos da Súmula 212 do TST. Não se desincumbindo
a reclamada de provar que a iniciativa foi dos reclamados, mantem-se a sentença
que reconheceu a rescisão sem justa causa.

MULTA DO ART. 477, § 8°, DA CLT. CABIMENTO.

Não provado que o pagamento em atraso das verbas rescisórias ocorreu por culpa exclusiva dos reclamantes e verificando-se que a liberação das
verbas rescisórias ocorreu fora do prazo legal, cabível a multa prevista no
§ 8º do art. 477 da CLT.

SEGURO DESEMPREGO.INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA.

A entrega das guias de seguro desemprego fora do prazo obsta o acesso
do empregado ao benefício, sendo devida a indenização equivalente, observada

150

TRT 7ª Região - Boletim de Jurisprudência - jan./jun. - 2013

a regra estabelecida no art. 5° da Lei n° 7.998/90, bem como a disciplina
prevista no art. 1° da Resolução n° 658/2010 do CODEFAT.

DA MULTA DO ART. 9° DA LEI N° 7.238/84. NÃO IMPUGNAÇÃO. DEFERIMENTO.

A ausência de impugnação na defesa da empresa no que diz respeito à
multa do art. 9° da Lei n° 7.238/84, implica a presunção de veracidade, motivo
pelo qual mantém-se o deferimento.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Os honorários advocatícios são devidos com fundamento no art.133 da
Constituição Federal de 1988, art. 20 do CPC e, ainda, art. 22 da Lei n° 8.906/94
sempre que funcione advogado devidamente habilitado nos autos. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Processo: 0001861-34.2010.5.07.0007
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1

Julg.: 06/02/2013
Publ. DEJT: 15/02/2013

INÍCIO E TÉRMINO DO CONTRATO DE TRABALHO.
As anotações constantes na CTPS do empregado gozam de presunção
relativa de veracidade, podendo ser elidida por prova em sentido contrário. No presente caso, a presunção restou afastada pela apresentação das provas testemunhais
que afirmaram que, de fato, a admissão do trabalhador se deu em data anterior ao
período registrado na CTPS. Quanto ao término da relação empregatícia, o princípio da continuidade da relação de emprego faz presumir, diante da ausência de
comprovação de demissão do empregado, que a saída ocorreu no dia 24.11.2011,
data da propositura da presente reclamação trabalhista.

DO SALÁRIO NÃO ANOTADO NA CTPS.

Conforme judiciosamente analisado na sentença, os depoimentos das testemunhas comprovam o alegado na inicial, informando que o reclamante recebia
parte fixa e parte variável, constando no contracheque apenas a parte fixa, motivo
pelo qual mantenho a sentença de origem que fixou o valor salarial do autor em
média de R$ 1.500,00 por mês.

JUSTA CAUSA. ABANDONO DE EMPREGO.

Hipótese em que, não comprovada a intenção do empregado em não mais
prestar serviços ao empregador, mostra-se inadequado o reconhecimento da despedida sem justa causa fundada no art. 482, alínea "i", da CLT.

HORAS EXTRAORDINÁRIAS. JUNTADA PARCIAL DE REGISTRO DE HORÁRIO.

É ônus do empregador que conta com mais de dez empregados o registro
da jornada de trabalho na forma do art. 74, § 2º da CLT. A empresa não se
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desincumbiu de seu ônus, pois apresentou cartões de ponto inválidos, motivo pelo
qual se tem como verdadeira a jornada apontada na inicial, limitada, contudo,
pelas provas testemunhais.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

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

MULTA PREVISTA NO ART. 475-J DO CPC. APLICABILIDADE
NO PROCESSO DO TRABALHO.
No intuito de dar mais celeridade à execução, aplica-se a multa prevista
no artigo 475-J do CPC nos termos dos Enunciados nºs 66 e 71 aprovados na 1ª
Jornada de Direito Material e Processual na Justiça do Trabalho.
Processo: 0002057-52.2011.5.07.0012
Rel. Desemb.: Francisco Tarcísio Guedes Lima Verde Júnior
Turma 1

Julg.: 26/06/2013
Publ. DEJT: 18/07/2013

INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
Inexistindo pleito acerca da declaração de unicidade contratual, configura
inovação recursal a suscitação da matéria em segundo grau. Apelo não conhecido
neste ponto.

IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. CONTRARRAZÕES.
MATÉRIA DECIDIDA NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE.

Incabível a impugnação ao valor da causa erigida em contrarrazões quando
decidida a questão na sentença recorrida. Caberia à parte, se houvesse interesse,
opor apelo próprio para discutir a questão.

DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CONTRARRAZÕES. NÃO
CONHECIMENTO.
Não é cabível denunciação da lide em sede de contrarrazões.

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL TOTAL. SÚMULA Nº 294 DO
TST. INCIDÊNCIA.

O ponto nodal da reclamação orbita sobre a invalidação do ato que transferiu
o reclamante da CBTU para o METROFOR, hipótese que configura ato único do
empregador, cuja violação ao patrimônio jurídico do reclamante não se renova mês
a mês, hipótese atrativa da disciplina consubstanciada na Súmula nº 294 do TST.
Transcorridos quase nove anos entre a transferência do empregado e o ajuizamento
da presente ação, hígida a sentença que acolheu a prescrição total da pretensão
autoral. Recurso ordinário parcialmente conhecido e improvido.
Processo: 0000940-20.2011.5.07.0014
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva
Turma 3

Julg.: 07/01/2013
Publ. DEJT: 15/01/2013
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INSTITUIÇÃO DE RJU. INCOMPETÊNCIA. COISA JULGADA.
Não cabe mais, na espécie, discussão sobre a competência da Justiça Trabalhista, não comportando, assim, discussão própria da fase de conhecimento. A
matéria encontra-se acobertada pela proteção da coisa julgada, não sendo o agravo
de petição meio próprio para desconstituir a sentença.

AGRAVO DE PETIÇÃO. JUROS MORATÓRIOS APLICÁVEIS
À FAZENDA PÚBLICA.

Conforme já reconhecido pelo juízo de 1ª instância, houve a correta utilização dos juros moratórios aplicáveis à Fazenda Pública (art. 1º-F da Lei 9.494/97),
no percentual de 0,5%, aos cálculos de liquidação, justamente como requerido pela
agravante em seu recurso. Agravo de petição conhecido e não provido.
Processo: 0048200-67.2005.5.07.0026
Rel. Desemb.: Francisco Tarcísio Guedes Lima Verde Júnior
Turma 1

Julg.: 20/03/2013
Publ. DEJT: 1º/04/2013

INTERVALO INTRAJORNADA. NÃO CONCESSÃO. HORAS
EXTRAS DEVIDAS.
Merece reforma a decisão de primeiro grau para reconhecer o direito do
reclamante a 1 hora extra referente ao intervalo intrajornada não concedido.

DIFERENÇA DE ADICIONAL NOTURNO. PRORROGAÇÃO
DA JORNADA NOTURNA.

Faz jus o trabalhador ao recebimento de diferença de adicional noturno,
quando sua jornada laboral se desenvolve durante o horário considerado noturno,
e ainda o excede. Aplicação do item II da Súmula nº 60 do TST.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

O acesso à justiça é princípio fundamental extensivo a todos, não
podendo ser tolhido pelo Poder Judiciário sob o manto do jus postulandi,
que é faculdade atribuída ao jurisdicionado e não obrigação de postular em
juízo sem a assistência de advogado. A Lei nº 5.584/70 não exclui a opção
pela via alternativa da contratação de advogado. Outrossim, inaplicáveis
as Súmulas 219 e 329 do TST, pois superadas quando da promulgação da
Lei nº 10.288/01.
Processo: 0000559-02.2012.5.07.0006
Rel. Desemb.: Regina Gláucia Cavalcante Nepomuceno
Turma 1

Julg.: 10/04/2013
Publ. DEJT: 18/04/2013
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INTERVALO INTRAJORNADA. SONEGAÇÃO. VIGIA
NOTURNO.
Embora possa o obreiro usufruir das refeições concomitantemente com
o exercício de seu mister de vigia noturno, tem direito à concessão do intervalo
intrajornada, segundo reza o art. 71 da CLT.
Processo: 0000535-44.2012.5.07.0015
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 04/03/2013
Publ. DEJT: 22/03/2013

INTIMAÇÃO DA UNIÃO FEDERAL PARA MANIFESTAÇÃO
SOBRE CÁLCULOS. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
NULIDADE.
Nos termos do § 3º, art. 879, da CLT, é obrigatória a intimação da União
para manifestação acerca da conta de liquidação elaborada pela contadoria do
juízo, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. Uma vez não observada
referida exigência processual, impõe-se a nulidade do feito, a partir da ocorrência
de referido vício, sob pena de cerceamento de defesa e consequente vilipêndio
do devido processo legal.
Processo: 0087300-10.2006.5.07.0021
Rel. Desemb.: Jefferson Quesado Júnior
Turma 3

Julg.: 1º/04/2013
Publ. DEJT: 12/04/2013

IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. PROVA DO
MANDATO.
Exceto na hipótese de mandato tácito, a ausência da procuração do advogado que assina digitalmente a peça recursal importa o não conhecimento do
recurso, por inexistente.
Processo: 0002097-61.2011.5.07.0003
Rel. Desemb.: Plauto Carneiro Porto
Turma 3

Julg.: 02/04/2013
Publ. DEJT: 19/04/2013

"IUS RESCIDENS". ART. 485, INCISO V, DO CPC. OFENSA
À LITERALIDADE DOS INCISOS LIV E LV DO ART. 5º DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Aos direitos fundamentais do devido processo legal, do contraditório e da
ampla defesa não se pode admitir restrições casuísticas, sob pena de se converter
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em reles papel a nossa Magna Carta, negando-lhe a magnitude que lhe é própria,
na condição de Lei Fundamental de nosso Ordenamento Jurídico. "In casu", além
de considerar desnecessária a instauração de prévio processo administrativo,
injustificável a limitação erigida pelo Magistrado sentenciante ao contraditório
e à ampla defesa, circunscrevendo-lhes o exercício a processos administrativos
de natureza disciplinar. Assim, negada a salvaguarda do autor pelos princípios
insculpidos nos incisos LIV e LV do art. 5º da Constituição Federal, em manifesta
afronta a literalidade de referenciados dispositivos, procede o corte rescisório.

"IUS RESCISORUM". EMPREGADO PÚBLICO MUNICIPAL. AFASTAMENTO NÃO REMUNERADO SEM PRÉVIO
PROCESSO ADMINISTRATIVO. AVILTAMENTO AOS INCISOS LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
REINTEGRAÇÃO.

É ilegal e arbitrário Ato Municipal que afasta empregado público sem a instauração
de prévio e necessário processo administrativo, em manifesta inobservância dos princípios
do contraditório e da ampla defesa. Por consequência, devida a reintegração no emprego
antes ocupado e o pagamento dos salários, em termos vencidos e vincendos.
Processo: 0005906-34.2012.5.07.0000
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho
Tribunal Pleno

Julg.: 14/05/2013
Publ. DEJT: 27/05/2013

JORNADADE TRABALHO. INVALIDADE DAPROVADOCUMENTAL.
REGISTROS DE PONTO. PREVALÊNCIA DA PROVA ORAL. HORAS
EXTRAS DEVIDAS.
Os cartões de ponto que demonstram horários de entrada e saída uniformes
são inválidos como meio de prova, invertendo-se o ônus da prova, relativo às horas
extras, que passa a ser do empregador, prevalecendo a jornada da inicial se dele
não se desincumbir (parte final da Súmula 338 do TST).

COMISSÕES. DIFERENÇA SALARIAL. REDUÇÃO SALARIAL.

Restando evidenciado nos autos que o reclamante percebia comissões
sobre as vendas por ele efetuadas, bem como redução no percentual das comissões em abril de 2011, assiste-lhe o direito aos diferenciais remuneratórios
postulados a esse título.

DA VALORAÇÃO DA PROVA.

No exame da prova dos autos, o julgador é detentor do livre convencimento
(artigo 131 do CPC). No caso em questão, a decisão monocrática foi clara ao
indicar os fundamentos nos quais baseou-se, elegendo do acervo probatório os
elementos pertinentes para o julgamento da causa.
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Processo: 0000998-80.2012.5.07.0016
Rel. Desemb.: Regina Gláucia Cavalcante Nepomuceno
Turma 1
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Julg.: 10/04/2013
Publ. DEJT: 18/04/2013

JORNADA LEGAL. FUNÇÃO DE CONFIANÇA. PODERES DE
GESTÃO. ART. 62, II, DA CLT. ÔNUS DA PROVA.
A hipótese do art. 62, II, da CLT, trata dos casos em que a atividade desempenhada pelo empregado reflita diretamente nos rumos da empresa, tendo o obreiro
amplos poderes de gestão. Essa situação é excepcional e, por esse motivo, não se
presume e não se configura pela mera atribuição, pelo empregador, da denominação
de gerente ao cargo exercido pelo empregado. Dessarte, cabe à empresa o ônus
de provar que o reclamante possuía poderes de gestão.

HORAS EXTRAS. PRESTAÇÃO HABITUAL. SÚMULA 376, II,
DO TST. REFLEXOS. CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO.
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO.
Prestadas com habitualidade, as horas extras incorporaram-se ao salário do
obreiro, assumindo, assim, natureza salarial. Esse é o entendimento pacífico do
TST e se encontra exposto no item II da Súmula 376. Desse modo, as horas extras
reconhecidas devem repercutir em todas as demais verbas que tenham como base
de cálculo o salário do empregado. É o caso da conversão da licença prêmio em
pecúnia, cuja base de cálculo são as verbas de natureza salarial percebidas pelo
obreiro. O repouso semanal remunerado, por sua vez, deve corresponder a um
dia de serviço, computando-se aí as horas extras habitualmente prestadas. Assim
dispõe a Lei 605/49 em seu art. 7º, "a".

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
ART. 21 DO CPC. INAPLICABILIDADE AO PROCESSO DO
TRABALHO.
No processo do trabalho, os honorários advocatícios são regulados pela
Lei 5.584/70 e essa norma não prevê hipóteses de condenação do trabalhador
ao pagamento de honorários advocatícios. Tem-se, assim, por inaplicável ao
processo trabalhista a regra do art. 21 do CPC, haja vista que a legislação
juslaboralista não é omissa.
Processo: 0002075-06.2011.5.07.0002
Rel. Desemb.: Plauto Carneiro Porto
Turma 3

Julg.: 21/01/2013
Publ. DEJT: 29/01/2013
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JORNADA SUPLEMENTAR CONTESTADA. CONFISSÃO
FICTA. PROVA.
Havendo prova nos autos, esta prevalece sobre o silêncio da parte que
deixou de comparecer à audiência, mas não deixou de apresentar prova do que
havia alegado na inicial. No caso presente, o autor não compareceu à audiência
em que deveria produzir provas, mas mandou uma testemunha, a qual foi ouvida
sem embargo da parte adversa.

HONORÁRIOS DE ADVOGADO NA JUSTIÇA DO TRABALHO.

A verba de honorários de advogado é devida em observância aos art. 5º,
inciso XVIII e LXXIV, 8º, inciso V e 133, todos da Constituição Federal de 1988;
art. 20, caput do CPC; e, ainda art. 22, caput, da Lei nº 8.906/94.

RESÍDUO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS. REFLEXOS.
Não existindo o resíduo, não há que falar em reflexos sobre ele.

COMPENSAÇÃO.

Pagamento provado nos autos e dentro dos limites permitidos autoriza
a compensação. No caso presente, consta apenas o que foi recebido pelo autor
a título de horas extraordinárias, no Termo de Rescisão. Recurso conhecido e
parcialmente provido.
Processo: 0000585-76.2012.5.07.0013:
Rel. Juiz Convocado: Judicael Sudário de Pinho
Turma 2

Julg.: 29/04/2013
Publ. DEJT: 07/05/2013

JULGAMENTO "CITRA PETITA". NULIDADE.
Configura-se julgamento "citra petita" quando o magistrado não analisa
todos os pedidos vindicados na exordial, devendo ser declarada a sua nulidade,
a fim de que os autos retornem à instância de origem para complementação da
prestação jurisdicional. Prejudicado o exame dos Recursos Ordinários do reclamado e da reclamante.
Processo: 0100200-68.2009.5.07.0005
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva
Turma 3

Julg.: 23/04/2013
Publ. DEJT: 02/05/2013

JULGAMENTO EXTRA PETITA.
Verificada a condenação de recolhimento de FGTS, em período superior
aos limites do pedido, merece parcial provimento o apelo.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

O acesso à justiça, enquanto princípio fundamental inserto na CF/88, é
extensivo a todos e, portanto, não pode ser tolhido pelo Poder Judiciário sob o manto
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do jus postulandi, que é faculdade atribuída ao jurisdicionado e não obrigação de
postular em juízo sem a assistência de advogado. A regra prevista no art. 791, da CLT,
deve ser entendida como um plus deferido ao jurisdicionado, seja ele empregado
ou empregador, trabalhador avulso ou autônomo, e não como óbice ao exercício
do direito de postular em Juízo. Contudo, o percentual arbitrado (20%) não condiz
com aquele praticado nesta Justiça Especializada, devendo ser reduzido para 15%.
Processo: 0001051-62.2011.5.07.0027
Rel. Desemb.: Regina Gláucia Cavalcante Nepomuceno
Turma 1

Julg.: 10/04/2013
Publ. DEJT: 25/04/2013

JUROS DE MORA. FAZENDA PÚBLICA.
A E. Corte sedimentou entendimento de que a Administração Pública goza
do benefício da limitação de juros de mora, no percentual de 0,5% ao ano, a que
se refere o artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, a teor da OJ 7 do Tribunal Pleno.

DIFERENÇA SALARIAL. PISO DA CATEGORIA. CONVENÇÃO
COLETIVA.

Não há como se reconhecer o direito ao piso salarial com base nas convenções coletivas acostadas aos autos, tendo em vista que o ente público sequer fez
parte do instrumento negocial, mormente quando se trata de Convenção Coletiva
e, como tal, firmada pelos sindicatos representantes das categorias profissional e
econômica: Sindicato dos Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado do
Ceará e o Sindicato dos Enfermeiros do Estado do Ceará - SENECE. RECURSOS
ORDINÁRIO E ADESIVO CONHECIDOS, PARCIALMENTE PROVIDO O
DO RECLAMADO E IMPROVIDO O DA RECLAMANTE.
Processo: 0000109-69.2011.5.07.0014
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva
Turma 3

Julg.: 07/01/2013
Publ. DEJT: 17/01/2013

JUROS MORATÓRIOS. INÍCIO DA CONTAGEM.
Como já reconhecido pelo juízo de 1ª instância, houve a correta incidência
dos juros moratórios no cálculo de liquidação, em consonância com o art. 883 da
CLT. Os juros foram considerados devidos a partir do dia em que a reclamação
inicial foi ajuizada, o que não significa que os valores não quitados antes dessa
data não sofrerão a incidência de juros - mas sim que os juros aplicáveis só serão
contados a partir do ajuizamento da ação. Entendimento referendado pela Súmula
224 do STF. Agravo de petição conhecido e improvido.
Processo: 0037500-08.2009.5.07.0021
Rel. Desemb.: Francisco Tarcísio Guedes Lima Verde Júnior
Turma 1

Julg.: 10/04/2013
Publ. DEJT: 18/04/2013
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JUSTA CAUSA. ATO DE IMPROBIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO.
DANO MORAL. CABIMENTO.
A acusação imputada ao reclamante de prática de ato de improbidade,
fundada na acusação de desvio de pequena quantia financeira (R$ 300,00)
pertencente a reclamada, culminando com a sua demissão "por justa causa",
significa dizer que o empregado não foi honesto, constituindo uma grave
imputação, que depende de robusta prova não presente nos autos, razão pela
qual correta a sentença que condenou a empresa ao pagamento de dano moral
no importe de R$ 5.000,00. Nesse sentido, a desconstituição da demissão
por "justa causa", pelo Judiciário, demonstra claramente o abuso do direito
do empregador ao exercer o seu poder de direção empresarial, aplicando a
mais severa das penas disciplinares fundada na imputação, ao empregado, de
conduta gravíssima sem a cautela necessária e sem respaldo legal, deixando
de levar em consideração o excelente histórico funcional do reclamante após
quase 04 (quatro) anos de trabalhos prestados.

JORNADA DE TRABALHO. REGISTRO. ÔNUS DA PROVA.

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 freqüência gera presunção relativa de
veracidade da jornada de trabalho, a qual pode ser elidida por prova em contrário.
Os cartões de ponto que demonstram horários de entrada e saída uniformes são
inválidos como meio de prova, invertendo-se o ônus da prova, relativo às horas
extras, que passa a ser do empregador, prevalecendo a jornada da inicial se dele
não se desincumbir. Aplicação da Súmula nº 338 do TST.
Processo: 0000278-80.2011.5.07.0006
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1

Julg.: 20/03/2013
Publ. DEJT: 04/04/2013

JUSTACAUSA. AUSÊNCIADE PROVAROBUSTA. CONSEQÜÊNCIAS.
O reconhecimento do justo motivo demissório, por seus danosos efeitos
sobre a reputação pessoal, social e profissional do empregado, demanda prova
robusta, a cargo do empregador, que, de tal não se desincumbindo, deve arcar com
o pagamento das verbas rescisórias.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA.

Não comprovado nos autos qualquer ofensa, por parte da ré, à dignidade,
à honra e à reputação da obreira, incabível o pleito indenizatório de danos morais.
Processo: 0001161-12.2012.5.07.0032
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 20/03/2013
Publ. DEJT: 1º/04/2013
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JUSTA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ATO
DE IMPROBIDADE.
À tipificação da despedida por justa causa é imprescindível a prova inequívoca do ato faltoso. Meros indícios não a ensejam. Justa causa afastada.

HORAS EXTRAS. TRABALHO EXTERNO. IMPOSSIBILIDADE
DE CONTROLE DE JORNADA.
O trabalho externo é incompatível com a fixação de horário de trabalho, conforme o art. 62, I, da CLT, a menos que reste comprovado o efetivo controle, pelo
empregador, da jornada de trabalho. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Processo: 0001022-12.2011.5.07.0027
Rel. Juiz Convocado: Durval César de Vasconcelos Maia
Turma 2

Julg.: 20/03/2013
Publ. DEJT: 1º/04/2013

JUSTA CAUSA. NÃO COMPROVAÇÃO DO ATO FALTOSO.
INAPLICABILIDADE.
Adispensa por justa causa, por ser a maior penalidade imposta a um trabalhador, deve
ser provada à exaustão, sendo tal ônus do empregador. No caso dos autos, como a Empresa
Recorrente não conseguiu provar os atos tidos como faltosos, não há que se imputar culpa ao
empregado, maculando sua vida funcional. Assim, deve ser reconhecida a dispensa sem justa
motivação, mantendo-se a sentença de primeiro grau que condenou a empresa a pagar os consectários legais desse tipo de resilição contratual. Recurso Ordinário conhecido e improvido.
Processo: 0002057-64.2011.5.07.0008
Rel. Juiz Convocado: Judicael Sudário de Pinho
Turma 2

Julg.: 18/02/2013
Publ. DEJT: 22/02/2013

JUSTA CAUSA. PERDÃO TÁCITO. INEXISTENCIA DE
IMEDIATICIDADE.
A inexistência de imediaticidade na abertura de sindicância, pela reclamada,
para apuração de falta grave cometida pelo empregado e a consequente aplicação
da punição, por si só caracteriza perdão tácito. Correta a decisão que declarou a
nulidade da dispensa do reclamante.

PREVI. RESTABELECIMENTO DACONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO.
PEDIDO NÃO FORMULADO NA INICIAL. INOVAÇÃO DA LIDE.
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.

Não merece ser conhecido o recurso adesivo em que a parte traz ao conhecimento
do Tribunal questão sequer deduzida em primeiro grau de jurisdição, restando, assim,
caracterizada a denominada inovação da lide.
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Processo: 0194400-79.2009.5.07.0001
Rel. Desemb.: Jefferson Quesado Júnior
Turma 3

Julg.: 1º/04/2013
Publ. DEJT: 12/04/2013

JUSTA CAUSA. PROVA ROBUSTA. INEXISTÊNCIA.
Não havendo a reclamada comprovado, de forma firme e convincente, o
cometimento de falta ensejadora de ruptura do liame empregatício por parte do
empregado, há de ser por imotivado o desate do contrato havido entre os ligitantes,
deferindo-se ao autor as verbas consectárias de tal espécie de demissão.
Processo: 0001256-42.2011.5.07.0011
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado
Turma 1

Julg.: 17/04/2013
Publ. DEJT: 25/04/2013

JUSTA CAUSA. PROVA ROBUSTA. INEXISTÊNCIA.
Não havendo a reclamada comprovado, de forma firme e convincente, o
cometimento de falta ensejadora de ruptura do liame empregatício por parte do
empregado, há de ser confirmada a sentença, na qual o Juízo de 1º Grau, entendendo
imotivado o desate do contrato havido entre os ligitantes, deferiu ao reclamante
as verbas rescisórias devidas.

HORAS EXTRAS. NÃO COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DE
CARGO DE GESTÃO.

Não tendo a reclamada comprovado ter o reclamante exercido cargo de
gestão, nos termos do art. 62, II, da CLT, de se manter a sentença de 1º Grau, que
condenou a recorrente ao pagamento de horas extras.

MULTA DO ART. 477, § 8º, DA CLT. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS NO PRAZO
LEGAL. CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.

Diante da inexistência do comprovante de pagamento das verbas rescisórias nos
autos, impossibilitando aferir-se a sua efetivação no prazo legal, cabível a condenação
na multa do art. 477, § 8º, da CLT. Manutenção da condenação.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.

O cabimento dos honorários advocatícios fundamenta-se nos arts. 5º, incisos
XVIII, LXXIV, 8º, inciso V, e 133, todos da Constituição Federal de 1988. Mantidos
os honorários advocatícios de 15% sobre o valor apurado. RECURSO ORDINÁRIO
CONHECIDO E IMPROVIDO.
Processo: 0000045-22.2012.5.07.0015
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado
Turma 1

Julg.: 15/05/2013
Publ. DEJT: 21/05/2013
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JUSTIÇA GRATUITA.
A Lei 1.060/50 trata especificamente dos benefícios da gratuidade judiciária,
sendo previsto no art. 4º que a simples afirmação, mesmo por procurador, na petição
inicial, é suficiente para sua concessão. Tal dispositivo foi referendado pelo art. 790
da CLT, alterado pela Lei 10.532/02, restando superada a redação do § 2º do
art. 14 da Lei 5.584/70. Não tendo o reclamado apresentado qualquer prova acerca
da falsidade da declaração prestada pelo reclamante, deve ser mantido o benefício
da gratuidade judiciária que lhe foi concedido pelo juízo de 1º grau.

JULGAMENTO EXTRA PETITA.

Tendo o reclamante narrado que foi demitido sem justa causa e a reclamada, em contraposição, alegado que o empregado teria cometido falta grave
justificadora da demissão por justa causa, conclui-se facilmente que o reclamante
sustenta a sua demissão imotivada. Não é necessário pedir explicitamente a
descaracterização da justa causa aplicada para que o magistrado possa perquirir a verdade dos fatos e seu respectivo enquadramento jurídico. Se cada parte
sustenta e defende situações fáticas divergentes e totalmente excludentes, por
óbvio, deve o magistrado analisar e decidir qual tese é verdadeira, antes de
aplicar e definir as consequências jurídicas decorrentes.

MODALIDADE DE RUPTURA DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
VERBAS DEVIDAS.

A dispensa por justa causa é medida extrema, com efeitos na vida profissional
do empregado, e somente pode ser reconhecida quando a falta grave que a ensejou
reste provada estreme de dúvidas. A reclamada, entretanto, não se desincumbiu de
tal ônus probatório, devendo prevalecer a tese da inicial, de que a dispensa deve ser
reconhecida como tendo ocorrido sem justa causa.

COMPENSAÇÃO.

A fim de evitar o enriquecimento sem causa, é devida a dedução das
parcelas já pagas a idêntico título, desde que haja a comprovação por ocasião da
liquidação de sentença.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Devidos os honorários advocatícios de 15% pelo sucumbente, mormente
quando o autor é declaradamente pobre. Inteligência do art. 20, do CPC,
c/c art. 11, § 1º, da Lei nº 1.060/50. A assistência judiciária pelo sindicato é
encargo a ele atribuído, não prevendo a Lei 5.584/70 qualquer exclusividade
que afaste a possibilidade de indicação de advogado pela própria parte.

MULTA DO ART. 475-J, DO CPC. INAPLICABILIDADE AO
PROCESSO DO TRABALHO.

Não se aplica ao processo do trabalho o art. 475-J, do CPC, pois a legislação
trabalhista tem regramento próprio (arts. 880 e seguintes, da CLT), que, inclusive,
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é incompatível com a regra comum, ao estabelecer prazo de pagamento ou penhora
de apenas 48 horas. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.
Processo: 0001478-61.2012.5.07.0015
Rel. Desemb.: Francisco Tarcísio Guedes Lima Verde Júnior
Turma 1

Julg.: 29/05/2013
Publ. DEJT: 12/06/2013

LABOR EVENTUAL. NÃO COMPROVAÇÃO.
Não merece prosperar a alegativa da defesa acerca do labor eventual do
reclamante, dado que este decorre de tarefa não inserida na dinâmica da empresa,
esporádica, não habitual, fato que não se verifica quando confirmado que a reclamada
detinha empregados para exercer idênticas atribuições do reclamante.

TRABALHO EXTERNO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE
DE JORNADA. NÃO COMPROVAÇÃO.

Adversamente do aduzido pela reclamada, não restou provado nos autos
que o autor laborasse externamente, de modo a impossibilitar o controle de sua
jornada de trabalho. O reclamante, pelo que se verifica da prova coletada, trabalhava
internamente, fazendo serviços de montagem e recuperação de silos, nas unidades
da empresa demandada, razão pela qual resta afastada a incidência do inciso I do
art. 62 da CLT. Desse extrato, inexistindo o fato impeditivo oposto pela ré, sobeja
hígida a condenação em horas extras.

MULTA DO ART. 477, § 8º, DA CLT. CABIMENTO.

Consoante remansosa jurisprudência do TST, o reconhecimento do vínculo em
juízo não afasta a obrigação de a empresa efetuar o pagamento das verbas rescisórias
no prazo legal, sob pena de imposição da multa disciplinada no art. 477, § 8º, da CLT. O
contrário resultaria em prestigiar o mal empregador, que além de tratar na clandestinidade
o trabalhador, sonegando-lhe direitos básicos garantidos pela Constituição e legislação
pertinente, ainda se desobrigraria do pagamento rescisório nos moldes preconizados
pelo texto celetista.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.

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.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA.

Hígidos os direitos vindicados pelo trabalhador, não há que se cogitar de
litigância de má-fé.
Processo: 0001667-59.2010.5.07.0031
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva
Turma 3

Julg.: 14/01/2013
Publ. DEJT: 28/01/2013
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LABOR EXERCIDO EM CONDIÇÕES PERIGOSAS. ADICIONAL
DE PERICULOSIDADE. DEFERIMENTO.
O trabalho exercido em condições perigosas dá direito ao empregado a
receber o adicional de periculosidade, a teor do art. 193 da CLT e da Súmula
364 do TST.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONCESSÃO.

Os honorários advocatícios são devidos, por força da interpretação das
disposições da Constituição da República, art. 133; Código de Processo Civil,
art. 20; Lei nº 8.906/94, art. 22 e Súmula 450, STF; com o descarte de quaisquer
outras normas legais, súmulas ou assemelhados.
Processo: 0137400-97.2009.5.07.0009
Rel. Desemb.: Jefferson Quesado Júnior
Turma 3

Julg.: 17/12/2012
Publ. DEJT: 08/01/2013

LEGITIMIDADE ATIVA DO MPT. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
O Ministério Público do Trabalho tem legitimidade para promover ação civil
pública no âmbito da Justiça do Trabalho visando à proteção de direitos coletivos,
dentre os quais os individuais homogêneos (art. 129, III, da Constituição Federal).
No caso, a tutela judicial pretendida se refere ao reconhecimento de direitos inerentes ao vínculo laboral, relativamente à garantia do direito à ampla defesa e ao
contraditório através de prévio e regular processo administrativo para apuração de
eventuais faltas praticadas pelos empregados da demandada e aplicação de sanções,
tendo em vista o disposto art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.
Processo: 0035600-97.2007.5.07.0008
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado
Turma 1

Julg.: 10/04/2013
Publ. DEJT: 18/04/2013

LEI MUNICIPAL INSTITUIDORA DO REGIME ESTATUTÁRIO.
PUBLICAÇÃO NA SEDE DA PREFEITURA. VALIDADE.
A míngua de jornal oficial no município, considera-se válida a publicação
pelos meios em que rotineiramente se veiculam os atos oficiais na localidade, como
a afixação no átrio da Prefeitura ou da Câmara Municipal. Tal procedimento atende
à finalidade de divulgação da norma jurídica, inclusive para plena eficácia perante
terceiros. Sendo válida a lei que instituiu o RJU, resta inquestionável a natureza
estatutária da relação entre o servidor e o Poder Público, o que afasta, em caráter
absoluto, a competência da Justiça do Trabalho para apreciar a causa, nos termos
da liminar deferida pelo STF na ADIN 3.395/DF, publicada no DJ-4/2/2005.
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PRESCRIÇÃO.

A mudança de regime jurídico de celetista para estatutário configura extinção do Contrato de Trabalho, estabelecendo-se a data de referida mudança como
marco inicial da prescrição bienal (Súmula 382/TST); FGTS - Embora trintenária,
a prescrição do direito de reclamar contra o não-recolhimento da contribuição para
o FGTS deve observar o prazo de 02 anos após o término do contrato de trabalho
(Súmula nº 362/TST). No caso, instituído o regime estatutário em julho de 2005,
resta induvidosamente prescrita a pretensão ajuizada em 03/11/2011.
Processo: 0001432-73.2011.5.07.0026
Rel. Desemb.: Plauto Carneiro Porto
Turma 3

Julg.: 04/02/2013
Publ. DEJT: 18/02/2013

LIDES DECORRENTES DARELAÇÃO LABORAL. COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
Inegável que empós o advento da Emenda Constitucional 45/2004, que alterou o
art. 114 da Constituição Federal, pacífica restou a competência desta Justiça Obreira para
o enfrentamento de todas as lides decorrentes da relação laboral, sendo clarividente que
a aposentadoria que hoje goza o reclamante adveio de uma regular relação de emprego,
sendo, pois, inaceitável que não compita a esta Justiça Especializada a apreciação do
presente feito. Assim, afirmo a competência desta Justiça Especializada para apreciar
os pedidos formulados na inicial, posto que fundados em relação contratual que tem
por base o contrato de trabalho mantido com o primeiro reclamado, O Banco do Brasil
S/A. Nessa esteira, de se afastar a declaração de incompetência, fazendo-se mister
o retorno dos autos à origem, para complementação da prestação jurisdicional.
Processo: 0000354-13.2011.5.07.0004
Rel. Desemb.: Jefferson Quesado Júnior
Turma 3

Julg.: 17/12/2012
Publ. DEJT: 08/01/2013

LIMITAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO À INSTITUIÇÃO DO
REGIME JURÍDICO ÚNICO. COISA JULGADA.
Afigura-se juridicamente incabível a discussão, na fase de execução, de matéria
tratada em definitivo em decisão pretérita, tal como, "in casu", a incompetência da Justiça
do Trabalho em relação ao período posterior ao advento do RJU, sob pena de configurar
ofensa à coisa julgada. Inteligência da OJ nº 06, do Tribunal Pleno do C. TST.

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.

É inaplicável na Justiça do Trabalho a prescrição intercorrente, a teor do
Enunciado 114 do Colendo TST.
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AGRAVO DE PETIÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO
EXECUTIVO. ART. 884, § 5º, DA CLT.

Não prospera a alegação de inexigibilidade do título executivo com
supedâneo no art. 884, § 5º, da CLT, tendo em vista a inconstitucionalidade
do referido dispositivo celetista, eis que ofensivo ao instituto da coisa julgada, inscrito no art. 5º, inciso XXXVI, da Carta Magna. Agravo de Petição
parcialmente conhecido e improvido.
Processo: 0177100-08.1994.5.07.0009
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva
Turma 3

Julg.: 23/04/2013
Publ. DEJT: 02/05/2013

LITISPENDÊNCIA.
Havendo coincidência de ações, tão só, em relação à parte do período em
que se requer determinadas verbas, parcial é a litispendência.

SOBREJORNADA DE TRABALHO. ÔNUS DA PROVA. HORAS
EXTRAS INDEVIDAS.

O ônus da prova pertence à demandante, por ser a prestação de horas extras
o fato constitutivo de seu direito (art. 818, CLT). Uma vez não comprovada a
sobrejornada alega na inicial indefere-se o pedido de horas extras correspondentes.

ASSÉDIO MORAL. REQUISITOS. NÃO CONFIGURAÇÃO.

O assédio moral pressupõe um comportamento (ação ou omissão) por um
período prolongado, premeditado, que desestabiliza psicologicamente a vítima, de
modo individualizado. Não restando caracterizado na espécie tal comportamento
por parte da empresa, é improcedente o pedido de reparação por danos morais.
Processo: 0000647-65.2011.5.07.0009
Rel. Desemb.: Plauto Carneiro Porto
Turma 3

Julg.: 18/03/2013
Publ. DEJT: 02/04/2013

LITISPENDÊNCIA.
As ações coletivas não induzem litispendência para com as ações individuais,
nos termos do art. 104 do Código de Defesa do Consumidor.

PRESCRIÇÃO.

A não concessão de progressões horizontais devidas ao obreiro não é ato
único, mas lesão que se renova mês a mês, com o pagamento dos salários, em
valores inferiores aos pretendidos. A prescrição aplicável seria a quinquenal e
parcial, não havendo que se falar em prescrição total, consoante inteligência da
Súmula 294 do TST. Recurso da reclamada conhecido, mas não provido.
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RECURSO DO RECLAMANTE. PROGRESSÕES HORIZONTAIS
POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO.

A teor da Orientação Jurisprudencial Transitória 71/SDI-I/TST, a deliberação
da diretoria da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, prevista no Plano de
Carreira, Cargos e Salários como requisito necessário para a concessão de progressão
por antiguidade, por se tratar de condição puramente potestativa, não constitui óbice
ao deferimento da progressão horizontal por antiguidade aos empregados, quando
preenchidas as demais condições dispostas no aludido plano. Entretanto, no tocante à
progressão horizontal por merecimento, não se aplica o entendimento consubstanciado
na referida Orientação Jurisprudencial Transitória, já que, por deter caráter subjetivo, a
concessão da progressão em tais casos necessita, de fato, de prévio exame da Diretoria
para aferição do mérito do empregado, sem a qual não é possível conceder a progressão.
Recurso do reclamante conhecido e parcialmente provido.
Processo: 0001796-02.2011.5.07.0008
Rel. Desemb.: Francisco Tarcísio Guedes Lima Verde Júnior
Turma 1

Julg.: 20/06/2013
Publ. DEJT: 1º/07/2013

LITISPENDÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Não configurada a tríplice identidade prevista nos termos dos §§§ 1º 2º 3º do
artigo 301 do CPC c/c art. 769 da CLT (mesmas partes, mesmo pedido e mesma causa
de pedir) em relação à progressão horizontal por mérito, veiculada na presente demanda e
na ação reclamatória anteriormente ajuizada, a litispendência deve ser afastada, cabendo
o retorno dos autos ao Juízo de origem, para julgamento como entender, eis que é vedada
a supressão de instância conforme dispõe o art. 515, § 3º, do CPC.
Processo: 0000745-35.2011.5.07.0014
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1

Julg.: 20/06/2013
Publ. DEJT: 1º/07/2013

METROFOR. ASSISTENTE OPERACIONAL. ENQUADRAMENTO.
MANOBRADOR. INTERVALO INTRAJORNADA. ART. 71 DA CLT.
A função de Assistente Operacional do reclamante não se enquadra na
categoria definida no art. 237, alínea "c", da CLT: "c) das equipagens de trens em
geral;", mas sim na alínea "b", do mesmo artigo: "b)...;pessoal de escritório, turmas
de conservação e construção da via permanente, oficinas e estações principais,
inclusive os respectivos telegrafistas;", atraindo a incidência do art. 71, celetário.

DIFERENÇA DE ADICIONAL NOTURNO. PRORROGAÇÃO
DA JORNADA NOTURNA.

Faz jus o trabalhador ao recebimento de diferença de adicional noturno, quando
sua jornada laboral se desenvolve durante o horário considerado noturno, e ainda o
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excede. Aplicação do item II da Súmula nº 60 do TST: "Cumprida integralmente a
jornada no período noturno e prorrogada esta, devido é também o adicional quanto
às horas prorrogadas. Exegese do art. 73, § 5º, da CLT".

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

A verba honorária é devida como forma de garantir a reparação integral dos
danos causados ao credor (artigos 389 e 404 do Código Civil) e em observância aos
artigos 5º, incisos XVIII e LXXIV, 8º, inciso V, e 133 da Constituição Federal de 1988;
artigo 20 do CPC; e, ainda, artigo 22, caput, da Lei nº 8.906/94. Recurso improvido.
Processo: 0000529-98.2011.5.07.0006
Rel. Juiz Convocado: Judicael Sudário de Pinho
Turma 2

Julg.: 17/12/2012
Publ. DEJT: 08/01/2013

MAIOR REMUNERAÇÃO PARA FIM DE CÁLCULO DAS
VERBAS TRABALHISTAS.
Verificando-se as remunerações depositadas na Caixa Econômica Federal de
todo o período trabalhado, constata-se que, no mês de setembro de 2011, o obreiro
recebeu o valor de R$ 1.468,08 (hum mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e oito
centavos) a título de remuneração, superior ao valor apurado na sentença ora atacada,
que foi de R$ 1.180,00 (hum mil, cento e oitenta reais). Desta forma, com fundamento
no parágrafo único, do art. 464, e caput, do art. 477, reconhece-se o salário de setembro de 2011 como a maior remuneração para fim de cálculo das verbas trabalhistas.

HORAS EXTRAORDINÁRIAS. CONFISSÃO DO RECLAMADO.

A primeira reclamada confessou que o obreiro trabalhou de segunda a
sexta-feira de 07:00 às 17:00 horas com um hora para o descanso e almoço.
Cumpriu, desta forma, uma jornada diária de 9 (nove) horas, o que perfaz o total
de 45 horas semanais. Como a Constituição Federal limita a jornada semanal
de trabalho em 44 horas, faz jus o recorrente ao pagamento de 01 (huma) hora
extrordinária por semana no período de 19 de maio de 2009 (data da admissão,
constante da sentença) a 28 de fevereiro de 2012 (data da rescisão). Recurso
ordinário conhecido e provido parcialmente.
Processo: 0000615-08.2012.5.07.0015
Rel. Juiz Convocado: Judicael Sudário de Pinho
Turma 2

Julg.: 17/06/2013
Publ. DEJT: 26/06/2013

MANDADO DE SEGURANÇA. COELCE. REINTEGRAÇÃO DE
EMPREGADO. DECRETO 21.325/91 ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
Com a privatização, além do ativo empresarial, a COELCE assumiu também
a responsabilidade pelo conjunto das obrigações, incluídas aquelas decorrentes dos
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contratos de trabalho dos antigos empregados da sociedade de economia mista
sucedida, aplicação dos artigos 10, 448 e 468, da CLT. Desta forma, não se vislumbra nenhuma ilegalidade ou abusividade da decisão que, com fulcro no Decreto
21.325/91, determinou a reintegração de empregado injustamente dispensado.
Segurança denegada.
Processo: 0003838-14.2012.5.07.0000
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado
Tribunal Pleno

Julg.: 23/04/2013
Publ. DEJT: 26/04/2013

MANDADO DE SEGURANÇA. CONTA SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, IV, CPC.
Demonstrado nos autos que a conta bancária bloqueada é utilizada para crédito
de proventos de pensão vitalícia, a ordem judicial impugnada carrega indelével ranço
de ilegalidade, eis que vai de encontro à regra estabelecida no art. 649, IV, do CPC,
ferindo, por conseguinte, direito líquido e certo da impetrante em não ter seus salários
submetidos a tal espécie de constrição. Segurança concedida.
Processo: 0007181-18.2012.5.07.0000
Rel. Desemb.: Jefferson Quesado Júnior
Tribunal Pleno

Julg.: 22/01/2013
Publ. DEJT: 29/01/2013

MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO DE TRABALHO
SUSPENSO. DISPENSA SEM JUSTA CAUSA.
À luz do art. 471 da CLT não é possível a dispensa de empregado durante a
suspensão do contrato de trabalho, exceto em havendo justa causa. Assim, concede-se
parcialmente a segurança para determinar-se o restabelecimento do plano de saúde da
impetrante junto ao seu empregador, até ulterior deliberação nos autos da reclamação
trabalhista nº 0001036-10.2012.5.07.0011.
Processo: 0007748-49.2012.5.07.0000
Rel. Desemb.: Jefferson Quesado Júnior
Tribunal Pleno

Julg.: 29/01/2013
Publ. DEJT: 06/02/2013

MANDADO DE SEGURANÇA. PENHORA DE PROVENTOS
DE APOSENTADORIA.
O art. 649 do CPC consagra a impenhorabilidade de determinados bens,
figurando, dentre eles, os proventos de aposentadoria, que, na dicção do parágrafo
terceiro do mesmo dispositivo, apenas pode ser afastada no caso de prestação alimentícia, espécie que não se confunde com o crédito trabalhista, a teor da Orientação
Jurisprudencial nº 153 da SBDI-2/TST. Segurança concedida.
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Processo: 0008529-08.2011.5.07.0000
Rel. Desemb.: Francisco Tarcísio Guedes Lima Verde Júnior
Tribunal Pleno
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Julg.: 15/01/2013
Publ. DEJT: 24/01/2013

MANDADO DE SEGURANÇA. PENHORA DE VALORES
EM CONTA SALÁRIO. ART. 649, IV, DO CPC. OJ 153 DA
SBDI-II DO TST.
A norma insculpida no art. 649 do CPC é imperativa, não abrindo margem
para que o intérprete crie exceções não contempladas pela lei. Não se admite, assim,
o bloqueio de valores relativos a salários do devedor, mesmo quando o crédito
exeqüendo possui natureza alimentar e ainda que as sobras salariais sejam aplicadas
em caderneta de poupança. Deve-se, nesses casos, seguindo o entendimento da OJ
153 da SBDI-II do TST, conceder a segurança, para liberar as contas bloqueadas.
Processo: 0010469-08.2011.5.07.0000
Rel. Desemb.: Plauto Carneiro Porto
Tribunal Pleno

Julg.: 18/12/2012
Publ. DEJT: 11/01/2013

MANDADO DE SEGURANÇA. PENHORA EM CONTA BANCÁRIA. CRÉDITOS DE PENSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Embora o art. 649, IV, do CPC verse acerca da ilegalidade da penhora
salarial, esta Relatora entende que a imunidade versada no referido dispositivo
legal não pode ter aplicação ampla irrestrita em sede trabalhista, vez que tanto o
salário do executado, como o crédito exeqüendo, possuem natureza alimentícia,
não podendo um se sobrepor ao outro de forma absoluta. Contudo, o Pleno desse
Tribunal decidiu, por maioria, dar provimento ao agravo regimental interposto
pela agravante, a fim de determinar a liberação do valor bloqueado, por considerar impenhorável a conta bancária na qual percebidos os créditos de pensão da
impetrante. Segurança concedida.
Processo: 0005404-95.2012.5.07.0000
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Tribunal Pleno

Julg.: 18/06/2013
Publ. DEJT: 24/06/2013

MAQUINISTA. INTERVALO INTRAJORNADA DE QUINZE
MINUTOS. INDEFERIMENTO. TRABALHADOR INTEGRANTE DAS EQUIPAGENS DE TRENS. APLICAÇÃO DO § 5º
DO ART. 238 DA CLT.
A jornada do trabalhador ferroviário encontra disciplina específica nos
artigos 236 a 247, que integram a Seção V do Capítulo I do Título III da CLT.
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Em aplicação dessas disposições, especialmente do § 5º do art. 238, não tem jus
o empregado integrante das equipagens de trens, que se ativa em expediente de
seis horas contínuas, a intervalo intrajornada de quinze minutos para alimentação,
sendo tal lapso temporal computado como de efetivo trabalho.
Processo: 0001793-75.2010.5.07.0010
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 06/05/2013
Publ. DEJT: 13/05/2013

MATÉRIAS JÁ ESCLARECIDAS NO ACÓRDÃO. DESNECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO.
Verificada tese explícita acerca da matéria suscitada, desnecessário o
prequestionamento, a teor do item I da Súmula 297 e da OJ 118 da SDI-1,
do C. TST.

INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA ART. 538, PARÁGRAFO
ÚNICO, DO CPC.

Caracterizado o intuito protelatório dos embargos, impõe-se a condenação
da embargante ao pagamento, em favor da parte adversa, da multa de 1% (um por
cento) sobre o valor da causa, tendo em vista o disposto no art. 538, parágrafo
único, do Código de Processo Civil.
Processo: 0000960-66.2010.5.07.0007
Rel. Desemb.: Maria José Girão
Turma 1

Julg.: 06/02/2013
Publ. DEJT: 18/02/2013

MATÉRIAS JÁ ESCLARECIDAS NO ACÓRDÃO. DESNECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
Constando do acórdão embargado, de modo expresso, as razões pelas quais
fora mantida a sentença proferida pelo Juízo "a quo", não havendo, portanto,
omissão, mas simples prequestionamento de matérias esclarecidas pelo órgão
julgador, impõe-se o improvimento dos embargos declaratórios.
Processo: 0000608-57.2010.5.07.0024
Rel. Desemb.: Maria José Girão
Turma 3

Julg.: 29/04/2013
Publ. DEJT: 09/05/2013

MINUTOS ANTECEDENTES E POSTERIORES AO TÉRMINO
DA JORNADA DE TRABALHO UTILIZADOS PARA TROCA
DE UNIFORME E ALIMENTAÇÃO. BENESSE FACULTATIVA
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OFERECIDA PELO EMPREGADOR. NÃO CONFIGURAÇÃO DE
TEMPO À DISPOSIÇÃO DO EMPREGADOR NA FORMA DO
ART. 4º, DA CLT. HORAS EXTRAS INDEVIDAS. RECURSO ORDINÁRIO DO EMPREGADO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO.
Os "minutos que antecedem e sucedem a jornada de trabalho" referidos na
Súmula nº 366, do Colendo Tribunal Superior do Trabalho, quando despendidos para
troca de uniformes e/ou para o consumo de café da manhã ou lanches fornecidos
gratuitamente pela empresa não se caracterizam como espécie de "tempo à disposição do empregador" (art. 4º, da CLT), e, portanto, não asseguram ao empregado
o direito à remuneração extraordinária.
Processo: 0000170-70.2011.5.07.0032
Rel. Juiz Convocado: Durval César de Vasconcelos Maia
Turma 2

Julg.: 27/05/2013
Publ. DEJT: 11/06/2013

MODIFICAÇÃO DE COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE.
Transitada em julgado a decisão prolatada em sede de embargos à
execução, não mais se admite alteração do julgado, mesmo que se trate de
matéria de ordem pública, sob pena de violação à coisa julgada, porquanto a
sentença que julgou os embargos à execução decidira definitivamente todos
os incidentes da execução. Agravo conhecido e provido.
Processo: 0047800-94.2007.5.07.0022
Rel. Desemb.: Plauto Carneiro Porto
Turma 3

Julg.: 1º/04/2013
Publ. DEJT: 06/05/2013

MOTORISTA DE ÔNIBUS. ASSALTO. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. TEORIA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INAPLICABILIDADE. REPARAÇÕES INDENIZATÓRIAS INDEVIDAS.
Uma vez comprovado que o evento danoso deu-se por ação de terceiros,
alheios à relação de emprego, não tendo o empregador concorrido, comissiva ou
omissivamente, para sua ocorrência, bem como que a atividade da empresa voltada
ao transporte coletivo urbano, por essência, não representa riscos potenciais aos
seus empregados, inaplicável, ao caso, a Teoria da Responsabilidade Objetiva.
Recurso a que se nega provimento.
Processo: 0001085-36.2012.5.07.0016
Rel. Desemb.: Plauto Carneiro Porto
Turma 3

Julg.: 02/04/2013
Publ. DEJT: 15/04/2013

172

TRT 7ª Região - Boletim de Jurisprudência - jan./jun. - 2013

MULTA DO § 8º DO ART. 477 DA CLT . HOMOLOGAÇÃO FORA
DO PRAZO. PREVISÃO CONVENCIONAL.
Não tendo a empresa se desincumbido do ônus de comprovar que a
homologação da rescisão contratual não ocorrerá no prazo legal por culpa
do empregado, forçoso reconhecer o direito da autora à percepção da multa
prevista no § 8º do art. 477 da CLT, nos termos previsto na Convenção
Coletiva de Trabalho firmada pelo sindicato da categoria.
Processo: 0001193-65.2012.5.07.0016
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1

Julg.: 19/12/2012
Publ. DEJT: 11/01/2013

MULTA DO ARTIGO 477 DA CLT. ATO COMPLEXO.
HOMOLOGAÇÃO A DESTEMPO. PRAZO SUPERIOR A
30 DIAS. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 8º DO
REFERENCIADO DISPOSITIVO CELETISTA.
A rescisão contratual, portanto, é ato complexo, que envolve o cumprimento
de obrigações de dar e fazer, sendo certo que somente no momento da homologação
(ou assinatura do recibo de quitação, em caso de empregado com menos de um
ano de serviço) o trabalhador tem acesso à integralidade das verbas rescisórias,
em especial quanto às guias para levantamento do FGTS e habilitação ao seguro
desemprego. Homologação fora do prazo é fato gerador da multa. Malgrado haja
sido respeitado o prazo previsto no § 6º, alínea "b", do artigo 477 da CLT, para
pagamento das parcelas resilitórias, é de se considerar que o atraso quanto à efetivação do ato homologatório superior a 30 dias não se revelou razoável, circunstância
esta que atrai a aplicação da multa prevista no § 8º do referenciado dispositivo
celetista. Desta forma, pode-se dizer que a rescisão contratual somente se exaure
com a homologação, no prazo legal, quando serão pagas as verbas rescisórias e
entregue os documentos pertinentes, não havendo impedimento para que o valor
devido seja depositado em conta corrente antes do prazo final.
Na hipótese dos autos, a promovida/recorrente não logrou comprovar que o agendamento previsto para o dia 06/08/2012, mencionado no documento anexado à fl. 51
dos autos, visando à efetivação da respectiva homologação do ato resilitório (a qual
fora antecipada para o dia 20/07/2012), fora estabelecido pelo Sindicato representativo
da categoria profissional a que pertencem os trabalhadores (SINTTEL/CE). É que o
referido documento de fl. 51, se trata de expediente elaborado própria empresa
reclamada, como se pode observar pelo timbre ali aposto, não havendo qualquer
identificação de chancela, ou aposição de ciência por parte do Ente Sindical
referenciado, não se vislumbrando, outrossim, nenhum expediente oriundo do
pré-citado Órgão de classe no sentido de agendamento da homologação da resilição contratual para aquela(s) data(s). Portanto, conclui-se, neste particular,
que a demandada/recorrida, ao depositar a verba rescisória tempestivamente,
porém, ao não proceder à homologação da rescisão no prazo legal, atraíra
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para si a multa estabelecida no § 8º do artigo 477 da Consolidação, em face
do que impõe-se-lhe a aplicação da sobredita penalidade e, conseguintemente, a
condenação ao pagamento do importe correspondente.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONCESSÃO.

O acesso à justiça, enquanto princípio fundamental inserto na CF/88, é
extensivo a todos e, portanto, não pode ser tolhido pelo Poder Judiciário sob o
manto do jus postulandi, que é faculdade atribuída ao jurisdicionado e não obrigação de postular em juízo sem a assistência de advogado. A regra prevista no
art. 791, da CLT, deve ser entendida como um plus deferido ao jurisdicionado,
seja ele empregado ou empregador, trabalhador avulso ou autônomo, e não como
óbice ao exercício do direito de postular em Juízo. Ademais, a Lei nº 5.584/70
que, em regra, é adotada para dar suporte à tese de que na Justiça do Trabalho os
honorários advocatícios somente são devidos quando o trabalhador estiver assistido pelo respectivo sindicato profissional, não exclui a opção pela via alternativa
da contratação de advogado. Em assim, estando a parte/reclamante assistida por
advogado e havendo sucumbência da parte reclamada, deve esta ser condenada ao
pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais nos termos do art. 20, do
CPC, e do art. 22, da Lei 8.906/94 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil).
Processo: 0001014-64.2012.5.07.0006
Rel. Desemb.: Regina Gláucia Cavalcante Nepomuceno
Turma 1

Julg.: 05/06/2013
Publ. DEJT: 13/06/2013

MULTA DO FGTS CALCULADA SOBRE O VALOR DOS DEPÓSITOS DO PACTO LABORAL.
Há que se confirmar a decisão do Juízo a quo, na qual dispõe que a apuração
da multa de 40% deve ser feita considerando como base de cálculo a globalidade
dos depósitos mensais, com a devida correção monetária e acrescidos de juros,
independentemente de saques durante a relação empregatícia. Entretanto, a sentença incorre em equívoco, somente no que tange a determinação precisa do valor
da diferença a ser paga. O valor deve ser apurado somente em sede de liquidação.
Conhecer dos recursos ordinários, negar provimento ao apelo da reclamada e dar
parcial provimento ao recurso da reclamante.
Processo: 0000929-24.2011.5.07.0003
Rel. Juiz Convocado: Judicael Sudário de Pinho
Turma 2

Julg.: 20/03/2013
Publ. DEJT: 04/04/2013

MUNICÍPIO. REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO. PUBLICAÇÃO DA LEI INSTITUIDORA, MEDIANTE AFIXAÇÃO
EM LOCAL PÚBLICO. VALIDADE. TRANSMUDAÇÃO DE
REGIME. PRESCRIÇÃO BIENAL.
A publicidade exigida para a validade de toda norma, em regra, se efetiva
com sua inserção em diário oficial. Contudo, em face de decisões recentes do
E. Supremo Tribunal Federal, na impossibilidade para tanto, há de se admitir sua
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afixação em local público na Prefeitura ou Câmara Municipal. Na hipótese dos
autos, comprovada a adoção de tal providência, tem-se por validamente instituído o
regime estatutário, ocorrendo, na mesma data, a extinção dos contratos de trabalho
e o início do lapso prescricional bienal previsto no inciso XXIX do art. 7º da Constituição da República e nas Súmulas 362 e 382 do TST. Convém lembrar, quanto
ao FGTS, que o prazo especial trintenário somente se aplica nas hipóteses em que
a ação seja proposta no prazo de 2 (dois) anos após a extinção do contrato por força
da superveniência de Regime Jurídico Estatutário.
Processo: 0130600-17.2009.5.07.0021
Rel. Juiz Convocado: Durval César de Vasconcelos Maia
Turma 2

Julg.: 08/04/2013
Publ. DEJT: 12/04/2013

MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU. REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO.
PROVA DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE.
FGTS INDEVIDO.
A publicidade exigida para a validade de toda norma, em regra, se efetiva
com sua inserção em diário oficial. Contudo, na impossibilidade para tanto, hão de se
admitir outros meios legalmente válidos, inclusive sua afixação em local público na
Prefeitura ou Câmara Municipal. Nesta hipótese, cabe à Edilidade provar a vigência
da norma sempre que se fizer necessário. "In casu", incontroversa a observância ao
princípio constitucional da publicidade, há de se reconhecer a validade do Regime
Jurídico administrativo implantado pelo Município reclamado. Nesse compasso,
indevido o recolhimento fundiário nas relações de trabalho de natureza administrativa.
Processo: 0000347-15.2012.5.07.0027
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 17/06/2013
Publ. DEJT: 26/06/2013

NÃO ABRANGÊNCIA DA RENÚNCIA À NORMA CRIADORA
DAS VANTAGENS PESSOAIS.
Não obstante a Constituição Federal de 1988 tenha, efetivamente, guindado
as convenções e acordos coletivos, a ponto de serem reconhecidas por norma
Constitucional, não se pode aceitar a tese de que a adesão do empregado a um
determinado plano de cargos e salários, ainda que mais vantajoso, possa impedir
o acesso ao Judiciário, ou obstar o direito de ação, pois haveria afronta ao inciso
XXXV, do art. 5º da CF/88.

DIFERENÇAS SALARIAIS. ALTERAÇÃO DA BASE DE
CÁLCULO DAS VANTAGENS PESSOAIS (VP-GIP 062 E
VP-GIP 092). NÃO INCIDÊNCIA DAS VERBAS "CARGO
COMISSIONADO" E "CTVA". IMPLANTAÇÃO.
Apesar de ter havido alteração na composição da remuneração do reclamante, pela exclusão da parcela atinente à função de confiança da base de cálculo
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das VP-GIP's, tal se deu pela circunstância de que as funções de confiança foram
extintas do quadro de pessoal da reclamada desde a alteração do Plano, ocorrida em
1998, ocasião em que foram substituídas pelos cargos comissionados. Não houve, no
entanto, redução ou prejuízo de nenhuma espécie, para o reclamante, pois os valores
das VP-GIP's foram, juntamente com o valor da extinta função, incorporados ao valor
da remuneração do cargo comissionado. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Processo: 0001483-23.2011.5.07.0014
Rel. Desemb.: Francisco Tarcísio Guedes Lima Verde Júnior
Turma 1

Julg.: 03/04/2013
Publ. DEJT: 11/04/2013

NOMEAÇÃO DE CAUSÍDICO. FALTADE PODERES ESPECÍFICOS.
IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO.
Irregular resta a representação advocatícia quando não há, pela empresa,
nomeação do causídico por pessoa com poderes bastantes para a prática desse ato.
Processo: 0000360-33.2011.5.07.0032
Rel. Desemb.: Plauto Carneiro Porto
Turma 3

Julg.: 04/02/2013
Publ. DEJT: 14/02/2013

NOVO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. ATO ÚNICO DO
EMPREGADOR. PRESCRIÇÃO TOTAL. APLICAÇÃO DE OFÍCIO.
O plano de cargos e salários foi implantado em 18.07.2006 e decorreu de
ato único do empregador, o qual violou norma regulamentar. O reclamante somente
se insurgiu contra o mesmo, alegando sua invalidade, em 10.05.2012, portanto
quando já decorridos mais de cinco anos da pretensa violação de seu direito. Desse
modo, decreto, de ofício, a prescrição total dos direitos do autor.
Processo: 0000760-06.2012.5.07.0002
Rel. Desemb.: Jefferson Quesado Júnior
Turma 3

Julg.: 18/06/2013
Publ. DEJT: 28/06/2013

NOVOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL.
Verificando-se no julgado a existência de erro material, incumbe ao julgador
corrigi-lo, nos termos do art. 897-A, parágrafo único, da CLT. Dá-se provimento
aos novos embargos declaratórios, mantendo-se no mais o acórdão embargado.
Processo: 0000018-37.2010.5.07.0006
Rel. Desemb.: Maria José Girão
Turma 3

Julg.: 29/04/2013
Publ. DEJT: 07/05/2013
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NOVOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO. MATÉRIAS JÁ ESCLARECIDAS NOS ACÓRDÃOS
ANTERIORES. DESNECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO.
Constando dos acórdãos embargados, de modo expresso, as razões pelas
quais fora mantida a sentença proferida pelo Juízo "a quo", não havendo, portanto,
omissão, mas simples prequestionamento de matérias esclarecidas pelo órgão
julgador, impõe-se o improvimento dos embargos declaratórios.
Processo: 0237200-65.1999.5.07.0004
Rel. Desemb.: Maria José Girão
Turma 1

Julg.: 20/06/2013
Publ. DEJT: 28/06/2013

NULIDADE. ARGUIÇÃO. MOMENTO PROCESSUAL INOPORTUNO.
De acordo com o art. 795 da CLT, as nulidades devem ser argüidas na primeira
oportunidade que a parte tiver para falar nos autos. Não o fazendo, enseja a preclusão
da matéria, sendo inadmissível sua argüição apenas nas razões de recurso.

MULTA DO ART. 467.

A revelia e os efeitos da confissão tornaram incontroverso o direito da
reclamante ao recebimento de verbas rescisórias e a falta de quitação na primeira
audiência enseja a penalidade prevista no art. 467, da CLT. Aplicação da Súmula
nº 69, do TST.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Os honorários advocatícios devem ser deferidos, por força da interpretação
das disposições da Constituição da República, art. 133; Código de Processo Civil,
art. 20; Lei nº 8.906/94, art. 22 e Súmula 450, STF; com o descarte de quaisquer
outras normas legais, súmulas ou assemelhados.
Processo: 0000447-39.2012.5.07.0004
Rel. Desemb.: Jefferson Quesado Júnior
Turma 3

Julg.: 1º/04/2013
Publ. DEJT: 12/04/2013

NULIDADE DA DISPENSA. REINTEGRAÇÃO.
A dispensa sem justa causa é um direito potestativo do empregador, que
o exercita com base em sua conveniência e oportunidade, não havendo como
obrigá-lo a manter o contrato de trabalho. Esta dispensa pode ser afastada
nos casos de estabilidade provisória, período em que o empregado não pode
ser livremente dispensado pelo empregador, salvo justa causa ou força maior.
Recurso conhecido e não provido.
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Processo: 0002012-75.2011.5.07.0003
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado
Turma 1
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Julg.: 08/05/2013
Publ. DEJT: 14/05/2013

NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO "EXTRA PETITA".
O juízo de origem proferiu sentença com objeto diverso do pedido pelos
reclamantes, uma vez que considerou que os autores eram aposentados, quando, na
verdade, eram ativos; condenando a reclamada a pagá-los o auxílio-alimentação;
quando pleiteiam, em exordial, não o seu pagamento, mas a incorporação da aludida
verba, para todos os efeitos, e a condenação da CEF ao pagamento dos reflexos sobre
as parcelas declinadas na exordial. Frise-se que configura-se impossível, para fins de
se evitar a declaração de nulidade, apenas a limitação da sentença aos limites da lide,
com o respectivo corte condenatório, uma vez que existem pedidos que não foram
analisados pelo juízo de origem, restando, portanto, prejudicadas as partes. Destarte,
de ser acolhida a preliminar de nulidade da sentença, em virtude do julgamento "extra
petita", determinando-se a anulação da sentença e de todos os atos dela consequentes,
retornando-se os autos ao juízo de origem para que seja proferida nova decisão, a fim
de que a lide seja decidida nos exatos limites em que foi proposta, com fulcro nos arts.
128 e 460 do CPC. Recurso ordinário conhecido e provido.
Processo: 0000567-19.2011.5.07.0004
Rel. Desemb.: Francisco Tarcísio Guedes Lima Verde Júnior
Turma 1

Julg.: 20/03/2013
Publ. DEJT: 1º/04/2013

NULIDADE DA SENTENÇA. REJULGAMENTO DA AÇÃO
PELO MESMO JUÍZO. INADMISSIBILIDADE.
Nula a sentença que decide novamente o litígio versado nos autos, face à
expressa vedação insculpida nos artigos 836 da CLT e 471 do CPC.
Processo: 0529500-31.2006.5.07.0032
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 20/03/2013
Publ. DEJT: 1º/04/2013

NULIDADE DA SENTENÇA DE MÉRITO. INCOMPETÊNCIA
ABSOLUTA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ARGUIÇÃO NA
FASE DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de
jurisdição (art. 113, Código de Processo Civil Brasileiro), mas sempre antes do
trânsito em julgado da sentença, após o que a lei não autoriza a decretação de nulidade
da decisão, que somente poderá ser desconstituída através da ação rescisória.
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INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL.

Esta Corte já sedimentou sua jurisprudência sobre a matéria, quando
declarou a inconstitucionalidade material do § 5º, do artigo 884, da CLT, no
julgamento proferido em incidente de inconstitucionalidade suscitado nos autos
do Agravo de Petição nº 0026600-02.2005.5.07.0022.

IMPROCEDENCIA DO PLEITO DE FGTS E DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
Discussão de matérias já analisadas na fase de conhecimento. Encontrando-se
acobertadas pelo manto da coisa julgada - restando inegavelmente preclusas.
Processo: 0157200-37.2007.5.07.0024
Rel. Juiz Convocado: Judicael Sudário de Pinho
Turma 2

Julg.: 17/06/2013
Publ. DEJT: 26/06/2013

OPERADOR DE TELEATENDIMENTO/TELEMARKETING.
NR 17. INTERVALO DE 20 MINUTOS PARA REPOUSO E
ALIMENTAÇÃO. HORAS EXTRAS. INDEVIDAS.
O intervalo de 20 (vinte) minutos para repouso e alimentação, não se
encontra incluso na jornada de seis horas, corroborando o disposto no § 2º do
art. 71, da CLT, que dispõe: "Os intervalos de descanso não serão computados
na duração do trabalho", motivo pelo qual não procede o pleito de pagamento de
vinte minutos diários, a título de horas extras, com acréscimo de 50%.

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS.

OJ nº 390, da SDI-I, do TST. Acordo Coletivo que condiciona a percepção
da PLR ao efetivo exercício de atividades perante a reclamada em determinada
data, não obstante tenha o trabalhador concorrido para o resultado positivo da
empresa no decorrer do ano, em conjunto com os demais empregados, malfere o
Princípio da Isonomia. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Processo: 0000917-92.2011.5.07.0008
Rel. Juiz Convocado: Durval César de Vasconcelos Maia
Turma 2

Julg.: 17/06/2013
Publ. DEJT: 26/06/2013

PCS/1998 EDITADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
ALTERAÇÕES DA FORMA REMUNERATÓRIA RELATIVAS ÀS
VANTAGENS PESSOAIS E AO COMPLEMENTO TEMPORÁRIO VARIÁVEL DE AJUSTE AO PISO DE MERCADO-CTVA.
PREJUÍZOS AOS EMPREGADOS. NÃO-OCORRÊNCIA.
Restando evidenciado nos autos, à vista do contexto fático-processual emergente
dos autos e à luz da documentação coligida ao acervo instrutório, que os importes que
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correspondiam às rubricas VP-GIP/SEM (SALÁRIO+FUNÇÃO R. 092) e VP-GIPTEMPO DE SERVIÇO (R. 062), que antes incidiam sobre a FUNÇÃO DE
CONFIANÇA (009), foram adicionados ao valor da pré-dita FUNÇÃO DE
CONFIANÇA, e, com esta, tiveram seu valor incorporado ao valor referente ao
dito cargo em comissão, passando, portanto, a integrar a remuneração deste tal
cargo comissionado, sob a rubrica 055, não se vislumbra, portanto, a existência
de prejuízos financeiros ou salariais em face do recorrente. É que restara evidenciado nos autos que, a partir de novembro de 1988, a forma de remuneração dos
cargos comissionados criados pela CAIXA, com a edição do PCS/1998, levara em
linha de consideração as Tabelas remuneratórias relativas às antigas Funções de
Confiança, sendo adicionado na mesma rubrica dos novos cargos comissionados
(sob a rubrica 055) o valor que as antigas Funções de Confiança faziam incidir nas
vantagens pessoais (VP's) sob as rubricas 062 e 092, acima citadas, constatando-se
que, a partir de então, as citadas VP's passaram a ser apenas reflexos do valor do
Cargo Efetivo, para os exercentes dos novos cargos comissionados criados pelo
referido PCS/1998. Relativamente à incidência das vantagens pessoais VP-GIP/
SEM (SALÁRIO+FUNÇÃO R.092 e VP-GIP-TEMPO DE SERVIÇO R.062)
sobre a verba denominada COMPLEMENTO TEMPORÁRIO VARIÁVEL DE
AJUSTE AO PISO DE MERCADO - CTVA (005), inexiste fundamento de ordem
contratual, regulamentar ou legal autorizativo da incidência, sobre esta última
parcela (CTVA), das sobreditas vantagens pessoais, não se verificando a incidência
dessas verbas sobre todas as parcelas de natureza salarial, mas, sim e tão-somente,
sobre as rubricas especificadas no regulamento empresarial, a saber, SALÁRIO
PADRÃO (002), FUNÇÃO DE CONFIANÇA (009), não havendo previsão, no
entanto, de incidência sobre a já referida verba CTVA (005). Recurso Improvido.
Processo: 0000114-15.2011.5.07.0007
Rel. Desemb.: Regina Gláucia Cavalcante Nepomuceno
Turma 1

Julg.: 20/06/2013
Publ. DEJT: 1º/07/2013

PETROBRAS. NORMA INTERNA CONCESSIVA DE FOLGAS
ANUAIS A EMPREGADOS BRIGADISTAS. DESCUMPRIMENTO.
CONVERSÃO DAOBRIGAÇÃO, QUANTO AO PERÍODO VENCIDO,
EM PERDAS E DANOS.
Não tendo a empresa assegurado o gozo de folgas anuais previstas em
norma interna de sua própria iniciativa e sendo impossível a retroação no tempo
para se usufruir desse direito quanto aos exercícios anteriores, cabível a conversão
dessa obrigação em reparação pecuniária por perdas e danos.
Processo: 0001590-28.2010.5.07.0006
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 21/01/2013
Publ. DEJT: 25/01/2013
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PAGAMENTO DE COMISSÃO SOBRE VENDA. COMPROVAÇÃO.
Existindo nos autos prova de que a reclamante percebia comissão sobre a
venda dos produtos oferecidos pela empresa reclamada, deve-se reformar a sentença,
para que seja considerada a média das comissões dos dois meses comprovados nos
autos. Recurso ordinário conhecido e parcialmente provido.
Processo: 0000631-14.2011.5.07.0009
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva
Turma 3

Julg.: 11/03/2013
Publ. DEJT: 20/03/2013

PAGAMENTO DE SALÁRIO MÍNIMO PROPORCIONAL À
JORNADA REDUZIDA. POSSIBILIDADE.
Reveste-se de legalidade a pactuação do pagamento proporcional de
salário mínimo em contraprestação ao labor em jornada reduzida, nos termos
do entendimento consubstanciado no teor da Orientação Jurisprudencial nº 358
do C. TST.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFERIMENTO.

A verba honorária é fixada em 15% do apurado (interpretação das
disposições da Constituição da República, art. 133; Código de Processo
Civil, art. 20; Lei nº 8.906/94, art. 22 e Súmula 450, STF; com o descarte de
quaisquer outras normas legais, súmulas ou assemelhados). Recurso ordinário
conhecido e parcialmente provido.
Processo: 0000382-75.2012.5.07.0026
Rel. Desemb.: Jefferson Quesado Júnior
Turma 3

Julg.: 1º/04/2013
Publ. DEJT: 18/04/2013

PARCELA DENOMINADA PLANO DE PARTICIPAÇÃO NOS
RESULTADOS (PPR). PERIODICIDADE INFERIOR A UM
SEMESTRE CIVIL. OFENSA À LEGISLAÇÃO PERTINENTE
(LEI Nº 10.101/2000). NATUREZA SALARIAL.
O pagamento da rubrica denominada PLANO DE PARTICIPAÇÃO NOS
RESULTADOS-PPR em periodicidade inferior a um semestre civil desatende ao
requisito previsto na legislação pertinente (Lei nº 10.101/2000), transmuda a sua
natureza para verba de caráter salarial, devendo, conseguintemente, integrar a
base remuneratória do obreiro/recorrido, para os fins devidos.
Processo: 0000802-46.2012.5.07.0005
Rel. Desemb.: Regina Gláucia Cavalcante Nepomuceno
Turma 1

Julg.: 10/04/2013
Publ. DEJT: 18/04/2013
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PARCELAS VINCENDAS. JUROS APLICÁVEIS.
A contadoria do Juízo de origem, ao promover a atualização dos cálculos
de 30/08/2008 até 31/08/2010, equivocou-se ao aplicar um percentual único de
juros de mora, desconsiderando assim a existência das parcelas vincendas, para as
quais os juros aplicáveis devem ser decrescentes, uma vez que o termo inicial de
contagem de tais juros é o vencimento de cada parcela e não a propositura da ação.

CESTA BÁSICA E TICKET ALIMENTAÇÃO. AUSÊNCIA
DE PROVA.
Inexistindo nos autos, os instrumentos normativos que supostamente conteriam
a previsão de descontos referentes à participação do funcionário na concessão da cesta
básica e do ticket alimentação, improcede a pretensão da agravante (art. 818 da CLT).
Agravo de petição conhecido e parcialmente provido.
Processo: 0147500-84.2004.5.07.0010
Rel. Desemb.: Francisco Tarcísio Guedes Lima Verde Júnior
Turma 1

Julg.: 20/06/2013
Publ. DEJT: 1º/07/2013

PARIDADE ESTIPENDIÁRIA ENTRE ATIVOS E INATIVOS.
INOBSERVÂNCIA.
O regulamento do benefício de complementação de aposentadoria pago pela
Fundação Petrobras de Seguridade Social (PETROS) aos aposentados vinculados à
PETROBRAS assegura a paridade de valores entre o salário do cargo percebido pelo
empregado na ativa e os proventos percebidos na inatividade. A instituição de mais
um nível na carreira e o reposicionamento de todo o quadro de pessoal, conseguintemente, no patamar subsequente da gradação funcional, impedindo que os jubilados
sejam atingidos pelo mesmo avanço horizontal, enseja ofensa direta aos princípios da
isonomia e da irredutibilidade salariais, insculpidos no art. 7º, incisos XXX e VI da
Constituição Federal, respectivamente, além de atentar contra o ato jurídico perfeito
e o direito adquirido à luz do citado Regulamento Básico do Plano de Previdência.
Processo: 0203800-05.2009.5.07.0006
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 17/12/2012
Publ. DEJT: 24/01/2013

PASTOR RELIGIOSO. OFÍCIO DE CARÁTER ESPIRITUAL.
RELAÇÃO DE EMPREGO INEXISTENTE.
Pastor protestante, padre, qualquer missionário religioso ou orientador espiritual não guarda vinculação empregatícia com qualquer igreja e, se exerce atividade
pastoral, o faz, ou deveria fazê-lo, desinteressadamente, tão só pela glória de Deus.
"In casu", evidenciando a prova dos autos que o reclamante atuara na reclamada
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como pastor, ou seja, em ofício de caráter espiritual e por motivação religiosa, não
no intento de meramente disponibilizar a força de trabalho em benefício de outrem
em troca de uma contraprestação pecuniária, descabe falar em relação de emprego.
Processo: 0001395-21.2011.5.07.0002
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 11/03/2013
Publ. DEJT: 15/03/2013

PEDIDO DA JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO. ISENÇÃO
DAS CUSTAS PROCESSUAIS.
Nos termos do art. 4º, § 1º, da Lei nº 1.060/50 é suficiente a declaração
do estado de miserabilidade para que sejam concedidos os beneficios da justiça
gratuita, inclusive na fase recursal.

EMPREGADO. CONTRATO DE TRABALHO VIGENTE
HÁ MAIS DE 01 (UM) ANO. PEDIDO DE DEMISSÃO.
AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SINDICAL OU DO MINISTÉRIO
DO TRABALHO E EMPREGO. VIOLAÇÃO AO ART. 477, § 1º,
DA CLT. INVALIDADE.

Consoante o disposto no art. 477, § 1º, da CLT, "O pedido de demissão ou
recibo de quitação de rescisão do contrato de trabalho, firmado por empregado
com mais de 1 (um) ano de serviço, só será válido quando feito com a assistência
do respectivo Sindicato ou perante a autoridade do Ministério do Trabalho." Em
tais condições, ausente a assistência sindical ou da autoridade do Ministério do
Trabalho e Emprego, resta inequívoca a invalidade do pedido de demissão.
Processo: 0001484-29.2011.5.07.0007
Rel. Desemb.: Maria José Girão
Turma 3

Julg.: 11/03/2013
Publ. DEJT: 09/04/2013

PEDIDO DECLARATÓRIO. PRESCRIÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA.
Não há se falar, nem mesmo em tese, de prescrição do direito de postular
a declaração da natureza jurídica do auxílio-alimentação, visto que se trata de
pedido declaratório. Doutra parte, os reflexos de tal declaração sofrem os efeitos
da prescrição quinquenal, à exceção do FGTS, cujo recolhimento pode se estender,
retroativamente, por trinta anos, conforme Súmula 362 do TST. Prejudicial de
prescrição total que se rejeita.

EMPREGADOS ADMITIDOS DEPOIS DA NEGOCIAÇÃO
COLETIVA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
DE INCORPORAÇÃO AO SALÁRIO.

O empregado admitido depois da Convenção Coletiva de Trabalho de 1987
não faz jus à incorporação do auxílio-alimentação ao seu salário, porquanto nunca
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recebeu o aludido benefício sob o pálio de verba salarial, mas sim indenizatória.
Portanto, reforma-se a sentença, para julgar improcedentes os pedidos da reclamante
que adentrou nos quadros da reclamada no ano de 1989. RECURSO ORDINÁRIO
DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO NO MÉRITO.
Processo: 0001219-27.2011.5.07.0007
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva
Turma 3

Julg.: 23/04/2013
Publ. DEJT: 06/05/2013

PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIOS POR
SUBSTITUIÇÃO. INÉPCIA.
O pedido feito de forma genérica, sem indicar quais trabalhadores teriam
sido substituídos pelo reclamante ou ao menos os informar os períodos em que
ocorreram referidas substituições é notoriamente inepto, pois que dificulta inclusive
o exercício da defesa por parte da ré.

HORAS EXTRAS. ADICIONAL NOTURNO. TRABALHO AOS
FERIADOS. NÃO CONCESSÃO DE FÉRIAS. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE CELULAR. NÃO
PAGAMENTO DE PRÊMIOS DO PROGRAMA DE EXCELÊNCIA
EM VENDAS (PEV) E PRÊMIO POR OBJETIVO. ACÚMULO
DE FUNÇÕES. DANO MORAL.
Os pedidos epigrafados tratam-se de hipóteses em que, por força do instituído no artigo 818 da CLT c/c artigo 333 do CPC, aderem à regra da legislação
pátria vigente, segundo a qual a prova das alegações incumbe à parte que as fizer:
ao autor cabe comprovar os fatos constitutivos do seu direito, e ao réu compete
comprovar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito perseguido.
Não tendo o autor produzido provas bastantes à confirmação de seus direitos, de
se indeferir os pedidos supra.
Processo: 0001124-33.2012.5.07.0016
Rel. Desemb.: Regina Gláucia Cavalcante Nepomuceno
Turma 1

Julg.: 15/05/2013
Publ. DEJT: 21/05/2013

PEDIDO DE DEMISSÃO. EMPREGADO COM MAIS DE UM
ANO DE SERVIÇO. NECESSIDADE DE HOMOLOGAÇÃO
SINDICAL.
O pedido de demissão firmado por empregado com mais de um ano de
serviço, só será válido quando feito com a assistência do respectivo Sindicato
(artº 477, § 1º da CLT).
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Processo: 0000263-50.2012.5.07.0015
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 03/06/2013
Publ. DEJT: 12/06/2013

PEDIDO DE DEMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS.
CONSEQÜÊNCIAS.
O documento de fl. 87 revela que o reclamante, por razões particulares,
formulou pedido de demissão. No TRCT de fl. 86, devidamente assinado pelo
autor, constou tal motivo como causa do afastamento. Registre-se, ademais, a
inexistência de alegação autoral de qualquer vício a macular o indigitado pedido.
Nesse compasso, de se excluir da condenação as verbas decorrentes de demissão
injusta, no caso o aviso prévio e a multa de 40% sobre o FGTS.
Processo: 0000389-95.2011.5.07.0028
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado
Turma 1

Julg.: 08/05/2013
Publ. DEJT: 14/05/2013

PEDIDO DE DEMISSÃO. VALIDADE.
A tão só ausência de homologação pelo sindicato ou pela autoridade do
Ministério do Trabalho, exigida pelo art. 477, § 1º da CLT para os empregados
que contam mais de um ano de serviço, não é suficiente para invalidar o pedido
de demissão, desde que reste robustamente comprovado que o empregado manifestou livremente a sua vontade de pôr fim ao vínculo de emprego. Recurso a que
se nega provimento.
Processo: 0001846-56.2011.5.07.0031
Rel. Juiz Convocado: Durval César de Vasconcelos Maia
Turma 2

Julg.: 17/06/2013
Publ. DEJT: 26/06/2013

PEDIDO DE DEMISSÃO E RESCISÃO INDIRETA DO
CONTRATO DE TRABALHO.
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 referido
pedido, não havendo que se falar em rescisão indireta do contrato de trabalho,
pois esta decorre de ato faltoso praticado pelo empregador que torna insuportável
a manutenção do liame empregatício, nos termos do art. 483 da CLT. Compete,
pois, ao reclamante comprovar os motivos elencados. Não se desincumbindo desse
encargo satisfatoriamente, reconhece-se que a ruptura do contrato de trabalho se
deu por iniciativa do obreiro.
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INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ÔNUS DE PROVA.

Não havendo provas contundentes acerca da prática de atos ilícitos por
parte do reclamado, resta indevida a indenização por danos morais pleiteada.
Processo: 0000619-45.2012.5.07.0015
Rel. Desemb.: Regina Gláucia Cavalcante Nepomuceno
Turma 1

Julg.: 20/06/2013
Publ. DEJT: 04/07/2013

PEDIDO DE DEMISSÃO SEM ASSISTÊNCIA DO SINDICATO
OU DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. EMPREGADO COM
MAIS DE UM ANO DE SERVIÇO. INVALIDADE.
Uma vez que o suposto pedido de demissão do reclamante, que contava
com mais de um ano de serviço na empresa, não foi feito com a assistência do
sindicato respectivo ou perante a autoridade do Ministério do Trabalho, não há
como se lhe emprestar qualquer validade, devendo ser mantida a decisão que
acolheu a tese da dispensa sem justa causa, ante o princípio da continuidade do
vínculo empregatício.
Processo: 0001279-85.2011.5.07.0011
Rel. Desemb.: Regina Gláucia Cavalcante Nepomuceno
Turma 1

Julg.: 10/04/2013
Publ. DEJT: 18/04/2013

PEJOTIZAÇÃO. BURLA À LEGISLAÇÃO TRABAHISTA.
RECONHECIMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
A empresa reclamada tentou se furtar da legislação trabalhista e dos deveres
dela decorrentes substituindo empregado por pessoa jurídica e formalizando contrato
de prestação de serviços, através do qual o obreiro continuou a lhe prestar os mesmos
serviços de quando tinha carteira assinada, mediante pagamento e sem autonomia.
Tal artifício, hodiernamente chamado de "pejotização", representa um meio de o
empregador maximizar seus lucros em sacrifício dos direitos de seus empregados, em
afronta a princípios basilares do direito trabalhista como a primazia da realidade e a
continuidade da relação de emprego. Desta feita, reputa-se acertada a decisão do douto
Juízo "a quo", que reconheceu a existência de vínculo empregatício entre os litigantes.

FÉRIAS INTEGRAIS. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL. REFORMA DA SENTENÇA.

Merece pequeno reparo a decisão de primeiro grau, que concedeu "férias
vencidas 2005/2006 (dobro)" na sua integralidade quando deveriam ser proporcionais, haja vista a prescrição quinquenal que atingiu os créditos anteriores a
14/04/2006. Assim, reforma-se a sentença, a fim de reduzir as férias integrais de
2005/2006 (dobro) para férias proporcionais (6/12) em dobro.
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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 DA RECLAMADA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Processo: 0000637-39.2011.5.07.0003
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva
Turma 3

Julg.: 21/01/2013
Publ. DEJT: 07/02/2013

PENA DE SUSPENSÃO NÃO ANULADA. PUNIÇÃO DENTRO
DO PODER DIRETIVO DO EMPREGADOR.
Na espécie, constata-se que a reclamada trouxe aos autos elementos
convincentes que justificam a penalidade de suspensão aplicada ao obreiro, pelo
que deve a mesma ser mantida. Recurso conhecido e improvido.
Processo: 0000728-54.2011.5.07.0028
Rel. Desemb.: Jefferson Quesado Júnior
Turma 3

Julg.: 28/01/2013
Publ. DEJT: 04/02/2013

PENHORA. BENS DOS SÓCIOS.
Constatando-se que a executada não possui bens próprios capazes de fazer
frente à execução, correta a decisão que desconsiderou a personalidade jurídica
da sociedade e que foi buscar, no patrimônio do sócio que a integrava ao tempo
em que as autoras prestaram serviços, o meio de satisfazer a execução.
Processo: 0000507-92.2011.5.07.0021
Rel. Desemb.: Plauto Carneiro Porto
Turma 3

Julg.: 14/01/2013
Publ. DEJT: 18/01/2013

PENHORA. IMÓVEL ADQUIRIDO POR TERCEIRO DE BOA-FÉ.
INEXISTÊNCIA DE FRAUDE.
Consoante a disposição do art. 1.245, parágrafo único, do Código Civil, a
transferência da propriedade entre vivos deva ser levada a efeito através do registro
do título translativo junto ao Cartório de Imóveis, providência da qual cuidaram os
embargantes. Tal fato, aliado à posse e à conduta de boa-fé dos agravantes, impõe
reputar válida a transferência do imóvel objeto da constrição e, consequentemente,
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ilegal a penhora que recaiu sobre o mesmo, mormente quando comprovado que os
adquirentes não tinham qualquer conhecimento acerca de pendência judicial sobre
o mesmo, haja vista a inexistência de informação ou restrição judicial gravada à
margem da matrícula. Agravo de petição conhecido e provido.
Processo: 0000687-90.2011.5.07.0027
Rel. Desemb.: Jefferson Quesado Júnior
Turma 3

Julg.: 06/05/2013
Publ. DEJT: 15/05/2013

PENHORA DE NUMERÁRIO DA EMLURB EM CONTA DO
MUNICÍPIO DE FORTALEZA. LEGALIDADE.
Havendo a subsunção das verbas da Emlurb em conta de titularidade do
Município de Fortaleza, não há impedimento a que a penhora nela se realize,
visto que, em se tratando de dinheiro, pode ser encontrado tanto na posse do ente
executado quanto em poder de terceiros, não constituindo ofensa, por outro lado,
ao art. 100 da CF/88, visto cuidar-se, a rigor, de bem de pessoa jurídica de direito
privado não jungida à norma constitucional do precatório. Agravo de Petição
conhecido e improvido.
Processo: 0001904-74.2010.5.07.0005
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva
Turma 3

Julg.: 11/03/2013
Publ. DEJT: 20/03/2013

PERÍODO ANTERIOR AO REGISTRADO NA CTPS.
A documentação colacionada aos autos, às fls. 60/75, juntamente com a peça
defensiva, consistente de Inquérito Policial e Denúncia por parte do Ministério
Público Estadual, ambos em face do reclamante, noticia a prestação de serviços, por
parte do autor, junto à empresa ora recorrente, em período precedente a 01/08/2011,
pelo que impõe-se a manutenção da sentença, neste particular, que declarou nulo o
contrato de experiência e reconhecera a existência de vínculo empregatício entre
as partes no período de 20/09/2009 a 12/08/2011.

DO ADICIONAL NOTURNO.

A reclamada/recorrente, em sua peça contestatória, reconhece o labor
noturno, pelo que devido é o pagamento do pré-citado adicional, correspondente a
todo o período do pacto laboral, ante a inexistência de comprovação nos autos dos
respectivos pagamentos, nos termos previstos no artigo 73 da CLT, contudo deve
ser compensado o valor pago a referido título constante do TRCT anexado à fl. 55.

DAS VERBAS RESILITÓRIAS DEVIDAS.

Considerando o reconhecimento da vinculação empregatícia no período
compreendido de 20/09/2009 a 12/08/2011, bem como que a resilição do pacto

188

TRT 7ª Região - Boletim de Jurisprudência - jan./jun. - 2013

laboral se dera sem justo motivo e, diante da ausência dos respectivos adimplementos correspondentes a todo o período laboral, mantém-se a condenação
da reclamada ao pagamento das parcelas constantes do dispositivo sentencial,
inclusive a retificação da CTPS do reclamante quanto à data de admissão, a saber,
20/09/2009, compensando-se os valores pagos a título de verbas resilitórias, FGTS
+ 40% e adicional noturno.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

O acesso à justiça é princípio fundamental extensivo a todos, não podendo
ser tolhido pelo Poder Judiciário sob o manto do "jus postulandi", que é faculdade
atribuída ao jurisdicionado e não obrigação de postular em juízo sem a assistência de
advogado. A Lei nº 5.584/70 não exclui a opção pela via alternativa da contratação
de advogado. Outrossim, inaplicáveis as Súmulas 219 e 329 do TST, pois superadas
quando da edição promulgação da Lei nº 10.288/01.

DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.

A afirmação de não deter condições financeiras de suportar os encargos
econômicos do processo, aliada ao fato de ser o reclamante parte hipossuficiente
da relação jurídica estabelecida entre os litigantes, são suficientes à concessão dos
benefícios da Justiça Gratuita.
Processo: 0000511-25.2012.5.07.0012
Rel. Desemb.: Regina Gláucia Cavalcante Nepomuceno
Turma 1

Julg.: 20/06/2013
Publ. DEJT: 1º/07/2013

PERÍODO CLANDESTINO. AUSÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO.
VÍNCULO INEXISTENTE.
Uma vez que, de acordo com o conjunto probatório, no período em questão
a prestação de serviços se dava de forma autônoma, sem subordinação, confirma-se
a sentença que vislumbrou inexistente o vínculo empregatício.
Processo: 0000417-65.2012.5.07.0016
Rel. Desemb.: Plauto Carneiro Porto
Turma 3

Julg.: 18/03/2013
Publ. DEJT: 02/04/2013

PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE MISERABILIDADE.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no entendimento
de que para a concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica, esta deve provar
que não possui meios para custear as verbas processuais. No caso, o agravante
não trouxe aos autos prova que demonstrasse a sua impossibilidade de suportar
os encargos processuais. Desta forma, de se confirmar a decisão agravada que
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considerou o recurso ordinário deserto, tendo em vista a ausência do recolhimento
do depósito recursal, com fundamento na não concessão da justiça gratuita ao
sindicato agravante. Agravo conhecido e improvido.
Processo: 0001175-11.2012.5.07.0027
Rel. Juiz Convocado: Judicael Sudário de Pinho
Turma 2

Julg.: 17/06/2013
Publ. DEJT: 26/06/2013

PLANO DE APOIO À APOSENTADORIA. PEDIDO DE
DESLIGAMENTO ESPONTÂNEO DA AUTORA.
Reconhecido que a autora, por ato volitivo seu e, espontaneamente, aderiu
ao plano de apoio à aposentadoria, há de ser reformada a decisão para excluir da
condenação o pagamento do aviso prévio e da multa de 40% sobre os depósitos
fundiários de todo o período do contrato de trabalho, em face de o deferimento de
tais verbas não ser compatível com a forma de como se deu o deslinde contratual.
Recurso Ordinário conhecido e provido.
Processo: 0000573-53.2012.5.07.0016
Rel. Juiz Convocado: Judicael Sudário de Pinho
Turma 2

Julg.: 17/06/2013
Publ. DEJT: 26/06/2013

PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. ALTERAÇÃO CONTRATUAL
LESIVA.
Importa em alteração contratual lesiva a adoção, pelo empregador, de novo
Plano de Cargos e Salários que importa em notório prejuízo ao trabalhador, mormente
quando é dispensada a adesão deste, e sua transmutação é feita de forma automática
e sem consulta à sua vontade. Nos termos da Súmula nº 51 do TST, as cláusulas
regulamentares que revoguem ou alterem vantagens deferidas anteriormente só
atingirão os trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração do regulamento.
Processo: 0001276-81.2012.5.07.0016
Rel. Desemb.: Regina Gláucia Cavalcante Nepomuceno
Turma 1

Julg.: 15/05/2013
Publ. DEJT: 21/05/2013

PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. LEI Nº 13.779/2003. PROMOÇÃO
POR MERECIMENTO. ADESÃO AO CONTRATO DE TRABALHO.
A promoção por merecimento, prevista em plano de cargo e salários de
empresa estatal, instituído por lei, integra o contrato de trabalho do empregado.
Estabelecidos os critérios de promoção, cumpre ao ente patronal implementar as
regras impostas pelo próprio plano de carreira. A ausência de avaliação funcional
por incúria do próprio ente estatal não pode servir de justificativa para negar tal
direito ao empregado.
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HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFERIMENTO.

Não há na legislação pertinente qualquer óbice à nomeação de advogado
particular, por parte do trabalhador, considerando que impôs aos sindicatos
a obrigação de prestar a assistência judiciária aos necessitados, mas não
expressa que essa assistência é exclusiva do sindicato. Em outras palavras, o
empregado pode livremente constituir advogado para patrocinar a sua causa
trabalhista. Nesse caso, vencedor o reclamante, fará jus o advogado à verba
honorária, pois continuam em vigor o art. 20 do CPC subsidiário e o Estatuto
da Advocacia, Lei nº 8.906/94. Ademais, a atividade profissional do advogado
há que ser prestigiada, fomentando a realização do valor consagrado no art.
133 da Constituição Federal. O percentual, na forma da lei, limita-se a 15%.
Processo: 0000096-28.2011.5.07.0028
Rel. Desemb.: Plauto Carneiro Porto
Turma 3

Julg.: 04/02/2013
Publ. DEJT: 14/02/2013

PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO.
A suposta indenização pelo tempo de serviço anterior à opção pelo regime
do FGTS, caso fosse devida, somente pode ser exigida a partir do término do pacto
laboral. Tendo a ação sido aforada no prazo de dois anos a contar da rescisão não
há prescrição a ser declarada. Prejudicial de mérito rejeitada.

INDENIZAÇÃO RELATIVA AO PERÍODO ANTERIOR À
OPÇÃO PELO FGTS. PAGAMENTO EM DOBRO.

O tempo de serviço público prestado antes da opção do empregado pelo
FGTS não pode ser aproveitado para efeito de pagamento de indenização em dobro
relativa à estabilidade de dez anos prevista na CLT, já que não se pode cogitar
da possibilidade de haver uma retroatividade do contrato celetista, de modo que
o mesmo período contratual seja tutelado por dois regimes jurídicos distintos,
havendo uma acumulação de direitos oriundos dos dois sistemas, de forma que o
autor possa manter os benefícios da época de estatutário e ainda a eles acrescentar
as garantias da CLT. Recurso conhecido e provido.
Processo: 0000504-85.2011.5.07.0006
Rel. Juiz Convocado: Judicael Sudário de Pinho
Turma 2

Julg.: 1º/04/2013
Publ. DEJT: 05/04/2013

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. OITIVA DE TESTEMUNHAS.
PRECLUSÃO.
I Não se pode atender à insurgência no que toca à qualificação técnica do
experto subscritor da perícia, pois a indicação do engenheiro do trabalho está
em consonância com o art. 195, da CLT, bem assim o profissional fundamentou
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ricamente o laudo com dados técnicos, normativos e processuais. A instrução,
portanto, não merece nova prova deste jaez, mesmo porque, segundo preceitua
o art. 437, do CPC, a realização da segunda perícia é faculdade atribuída ao
juiz e não à parte, a quem compete provocar o perito a fim de obter o convencimento do magistrado.
II Válidas afiguram-se as notificações que precederam à audiência de 1º
de março de 2012, remanescendo a confissão aplicada, preclusa a oportunidade
delegada ao autor para apresentação de suas testemunhas. Deste modo, tendo o
magistrado se apoiado no livre convencimento de que é detentor para indeferir
medida que reputou desnecessária ao deslinde da ação, escorreita a decisão no
sentido de evitar diligências de caráter inútil ou protelatório, em conformidade com
o disposto no art. 130, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente à
processualística do trabalho. Logo, não há que se falar em cerceamento de defesa,
tampouco em nulidade processual que dela pudesse decorrer.

MÉRITO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE.

É certo que o pagamento espontâneo do adicional de periculosidade gera
presunção de realização das atividades laborais em condições perigosas. Entretanto,
em sentido contrário, também pesa sobre o reclamante a confissão (conforme se
verifica do entendimento chancelado pela Súmula 74, I, II, e III, do TST), a qual
também presume verdadeira a tese do reclamado. Destarte, deve prevalecer a
prova pré-constituída aos autos e as conclusões da perícia, conforme prolatado
na decisão meritória de primeira instância.
Processo: 0030100-10.2009.5.07.0031
Rel. Desemb.: Plauto Carneiro Porto
Turma 3

Julg.: 10/06/2013
Publ. DEJT: 17/06/2013

PRELIMINAR DE DESERÇÃO ALEGADA EM CONTRARRAZÕES.
ATOS DA PRESIDÊNCIA TRT 7ª REGIÃO Nº 365/2011 E 391/2011.
Suspensão de prazo para comprovação do preparo em virtude de greve dos
bancários. A parte recorrente teria até o dia 21 de outubro de 2011 para pagar e
comprovar o pagamento do preparo, tendo-se diligentemente adiantado a tal data.
Com efeito, impositiva a rejeição da preliminar de deserção.

RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA TOMADORA DE
SERVIÇOS.

Da leitura atenta da contestação, observa-se que, de fato, em momento algum,
houve a negativa da prestação de serviços, mas apenas o argumento de que petição
inicial era desprovida de fundamento em lei, de modo que restou incontroversa a tese
de terceirização do trabalho tendo-se por tomadora de serviços a empresa recorrente.
Não há como se afastar a aplicação da Súmula 331, inciso IV.
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Processo: 0000194-85.2011.5.07.0004
Rel. Desemb.: Plauto Carneiro Porto
Turma 3

Julg.: 28/01/2013
Publ. DEJT: 06/02/2013

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA.
Verifica-se que todas as questões relevantes e pertinentes ao deslinde do
litígio foram motivadamente apreciadas pelo MM. Juiz, não obstante a decisão
tenha se mostrado contrária aos interesses da parte. Portanto, não está o julgado
acometido do vício de nulidade, e consequentemente não há ofensa aos dispositivos
legais invocados.

VÍNCULO EMPREGATÍCIO. PROVA. TESTEMUNHA ÚNICA
E PROVA EMPRESTADA. LIVRE CONVENCIMENTO DO
MAGISTRADO.
A prova testemunhal, ao contrário do alegado no recurso, é mais que suficiente
para que se reconheça a relação de emprego, cabendo destacar, sob este aspecto,
que as testemunhas indicadas pelo autor confirmaram a prestação dos serviços, a
pessoalidade, a subordinação e a forma de remuneração percebida pelo reclamante.
Fundamentada a decisão, mantém-se o reconhecimento do vínculo.

DA MULTA DO ART. 477 DA CLT.

Tratando-se vínculo reconhecido e juízo, não há que se falar nos prazos
estabelecidos no art. 477, § 6°, celetário, razão pela qual é indevida a multa nele
prevista.

MULTA DO ART. 467 DA CLT.

Sendo controversos os títulos rescisórios devidos, não se aplica a multa
prevista no art. 467 da CLT.

JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO.

A declaração de pobreza firmada pelo autor ou por seu procurador é suficiente
para demonstrar que não tem condições financeiras de suportar o ônus de uma ação
judicial. Assim, com base no art. 790, § 3° da CLT, defere-se o pleito.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Os honorários advocatícios são devidos com fundamento no art. 133 da
Constituição Federal de 1988, art. 20 do CPC e, ainda, art. 22 da Lei n° 8.906/94
sempre que funcione advogado devidamente habilitado nos autos, como é o
caso em análise. Recursos conhecidos, o da reclamada, parcialmente provido e
o Adesivo, provido.
Processo: 0000205-57.2011.5.07.0023
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1

Julg.: 20/03/2013
Publ. DEJT: 05/04/2013
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PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR VÍCIO DE
NOTIFICAÇÃO DA SENTENÇA. PRECLUSÃO.
O pedido de notificação direcionado a um dos advogados constituídos pela
reclamada principal deixou de ser atendido em outubro de 2011, tendo a parte
interessada tomado ciência (fl. 100), tanto que compareceu à audiência de fl. 101,
em janeiro de 2012, mas nada reclamou, só o fazendo em dezembro daquele ano,
quando já precluso o direito (art. 795 da CLT).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REAPRECIAÇÃO PROBATÓRIA.
MEIO INIDÔNEO.

Os embargos de declaração não são o meio idôneo para obter um novo julgamento,
senão para aperfeiçoá-lo, se nele houver omissão, contradição ou obscuridade, não se
prestando, também, para combater os fundamentos da decisão que não atendeu aos anseios
da parte. A reapreciação da matéria, quando já apreciada pelo órgão prolator do acórdão
embargado, é defeso em lei, pois tal implicaria em reexame do mérito da decisão, o que
foge às finalidades dos embargos declaratórios. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
conhecidos, mas desprovidos.
Processo: 0000430-77.2010.5.07.0002
Rel. Juiz Convocado: Judicael Sudário de Pinho
Turma 2

Julg.: 20/03/2013
Publ. DEJT: 04/04/2013

PRELIMINARES DE INÉPCIA DOS PEDIDOS DE FÉRIAS
PROPORCIONAIS, 13º SALÁRIO PROPORCIONAL E
DEPÓSITO DE FGTS.
Ausente causa de pedir correspondente às rubricas de férias proporcionais, 13º
salário proporcional e depósito de FGTS, imperiosa sua exclusão do condenatório.

PROFESSOR. DIFERENÇA SALARIAL. REAJUSTES DAS
HORAS-AULA E REGRA DO CÁLCULO REMUNERATÓRIO
ESTABELECIDOS NAS CONVENÇÕES COLETIVAS.
Deixando a reclamada de impugnar os cálculos constantes da inicial segundo
os quais o Promovente, na função de professor, alicerça seu pedido de diferença
salarial, tampouco demonstrando o pagamento da remuneração obreira segundo
os reajustes das horas-aula e fórmulas aritméticas previstas nas convenções de sua
categoria, judicioso o seu deferimento.
Processo: 0001702-34.2010.5.07.0026
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 24/06/2013
Publ. DEJT: 1º/07/2013
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"PRÊMIOS POR FORA".
No caso dos autos, em verdade, o ônus da prova caberia à reclamada,
na medida em que, uma vez constatado pagamento efetuado ao empregado, é
ônus da empregadora a prova da natureza jurídica de tal parcela, enquanto fator
impeditivo do direito pleiteado pelo autor. Não se desincumbindo a reclamada
deste ônus, há que se confirmar a natureza salarial dos prêmios pagos "por fora"
e em decorrência, a condenação das reclamadas no pagamento de diferenças de
13º salários, férias + 1/3 e FGTS.

DAS VERBAS DECORRENTES DE NORMA CONVENCIONAL.

Cumpre destacar, inicialmente, que o reclamante exercia seu labor
no Estado do Ceará, razão pela qual as Convenções Coletivas celebradas
nesta Unidade Federada devem ser aplicadas ao seu contrato de trabalho, e
não aquelas firmadas entre as entidades sindicais com representatividade no
Estado de São Paulo ou qualquer outro Estado, de acordo com o princípio da
territorialidade (CF, artigo 8º, II). Portanto, correta a condenação das reclamadas nas diferenças salariais decorrentes dos reajustes salariais previstos nas
Convenções Coletivas; na dobra do feriado do "dia do propagandista" (anos
2005 e 2006); na devolução do aviso prévio descontado no TRCT, com base na
norma convencional de 2008; e nas multas convencionais por descumprimento
de cláusulas contidas nas CCT's. Recurso conhecido e improvido.
Processo: 0000063-35.2010.5.07.0008
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado
Turma 1

Julg.: 24/04/2013
Publ. DEJT: 30/04/2013

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 quinquênio, nos
termos da Súmula nº 327 do TST.

CHESF. FACHESF. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PLANO REAL. CORREÇÃO PELO IGP. MEDIÇÃO DA
INFLAÇÃO EM REAL. POSSIBILIDADE.
Em razão da inexistência de direito adquirido às regras de natureza
econômico-financeira, que introduziram alteração na moeda e fixaram regras para
corrigir a inflação, dado o seu caráter cogente, a sua aplicação é imediata, inclusive
aos contratos particulares, vigentes à época, como é o caso do reclamante. Ademais, não se verifica possível adotar índice de inflação com base em moeda que
não existia mais, ante a visível distorção que se geraria perante a nova realidade
financeira. Correta, portanto, a sentença que julgou improcendentes os pedidos
do autor. Recurso conhecido, porém improvido.
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Processo: 0000614-23.2012.5.07.0015
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1
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Julg.: 10/04/2013
Publ. DEJT: 29/04/2013

PRESCRIÇÃO. INTERESSE DE MENOR.
A teor do art. 440 da CLT, contra os menores de 18 anos não corre nenhum
prazo de prescrição. Tal regra não se aplica apenas ao empregado menor, mas
também aos seus herdeiros menores, impondo-se a suspensão da contagem a partir
do óbito do obreiro até a maioridade do sucessor. "In casu", o prazo prescricional
começou a fluir em 27.03.2011, com a maioridade do autor, e tendo a ação sido
ajuizada em 08.09.2011, não se há falar em perecimento da pretensão autoral.
Processo: 0001612-64.2011.5.07.0002
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado
Turma 1

Julg.: 17/04/2013
Publ. DEJT: 25/04/2013

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
Não há se falar em prescrição quinquenal, haja vista que a pretensão do
autor refere-se a diferenças salariais devidas a partir de abril/2010, e a presente
Ação fora ajuizada em 23/03/2012. Afastada a prejudicial.

EQUIPARAÇÃO SALARIAL. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS
DO ART. 461 DA CLT.

A equiparação salarial é medida que objetiva remunerar com igual salário os
empregados que exercem a mesma função, em benefício do mesmo empregador, na mesma
localidade. Restando evidenciado nos autos, a presença dos requisitos previstos no art. 461
da CLT e na ausência de prova de fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito
perseguido, há de ser reformada a sentença.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

Em não se vislumbrando nos autos pelo menos o mínimo indício tendente
a comprovar tenha a parte recorrente sofrido "perturbação nas relações psíquicas,
na tranquilidade", ou mesmo ter sido alvo de "insegurança", ou abalo "nos afetos
do empregado", fatos que atuam como fundamentos do pedido da indenização
por danos morais, não há se deferir a referida indenização.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

O acesso à justiça é princípio fundamental extensivo a todos, não podendo
ser tolhido pelo Poder Judiciário sob o manto do "jus postulandi", que é faculdade
atribuída ao jurisdicionado e não obrigação de postular em juízo sem a assistência de
advogado. A Lei nº 5.584/70 não exclui a opção pela via alternativa da contratação
de advogado. Outrossim, inaplicáveis as Súmulas 219 e 329 do TST, pois superadas
quando da promulgação da Lei nº 10.288/01.
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DA LEGALIDADE DA CISÃO DA CBTU E DA TRANSFERÊNCIA
PARA O METROFOR DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE
PÚBLICO FERROVIÁRIO E METROPOLITANO.
A sucessão operada entre CBTU e METROFOR ocorreu conforme previsto
na Lei nº 8.693, de 03 de agosto de 1993, a qual dispõe sobre a descentralização
dos serviços de transporte ferroviário urbano de passageiros da União para os
Estados e Municípios.

DA LEGALIDADE DA SUCESSÃO TRABALHISTA.

A sucessão trabalhista é devidamente prevista nos artigos 10 e 448 da CLT,
pelo que não há o que se falar em ausência de dispositivo legal que possibilite a
ocorrência do mencionado fato.

DO CONVÊNIO Nº 005/2002.

A recorrida alega que o obreiro busca a equiparação salarial, indicando
como paradigma empregado da CBTU, com base em interpretação equivocada da
cláusula sexta do Convênio 005/2002, contudo o obreiro fundamenta sua pretensão
na Súmula nº 6 do C. TST. E, como visto anteriormente, presentes os requisitos
previstos no artigo 461 da CLT, há de ser concedida a mencionada equiparação.

DA LEGALIDADE DA IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE
CARGOS E SALÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZOS AOS
TRABALHADORES.

A partir de 1º de março de 2001 passara a viger o Plano de Cargos e Salários
(PCS-2001/CBTU). Em maio de 2006 fora aprovado o novo Plano de Cargos e
Salários, ex vi da Lei Estadual nº 13.770/2006. Todavia, vale ressaltar que não
consta na peça de começo pedido de ressarcimento de prejuízos decorrentes da
implantação de cargos e salários.

DA VALIDADE DA LEI Nº 13.770/2006.

A Lei nº 13.770, de 15 de maio de 2006, cuja validade não foi discutida
nos presentes autos, trata da criação da carreira de ferroviário, aprova o Plano de
Carreira e os enquadramentos dos atuais empregados da Companhia Cearense de
Transportes Metropolitanos - METROFOR, fixando os valores salariais e outras
providências.

DA COMPENSAÇÃO.

No caso vertente, não há valores a compensar e/ou deduzir, na medida em
que a condenação restringe-se às diferenças salariais devidas.

DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DA APLICAÇÃO AO CASO DA
SÚMULA Nº 381 DO TST.
A Súmula 381 do TST deve ser aplicada aos presentes autos, de forma
que o referido índice seja aplicado a partir do primeiro dia do mês imediato ao
do vencimento.
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Processo: 0000477-41.2012.5.07.0015
Rel. Desemb.: Regina Gláucia Cavalcante Nepomuceno
Turma 1
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Julg.: 17/04/2013
Publ. DEJT: 25/04/2013

PRESCRIÇÃO TOTAL.
Tendo restado incontroverso nos autos que o autor já recebe complementação de aposentadoria e que postula, tão somente, diferenças de complementação
de aposentadoria (e não o benefício previdenciário em si), a prescrição incidente
ao caso é a quinquenal e parcial, a teor da Súmula nº 327 do TST.

COMPLEMENTAÇÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA.
DIFERENÇAS.

O cálculo da complementação dos proventos de aposentadoria deve ser
regido pelas regras em vigor na data da admissão do empregado, observando-se as
alterações posteriores, do mesmo regulamento, somente quando mais favoráveis
ao beneficiário do direito. Assim, com base nas Súmulas 51, I, e 288, do TST,
bem como no art. 468 da CLT, de ser aplicado o Regulamento da Petros de 1973
para o cálculo da suplementação da aposentadoria do autor, por ser o regulamento
vigente à data de sua admissão e por lhe ser mais vantajoso, devendo ser condenadas as reclamadas a pagarem as diferenças de suplementação de aposentadoria,
com base no aludido Regulamento, decorrentes, tão somente, da não utilização
da parcela PL-DL 1971, no cálculo para a apuração do salário-real-de-benefício,
uma vez que constatado, pela perícia contábil, que foi considerado 100% dos
valores históricos dos 12 últimos meses anteriores à aposentadoria, nos termos
do antigo Regulamento.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Devidos os honorários advocatícios de 15% pelo sucumbente, mormente
quando o autor é declaradamente pobre. Inteligência do art. 20, do CPC, c/c art.
11, § 1º, da Lei nº 1.060/50. A assistência judiciária pelo sindicato é encargo a
ele atribuído, não prevendo a Lei 5.584/70 qualquer exclusividade que afaste a
possibilidade de indicação de advogado pela própria parte. Recurso conhecido e
parcialmente provido.
Processo: 0116800-67.2009.5.07.0005
Rel. Desemb.: Francisco Tarcísio Guedes Lima Verde Júnior
Turma 1

Julg.: 20/06/2013
Publ. DEJT: 1º/07/2013

PRESCRIÇÃO TOTAL.
Ajuizada a reclamatória há mais de cinco anos da suposta violação do
direito, é de incidir a prescrição total, à luz do disposto no art. 7º, XXIX, da CF/88.
Recurso que se nega provimento.
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Processo: 0001134-32.2011.5.07.0010
Rel. Juiz Convocado: Durval César de Vasconcelos Maia
Turma 2

Julg.: 17/06/2013
Publ. DEJT: 26/06/2013

PRESCRIÇÃO TOTAL. AÇÃO PROPOSTA QUANDO JÁ
TRANSCORRIDOS CINCOANOS DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
LESIVA AO AUTOR.
Proposta a presente reclamação quando decorridos mais de cinco anos
da alteração contratual supostamente lesiva ao obreiro, consubstanciada no ato
positivo do empregador relativo à implantação de Plano de Cargos e Salários
ocorrida em 2006, é de se declarar a prescrição do direito de ação do reclamante
com relação aos pedidos de progressões vertical e horizontal por merecimento,
bem como de diferenças salariais entre níveis e consectários daí decorrentes,
inclusive indenização por danos morais, à luz do art. 7º, inciso XXIX da Carta
Magna vigente. Recurso Ordinário conhecido e improvido.
Processo: 0001062-26.2012.5.07.0005
Rel. Desemb.: Jefferson Quesado Júnior
Turma 3

Julg.: 10/06/2013
Publ. DEJT: 17/06/2013

PRESCRIÇÃO TOTAL. ALTERAÇÃO CONTRATUAL. PARCELA
DE TRATO SUCESSIVO NÃO PREVISTA EM LEI.
Tratando-se de alteração contratual advinda da instituição de novo Plano
de Cargos e Salários e não de direito assegurado por lei, aplica-se a prescrição
total da pretensão, vez que decorrido mais de 5 anos entre o fato e a propositura
da ação. Inteligência da Súmula nº 294 do TST.
Processo: 0000422-14.2012.5.07.0008
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1

Julg.: 29/05/2013
Publ. DEJT: 10/06/2013

PRESCRIÇÃO TOTAL. OCORRÊNCIA. RECLAMATÓRIA
AJUIZADA QUANDO JÁ TRANSCORRIDOS MAIS DE CINCO
ANOS DO ATO ADMINISTRATIVO CUJA INVALIDAÇÃO SE
PRETENDE.
Segundo a teoria da "actio nata", que rege nosso ordenamento jurídico, o
lapso prescricional inicia seu curso no momento em que o autor dispõe de uma
ação exercitável, ou seja, quando violado o direito material, e dessa vulneração
tem ciência seu titular. "In casu", em se verificando que a alteração contratual,
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supostamente lesiva ao patrimônio jurídico do reclamante, fora implementada,
mediante ato único do empregador, mais de cinco anos antes de ajuizada a Reclamatória em que questionada a sua juridicidade, tem-se por inarredavelmente
prescrita a pretensão.
Processo: 0000610-07.2012.5.07.0008
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 1º/04/2013
Publ. DEJT: 05/04/2013

PRESTAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO ASSEGURADO MEDIANTE
INSTRUMENTO NORMATIVO DA EMPRESA. AJUIZAMENTO
TARDIO DA AÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PLENA.
INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO ESPOSADO NA SÚMULA
294 DO TST (PRIMEIRA PARTE).
A expressão "preceito de lei", a que alude a parte final da Súmula 294 do
TST, deve ser entendida como lei em sentido próprio ou estrito, não abrangendo
instrumentos normativos internos da empresa como soe ocorrer com o plano de
cargos e salários da CBTU, editado no ano de 2001 e que, no caso presente, é
apontado como a fonte de direitos vindicados pelo reclamante.
Processo: 0001058-77.2012.5.07.0008
Rel. Juiz Convocado: Durval César de Vasconcelos Maia
Turma 2

Julg.: 03/06/2013
Publ. DEJT: 07/06/2013

PROGRESSÃO POR ANTIGUIDADE.
Preenchidos os requisitos necessários relativos ao tempo, não há como
se negar o direito a tal benefício. Os Acordos Coletivos apenas referendaram o
direito previsto no Regulamento. Não se justifica condenar a empregadora a pagar
duas vezes a mesma vantagem. No caso presente, das quatro (04) progressões
postuladas, quatro (04) foram recebidas, como já citadas antes. Sentença mantida
quanto ao aspecto.

PROGRESSÃO POR MÉRITO.

A progressão por mérito está embasada em critério subjetivo, ou seja, a
uma avaliação de desempenho funcional a ser realizada pela empresa, o que não
ocorre com a progressão por antiguidade, que tem como quesito essencial apenas
o decurso dos três anos de efetivo exercício. Sentença mantida neste ponto.

CURVA DE MATURIDADE. PROMOÇÃO.

Não há que se falar na aplicação da denominada curva de maturidade
quando tais promoções foram realizadas por critérios equivocados e distorcidos
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daqueles aprovados pela diretoria da empresa, os quais foram anulados pela
própria administração, sob pena de perpetuar-se a irregularidade administrativa,
em afronta ao princípio da legalidade.

ABONOS. INTEGRAÇÃO AO SALÁRIO.

Prescreve o art. 457, § 1º da CLT que o abono é parte integrante do salário.
Por essa razão, tal parcela deve ser integrar o salário do autor, gerando reflexos
no período não prescrito até 01 de junho de 2009, data da rescisão contratual, sem
intervir na aposentadoria, a teor da OJ nº 346, da SBDI-1, do TST. De se reformar
a sentença para incluir na condenação a integralização ao salário do autor o que
houver recebido a título de abono.

ÍNDICE INDIVIDUAL DE INCORPORAÇÃO - IGQP.

Como bem posto pelo Juízo de primeiro grau, "a súplica quanto ao índice
individual de incorporação da GQP, em suposto descumprimento ao ACT de
1999/2000, no percentual de 4% (quatro por cento) em vez de 8,9% (oito vírgula
nove por cento) não restou comprovado pela demandante (CLT, art. 818) e, em
sendo assim, indefere-se o título requestado".

HONORARIOS ADVOCATÍCIOS.

A verba honorária é devida como forma de garantir a reparação integral dos
danos causados ao credor (arts. 389 e 404, do Código Civil) e em observância aos
arts. 5º, incisos XVIII e LXXIV, 8º, inciso V e 133, todos da Constituição Federal
de 1988; art. 20, do CPC; e, ainda, art. 22, caput, da Lei nº 8.906/94.

VALE-ALIMENTAÇÃO E VALE-CESTA. RUBRICAS DE
NATUREZA SALARIAL. RECONHECIMENTO.

Enquanto pagos, habitualmente, em valores certos e com desiderato alimentar,
merecendo ressaltar o fato de que alimentação jamais constituiu vantagem concedida
para o trabalho, senão pelo trabalho e para atender à própria condição existencial,
tem-se por inarredável a ilação de se revestirem de clara índole salarial os benefícios
auferidos a título de vale-alimentação e vale-cesta, consoante aliás, expressamente
disposto no art. 458, da CLT.
Processo: 0000965-69.2011.5.07.0002
Rel. Juiz Convocado: Judicael Sudário de Pinho
Turma 2

Julg.: 08/04/2013
Publ. DEJT: 12/04/2013

PROMOÇÃO POR MERECIMENTO.
A reclamada não provou a extrapolação do limite orçamentário imposto e,
ainda, que assim fosse, não poderia legalmente imputar essa restrição a empregado
cujo contrato de trabalho evoca inexoravelmente o direito ao benefício.
Processo: 0000888-33.2011.5.07.0011
Rel. Juiz Convocado: Durval César de Vasconcelos Maia
Turma 2

Julg.: 03/06/2013
Publ. DEJT: 07/06/2013
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P R O M O Ç Ã O P O R M E R E C I M E N TO P R E V I S TA E M
REGULAMENTO DA EMPRESA. ADESÃO AO CONTRATO
DE TRABALHO.
A promoção por merecimento, prevista em regulamento da empresa,
integra o contrato de trabalho do empregado, não havendo como negar-lhe tal
direito, mormente quando o empregador não comprova o fato impeditivo daquela
pretensão, qual seja, o de que não realizou as avaliações de desempenho face à
limitação orçamentária. Recurso conhecido e provido.
Processo: 0001127-34.2011.5.07.0012
Rel. Desemb.: Jefferson Quesado Júnior
Turma 3

Julg.: 17/12/2012
Publ. DEJT: 08/01/2013

PROMOÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO OU INTERSTÍCIO
DO ANO 2008/2009 E REFLEXOS.
O Regimento de Administração de Recursos Humanos - RARH
(JANEIRO/2010), anexado às fls. 010/010v, estabelece os critérios necessários à
concessão da mencionada promoção e, considerando que determina a permanência
na referência em que se encontra até o dia 31.12.2009 para a concessão de nova
referência, bem como que o desligamento do empregado ocorrera em 30.12.2009,
tem-se cumprido o requisito estabelecido na norma acima, fazendo o obreiro jus
à promoção perseguida.

MULTA PREVISTA NO ACT 2009/2011.

A interpretação da cláusula 38ª do ACT 2009/2011 dada pelo reclamante
geraria enriquecimento ilícito, o que não é o intento da norma coletiva, bem como
é vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

O acesso à justiça é princípio fundamental extensivo a todos, não podendo
ser tolhido pelo Poder Judiciário sob o manto do jus postulandi, que é faculdade
atribuída ao jurisdicionado e não obrigação de postular em juízo sem a assistência de
advogado. A Lei nº 5.584/70 não exclui a opção pela via alternativa da contratação
de advogado. Outrossim, inaplicáveis as Súmulas 219 e 329 do TST, pois superadas
quando da edição promulgação da Lei nº 10.288/01.

MULTA APLICADA NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

Não vislumbrou-se o caráter protelatório dos embargos declaratórios, nos
termos do artigo 538, parágrafo único, do CPC, eis que o juízo de primeiro grau,
na decisão de embargos, pronunciou-se acerca da omissão no tocante ao pedido
de compensação, pelo que merece reparo a decisão que condenou o reclamado
na multa de um por cento sobre o valor da causa.
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REAJUSTE SALARIAL. ACT 2009/2011.

O desligamento do reclamante aconteceu em 30/12/2009. Assim, faz jus
ao reajuste salarial previsto na cláusula 52ª do ACT 2009/2011, no período de
01/05/2009 até 30/12/2009, data de seu desligamento, no percentual de 5,53%
sobre os valores das Tabelas de Referências e de Níveis Salariais vigentes no mês
de abril de 2009.

CONCESSÃO DE ABONO SALARIAL ACT 2009/2011.

A data de desligamento do reclamante, em 30/12/2009, é fato incontroverso
nos autos, sendo devida a concessão do abono eis que encontra-se abrangida
pelo limite temporal estabelecido no parágrafo 2º do ACT 2009/2011, ou seja,
01/05/2009 a 20/01/2010 (data de assinatura do ACT em questão).

COMPENSAÇÃO DOS CRÉDITOS EVENTUALMENTE
RECEBIDOS.
Apesar de requerer a compensação dos créditos eventualmente recebidos
nos autos do Processo nº 0000013-35.2012.5.07.0009, o reclamado não anexou
aos presentes autos, cópia da inicial do processo que pretende à compensação,
tampouco apontou quais seriam os pedidos a compensar, sequer se os débitos
tem natureza trabalhista, nos termos da Súmula 18 do TST, sendo, pois, indevida
a compensação.
Processo: 0002084-44.2011.5.07.0009
Rel. Desemb.: Regina Gláucia Cavalcante Nepomuceno
Turma 1

Julg.: 10/04/2013
Publ. DEJT: 18/04/2013

PROMOÇÕES.
Estando devidamente assegurado ao reclamante o direito às promoções
por tempo de serviço, através do Regulamento da Reclamada, a não efetivação
das progressões, fere o seu direito adquirido, não prosperando o argumento de
que já realizou a promoção do autor por merecimento, uma vez que o art. 461,
§ 3°, da CLT, dispõe que as promoções devem ser deferidas de forma alternada,
por merecimento e por antiguidade.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Devidos os honorários advocatícios de 15% pelo sucumbente, mormente
quando o autor é declaradamente pobre. Inteligência do art. 20, do CPC, c/c art.
11, § 1º, da Lei nº 1.060/50. A assistência judiciária pelo sindicato é encargo a
ele atribuído, não prevendo a Lei 5.584/70 qualquer exclusividade que afaste a
possibilidade de indicação de advogado pela própria parte. Recurso conhecido
e desprovido.
Processo: 0000376-11.2011.5.07.0024
Rel. Desemb.: Francisco Tarcísio Guedes Lima Verde Júnior
Turma 1

Julg.: 10/04/2013
Publ. DEJT: 18/04/2013

TRT 7ª Região - Boletim de Jurisprudência - jan./jun. - 2013

203

PROVA ORAL DOS AUTOS QUE CORROBORA COM A TESE
DO AUTOR.
Havendo dispensa do trabalhador e sua imediata contratação por nova
empresa, cabe à primeira contratante efetuar sua rescisão sem justa causa, dispensado
o aviso prévio e o seguro desemprego.

REMUNERAÇÃO. CONTRACHEQUES ASSINADOS. PROVA
TESTEMUNHAL.
A existência de contracheques nos autos, por sua documentalidade, fazem
prova juris tantum da contraprestação mensal que, contudo, foi elidida no caso
pela prova testemunhal produzida em audiência, merecendo ser considerado o
valor remuneratório alegado na inicial.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

O acesso à justiça é princípio fundamental extensivo a todos, não podendo
ser tolhido pelo Poder Judiciário sob o manto do jus postulandi, que é faculdade
atribuída ao jurisdicionado e não obrigação de postular em juízo sem a assistência
de advogado.
Processo: 0000591-53.2011.5.07.0002
Rel. Desemb.: Regina Gláucia Cavalcante Nepomuceno
Turma 1

Julg.: 05/06/2013
Publ. DEJT: 11/06/2013

QUITAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. SÚMULA
Nº 330 DO TST.
O Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho - TRCT, devidamente
homologado, confere liberação ao empregador com relação às verbas e valores
ali consignados, não impedindo que o obreiro exerça o direito de ação referente
a parcelas ou mesmo diferenças que julgar devidas.

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INCIDÊNCIA.

Verificando-se que a reclamação trabalhista foi ajuizada em 03/10/2012,
de se acolher a prejudicial de prescrição quinquenal, para declarar prescritas as
horas "in itinere" anteriores a 03/10/2007.

HORAS "IN ITINERE". ART. 58, § 2º, DA CLT.

Nos termos do art. 58, § 2º, da CLT, o tempo despendido pelo empregado
até o local de trabalho e para o seu retorno, por qualquer meio de transporte, não
será computado na jornada de trabalho, salvo, quando, tratando-se de local de
difícil acesso ou não servido por transporte público, o empregador fornecer a
condução. Assim, configurando-se os dois requisitos atinentes às horas itinerantes,
previstos no art. 58, § 2º, da CLT, reputa-se devido ao obreiro o pagamento das
horas extras (in itinere), relativas ao percurso compreendido desde a sua residência
até o local de trabalho.
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Processo: 0001833-47.2012.5.07.0023
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado
Turma 1

Julg.: 05/06/2013
Publ. DEJT: 13/06/2013

RPV. AGRAVO DE PETIÇÃO ABSOLUTAMENTE INFUNDADO.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE
DA JUSTIÇA CARACTERIZADOS.
O apelo interposto, desviado de sua finalidade, abriga tão somente teses
e matérias carentes da mais mínima identificação com a realidade dos autos ou
impróprias à fase expropriatória do feito. O Agravante manifestamente extrapola os
limites razoáveis para o exercício de seu inalienável direito de defesa, atravessando
peça recursal inteiramente infundada, provocando evidente prejuízo aos exequentes
e à Justiça. Assim, há de se impingir ao litigante de má-fé multa de de 1% mais
indenização de 20%, ambas calculadas sobre o valor da causa, além da obrigação
de arcar com os honorários advocatícios contratuais pactuados pela parte adversa,
com fulcro no art. 18 do Código Adjetivo comum, e também impor multa de 20%
pela prática de ato atentatório à dignidade da Justiça, nos termos do art. 601 do CPC.
Processo: 0071500-59.2008.5.07.0024
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 03/06/2013
Publ. DEJT: 07/06/2013

RAZÃO DO LUGAR. REVELIA. PRORROGAÇÃO.
Sendo revel o reclamado, ocorre a prorrogação da competência territorial,
eis que o momento processual apropriado para a apresentação da competente
exceção seria a primeira audiência realizada no processo.

VÍNCULO DE EMPREGO. REVELIA. AUTÔNOMO.

Revel a reclamada, é-lhe aplicada pena de confissão quanto à matéria fática,
o que, per si, gera presunção de veracidade dos fatos narrados na petição inicial. Em
sendo tal presunção reforçada pela produção de prova documental, resta inafastável
o reconhecimento do vínculo empregatício e s efeitos dele decorrentes.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

A verba honorária é hodiernamente devida em decorrência da revogação dos
arts. 14 e 16 da Lei nº 5.584/70, que conferiam supedâneo legal às Súmulas 219
e 329, restando superada, neste particular, a jurisprudência sumulada do C. TST.
RECURSO ORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Processo: 0000716-18.2012.5.07.0024
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva
Turma 3

Julg.: 07/01/2013
Publ. DEJT: 15/01/2013
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RECLAMAÇÃO TRABALHISTA E AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
COISA JULGADA INEXISTENTE.
Não há falar em coisa julgada obstaculizadora de ação trabalhista individual
ou plúrima, 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.
Processo: 0000195-79.2012.5.07.0022
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva
Turma 3

Julg.: 07/01/2013
Publ. DEJT: 15/01/2013

RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO PELO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. RETORNO À
ORIGEM. REAPRECIAÇÃO DO TEMA PELO MESMO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE.
O reconhecimento de vínculo empregatício por acórdão de Tribunal Regional
do Trabalho, com a determinação do retorno dos autos à origem para julgamento
dos demais pedidos de mérito, impede que a matéria (vínculo de emprego) seja
reapreciada pelo mesmo Tribunal, sob pena de malferimento do art. 836 da CLT, que
veda aos órgãos da Justiça do Trabalho conhecer de questões já decidas. Portanto,
não pode o Tribunal reapreciar matéria já por ele decidida, o que só poderá ser feito
pelo Tribunal Superior do Trabalho, nas restritas hipóteses de cabimento do recurso
de revista. Recurso conhecido, mas desprovido.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Os honorários advocatícios são devidos com arrimo no artigo 133 da
Constituição Federal de 1988, artigo 20 do CPC e, ainda, artigo 22, caput, da Lei
nº 8.906/94, sempre que funcione advogado devidamente habilitado nos autos.
Recurso adesivo conhecido e provido.
Processo: 0000119-43.2011.5.07.0005
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1

Julg.: 08/05/2013
Publ. DEJT: 17/05/2013

RECURSO ADESIVO DA RECLAMADA. LITISCONSÓRCIO.
Não há interesse da União no presente feito, uma vez que não houve dedução de
qualquer pedido em face dela. Além disso, caso houvesse a procedência da gratificação
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postulada, quem arcaria com o acréscimo remuneratório não seria a União, mas,
sim, o CREMEC, uma vez que tal Conselho possui autonomia financeira, não
recebendo qualquer subvenção do poder público. Improcede o pleito de formação
de litisconsórcio passivo.

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.

O critério de fixação da competência, determinado no art. 114 da CF/88,
é o da matéria postulada, não devendo a competência ser delimitada em função
das partes litigantes. A circunstância da União integrar, ou não, o polo passivo
da demanda não é fator indicativo ou determinante da fixação da competência.

LITISPENDÊNCIA.

Não há litispendência entre a ação proposta perante a Justiça Federal e esta
reclamatória, uma vez que os objetos das ações são distintos. Recurso conhecido,
mas não provido.

RECURSO DO RECLAMANTE. EMPREGADO DO
CREMEC. PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO PRÓPRIA
DOS MEMBROS DA ADVOCACIA CONSULTIVA DA
UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A função exercida pelo reclamante, a saber, assessor jurídico do CREMEC,
não pertence à Advocacia Consultiva da União, já que a composição desta encontra-se delimitada no Decreto nº 93.237/1986. Além disso, referido conselho não
recebe qualquer subvenção do poder público, sendo detentor de plena autonomia
financeira (Lei nº 3.268/1957). Em contrapartida, o Decreto-lei nº 2268/1985 estabelece que a gratificação postulada pelo reclamante é paga mediante o orçamento
da União. Dessa forma, incabível seria estender ao reclamante o direito a perceber
a gratificação de representação mensal. Recurso conhecido, mas não provido.
Processo: 0133500-91.2009.5.07.0014
Rel. Desemb.: Francisco Tarcísio Guedes Lima Verde Júnior
Turma 1

Julg.: 29/05/2013
Publ. DEJT: 06/06/2013

RECURSO DA RECLAMADA. LEGITIMIDADE ATIVA DO
PARQUET. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS INDIVIDUAIS
HOMOGÊNEOS E INDISPONÍVEIS.
Os direitos individuais homogêneos, mormente quando indisponíveis, são
passíveis de tutela mediante ação civil pública. A legislação Pátria consagra a
legitimidade do MPT para propor ação civil pública no sentido de tutelar direito
individual homogêneo. Inteligência dos arts. 6º, VII, letra "d", além de outros da
LC 75/93 e da própria CF, entre eles o art. 127.

DA CONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL 9.452/2009.

O controle de legalidade e de constitucionalidade exercível pela Justiça do
Trabalho, em relação às leis municipais, restringe-se a verificar sua subsunção às
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normas de proteção ao trabalhador, previstas na Constituição e na legislação trabalhista
ordinária. A constitucionalidade em abstrato da norma compete exclusivamente à Justiça Comum. Declarada a inconstitucionalidade do parágrafo único, da Lei Municipal
nº 9.452/2009, pelo E. Tribunal de Justiça, mas mantidas as demais regras do artigo,
inclusive as que especificam os horários de funcionamento do comércio, e não
havendo qualquer desarmonia com o texto constitucional e nem conflito com a norma
federal que trata da matéria, mormente a Lei nº 10.101/2000, mas mera disciplina
de assuntos de interesse local (art. 30, I, CF/88), não pode o empregador exigir do
trabalhador a prática de trabalho além dos horários fixados pela norma municipal.

DO DANO MORAL COLETIVO. ANÁLISE CONJUNTA.

Havendo clara ilicitude trabalhista na conduta da acionada, descumprindo
regras básicas pertinentes à jornada de trabalho, em flagrante desafio à lei e às
instituições que objetivam sua fiscalização e o seu cumprimento, inegáveis restam
os prejuízo sociais, consistentes no descrédito e desamparo da coletividade de
trabalhadores, deve ser mantida a condenação pelo prejuízo à coletividade, no
valor já arbitrado de R$ 150.000,00. Recursos conhecidos e desprovidos.
Processo: 0000405-85.2011.5.07.0016
Rel. Desemb.: Francisco Tarcísio Guedes Lima Verde Júnior
Turma 1

Julg.: 07/03/2013
Publ. DEJT: 22/03/2013

RECURSO DA RECLAMADA. RESCISÃO CONTRATUAL.
JUSTA CAUSA. ÔNUS DA PROVA.
A justa causa, como penalidade máxima do contrato de trabalho, pressupõe prova
robusta da falta imputada ao empregado. O ônus de tal prova cabe à empregadora, ônus
do qual, todavia, a reclamada não se desincumbiu, razão pela qual não merece reparos
a sentença que considerou injusta a dispensa do obreiro e determinou o pagamento das
verbas rescisórias correspondentes a essa modalidade de rescisão contratual.

HORAS HABITUAIS EXTRAS E NOTURNAS. ÔNUS DA
PROVA.
A prova do pagamento de salários, o que inclui a prestação habitual de
horas extras e noturnas, pertence ao empregador, nos termos do art. 464 da CLT.
Assim, provando o empregador que adimpliu parte da contraprestação da jornada,
devidas são as diferenças que forem apuradas em liquidação de sentença. Recurso
conhecido, mas não provido.

RECURSO ADESIVO DO RECLAMANTE. VERBAS
RESCISÓRIAS. BASE DE CÁLCULO.

Correto o juízo de origem, o qual, julgando embargos declaratórios,
aperfeiçoou a sentença para excluir as gorjetas da base de cálculo das horas
extras e noturnas, consoante preconiza a Súmula 354 do C. TST.
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DATA DE ADMISSÃO.

A confissão ficta acarreta a presunção de veracidade dos fatos elencados na
exordial (art. 844, da CLT e art. 334, inc. IV do CPC). Assim sendo, não havendo
prova nos autos capaz de elidir mencionada presunção, é devida a retificação da
CTPS do obreiro para constar como data de admissão o dia 15/11/2008.

SEGURO DESEMPREGO. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA.

A sentença condenou o reclamado para liberar as guias do seguro
desemprego em harmonia com o que fora pedido na exordial. O pedido de
condenação da reclamada em indenização substitutiva deve ser apreciado
pelo juízo da execução, uma vez que na hipótese de inadimplemento da tutela
específica da obrigação de fazer ou caso o juízo entenda que esta não produzirá
resultado útil, poderá (a seu critério) aplicar a tutela pelo equivalente, a saber,
a indenização substitutiva.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFERIMENTO.

Devidos os honorários advocatícios de 15% pelo sucumbente, mormente
quando o autor é declaradamente pobre. Inteligência do art. 20, do CPC, c/c art. 11, §
1º, da Lei nº 1.060/50. A assistência judiciária pelo sindicato é encargo a ele atribuído,
não prevendo a Lei 5.584/70 qualquer exclusividade que afaste a possibilidade de
indicação de advogado pela própria parte. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Processo: 0001778-60.2011.5.07.0014
Rel. Desemb.: Francisco Tarcísio Guedes Lima Verde Júnior
Turma 1

Julg.: 20/03/2013
Publ. DEJT: 1º/04/2013

RECURSO DA RECLAMADA. REVELIA. AUSÊNCIA CARTA
DE PREPOSTO.
Comparecendo o preposto da reclamada a audiência sem a devida carta, e
tendo o Juízo de primeiro grau determinado prazo de 48 horas para apresentá-la,
o qual não foi observado pela demandada porque deixou escoá-lo sem sanar o
vício de representação, correta a sentença que reconheceu a revelia e aplicou a
pena de confissão, a teor do artigo 13, II, do Código de Processo Civil, utilizado
subsidiariamente no processo trabalhista.

ENQUADRAMENTO. EMPREGADO DE FINANCEIRA.
BANCÁRIO.
Na forma prevista na Súmula nº 55 do TST as empresas de crédito, financiamento ou investimento, também denominadas financeiras, equiparam-se aos estabelecimentos bancários para os efeitos do art. 224 da CLT. Recurso conhecido e improvido.

RECURSO ADESIVO DA RECLAMANTE. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.

A verba honorária é devida como forma de garantir a reparação integral dos
danos causados ao credor (artigos 389 e 404 do Código Civil) e em observância aos
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arts. 5º, incisos XVIII e LXXIV; 8º, inciso V e 133, todos da Constituição Federal
de 1988, art. 20, do CPC e, ainda, art. 22, caput, da Lei nº 8.906/94. Não impede
a condenação do empregador ao pagamento de honorários advocatícios o fato de
o reclamante não se encontrar assistido por advogado do sindicato, visto que tal
entendimento contraria a própria Constituição da República. Recurso provido.
Processo: 0000525-27.2012.5.07.0006
Rel. Juiz Convocado: Judicael Sudário de Pinho
Turma 2

Julg.: 17/12/2012
Publ. DEJT: 08/01/2013

RECURSO DA RECLAMADA PROVAR NEGÓCIOS DE
VAREJO LTDA.
1 DA EQUIPARAÇÃO DA JORNADA DE SEIS HORAS.

Conforme a Súmula nº 55, do TST "as empresas de crédito, financiamento ou
investimento, também denominadas financeiras, equiparam-se aos estabelecimentos
bancários para os efeitos do art. 224 da CLT".

RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMADO ITAÚ UNIBANCO S.A.
1 DA ILEGITIMIDADE PASSIVA.

Sendo o réu a pessoa indicada pelo autor como devedor da relação jurídica
material, este fato, por si só, é suficiente para legitimá-lo a figurar no pólo passivo
da relação processual. Se realmente é, ou não, o devedor, esta é a matéria de mérito
e somente com ele poderá ser decidida.

2 DA AUSÊNCIA DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA
OU SOLIDÁRIA.
Sendo incontroverso a formação de grupo econômico, não há como afastar
a previsão legal de responsabilidade solidária das empresas que o compõem, à luz
do disposto no § 2º do art. 2º da CLT.

RECURSO ADESIVO DA RECLAMANTE. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.

A verba honorária é devida como forma de garantir a reparação integral dos
danos causados ao credor (artigos 389 e 404 do Código Civil) e em observância aos
arts. 5º, incisos XVIII e LXXIV; 8º, inciso V e 133, todos da Constituição Federal
de 1988, art. 20, do CPC e, ainda, art. 22, caput, da Lei nº 8.906/94. Não impede
a condenação do empregador ao pagamento de honorários advocatícios o fato de
o reclamante não se encontrar assistido por advogado do sindicato, visto que tal
entendimento contraria a própria Constituição da República. Recurso provido.
Processo: 0001954-75.2011.5.07.0002
Rel. Juiz Convocado: Judicael Sudário de Pinho
Turma 2

Julg.: 14/01/2013
Publ. DEJT: 18/01/2013
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RECURSO DO RECLAMANTE. AUXÍLIO-CRECHE.
Inexistindo, nos autos, qualquer prova de que o empregado recorrente
possua filhos, tampouco qualquer comprovação de gastos com creche, mantida
há de ser a sentença de origem que, acertadamente, decidiu pelo indeferimento
do reembolso creche.

RECURSO DA RECLAMADA MÚLTIPLA PROMOTORA DE
VENDAS LTDA.
1 EMPRESA DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO OU INVESTIMENTO. FINANCEIRAS. EQUIPARAÇÃO AOS ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS PARA OS FINS DO ART. 224, DA CLT.
SÚMULA Nº 55, DO TST.
As empresas de crédito, financiamento ou investimento, também denominadas financeiras, equiparam-se aos estabelecimentos bancários para os efeitos
do art. 224, da CLT. Assim, uma vez constatado que a empresa MÚLTIPLA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A tem dentre suas atividades
a intermediação de operações de crédito e financiamento, efetuando a aplicação
de recursos financeiros próprios e de terceiros, merece a mesma ser denominada
de instituição financeira, equiparando-se aos estabelecimentos bancários para os
fins do disposto no art. 224 da CLT. Inteligência da Súmula nº 55, do TST.

2 CARGO DE CONFIANÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. HORAS
EXTRAS. COMPROVAÇÃO.

O enquadramento do bancário, a teor do disposto no art. 224, § 2º, da CLT,
como exercente de cargo de confiança, ocorre quando restar nítido, pelo conjunto
probatório dos autos, que o empregado, além de perceber gratificação não inferior
a um terço do salário do cargo efetivo, possui subordinados, algum poder decisório
e fidúcia especial, capaz de destacá-lo dos demais, o que não se verificou nos presentes autos. Afastado o exercício de função de confiança do obreiro e comprovada
a jornada de trabalho de 08:00h, faz jus às horas extraordinárias excedentes à sexta,
a teor do esposado na Súmula nº 55, do TST e art. 224, da CLT.

RECURSO DA RECLAMADA MÚLTIPLA CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
1 MÚLTIPLA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM .
PRELIMINAR AFASTADA.
A legitimidade para agir é proferida baseada na causa de pedir afirmada
pelo autor, a partir da aplicação da teoria da asserção, segundo a qual as condições
da ação devem ser aferidas em abstrato a partir do alegado pela parte autora na
petição inicial, sem adentrar na análise do caso, sob pena de apreciação de mérito.
Assim, do ponto de vista do direito em tese, o interesse processual existe.
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2 RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS RECLAMADAS.
GRUPO ECONÔMICO. CONFIRMAÇÃO.
À luz do § 2º, do art. 2º, da CLT, restando incontroverso nos autos a formação de grupo econômico, não há como afastar a previsão legal de responsabilidade solidária das empresas que o compõem, embora tendo, cada uma delas,
personalidade jurídica própria. Recursos Ordinários conhecidos e improvidos.
Processo: 0000655-87.2012.5.07.0015
Rel. Juiz Convocado: Judicael Sudário de Pinho
Turma 2

Julg.: 20/03/2013
Publ. DEJT: 1º/04/2013

RECURSO DO RECLAMANTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
A verba honorária é devida como forma de garantir a reparação integral dos danos causados ao credor (artigos 389 e 404 do Código Civil) e em
observância aos arts. 5º, incisos XVIII e LXXIV; 8º, inciso V e 133, todos da
Constituição Federal de 1988, art. 20, do CPC e, ainda, art. 22, caput, da Lei nº
8.906/94. Não impede a condenação do empregador ao pagamento de honorários
advocatícios o fato de o reclamante não se encontrar assistido por advogado
do sindicato, visto que tal entendimento contraria a própria Constituição da
República. Recurso provido.

RECURSO DA RECLAMADA. ABANDONO DE EMPREGO.
NÃO CONFIGURAÇÃO.

A ruptura do contrato de emprego com fundamento em qualquer das hipóteses do art. 482 da CLT, requer prova robusta da alegada falta cometida, tendo
em consideração as repercussões na vida profissional e pessoal do empregado.
No caso concreto destes autos, não há que se imputar a falta grave de abandono
de emprego ante a insuficiência de provas.

DA INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO NO PERÍODO
DE 05.10.2009 A 31.10.2010.
Embora tenha a reclamada aduzido a prestação de serviços esporádicos
no período anterior a assinatura da CTPS, ela não se desincumbiu, como lhe
competia, de tal fato, motivo pelo qual não merece reparo a decisão de primeiro
grau neste tocante.

HORAS EXTRAS.

Provado o labor extraordinário sem a devida contraprestação, devido é o
seu pagamento, com o adicional respectivo, e seus reflexos. Recurso improvido.
Processo: 0000144-71.2012.5.07.0021
Rel. Juiz Convocado: Judicael Sudário de Pinho
Turma 2

Julg.: 18/02/2013
Publ. DEJT: 27/02/2013
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RECURSO NÃO ATACA FUNDAMENTOS SENTENÇA.
CONHECIMENTO PARCIAL.
Não há como conhecer os tópicos recursais, quando ausentes os requisitos
de admissibilidade presentes no artigo 514, inciso II, do CPC, que não impugnam
os fundamentos da sentença recorrida, nos termos em que fora proposta, apenas
limitam-se a repetir os argumentos lançados na contestação.

PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

Afasta-se a prescrição quinquenal, eis que em consonância com o princípio
da "actio nata", o termo inicial prescricional teve início com o ato demissório,
em 14.06.2011 e a propositura da presente demanda, ocorrera em 21.05.2012.

INCOMPATIBILIDADE DO PROCESSO TRABALHISTA COM
A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA CONSISTENTE
EM OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR.
De acordo com a doutrina majoritária, bem como com a jurisprudência
pátria, inexistem elementos impeditivos para aplicação da tutela antecipada ao
processo trabalhista. Acertada a decisão que concedeu a antecipação de tutela e
determinou a imediata reintegração da autora.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

O acesso à justiça é princípio fundamental extensivo a todos, não podendo
ser tolhido pelo Poder Judiciário sob o manto do jus postulandi, que é faculdade
atribuída ao jurisdicionado e não obrigação de postular em juízo sem a assistência de
advogado. A Lei nº 5.584/70 não exclui a opção pela via alternativa da contratação
de advogado. Outrossim, inaplicáveis as Súmulas 219 e 329 do TST, pois superadas
quando da edição promulgação da Lei nº 10.288/01.
Processo: 0000821-40.2012.5.07.0009
Rel. Desemb.: Regina Gláucia Cavalcante Nepomuceno
Turma 1

Julg.: 15/05/2013
Publ. DEJT: 21/05/2013

RECURSO ORDINÁRIO.
1 RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.

O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador,
implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços, quanto àquelas
obrigações, inclusive quanto aos órgãos da administração direta, das autarquias,
das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia
mista, desde que hajam participado da relação processual, constem também do
título executivo judicial e fique evidenciada a conduta culposa no cumprimento
das obrigações da Lei 8.666/93, conforme dicção da Súmula nº 331 TST.
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2 TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA
PRESTADORA DE SERVIÇOS.
Eventual descompasso entre a empresa de terceirização e o ente público
tomador de serviços, como o não repasse dos valores devidos para o pagamento
dos trabalhadores, não afeta a pretensão do empregado de receber seu salário
de quem efetivamente era seu empregador, cuja responsabilidade primária se
mantém incólume.

3 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO.

O art. 192 da CLT, que apontava o salário mínimo como base para o cálculo do
adicional de insalubridade, foi revogado, tacitamente, pelo inciso XXIII do art. 7º da Carta
Política de 1988, que dispõe, expressamente, ser devido "adicional de remuneração para
as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei". Dita a norma, portanto,
que a apuração do adicional precitado deve incidir sobre a remuneração do empregado,
o que não afronta o preceituado na Súmula Vinculante nº 4 do STF. "In casu", contudo,
determina-se seja o referenciado adicional calculado sobre o salário base, em face da
limitação imposta pelo pedido recursal.

4 CARGO DE CHEFIA. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. ART.
62, PARÁGRAFO ÚNICO DA CLT. EFEITOS.

O art. 62 da CLT não prevê o pagamento de gratificação de 40% pelo
exercício de cargo de chefia. Na verdade, ele cuida de excluir do controle de
jornada os empregados exercentes de cargo de gestão, desde que a remuneração
pelo desempenho de tal função seja superior ao valor do respectivo salário efetivo
acrescido de 40% (quarenta por cento).
Processo: 0204500-90.2009.5.07.0002
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 03/12/2012
Publ. DEJT: 24/01/2013

RECURSO ORDINÁRIO.
1 INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.

Incabível, em sede de recurso ordinário, o exame de tese não apresentada
na contestação, sob pena de supressão de instância.

2 ACIDENTE DE TRABALHO. RESPONSABILIZAÇÃO.

O dever de indenizar empregado vitimado em acidente de trabalho decorre
do nexo de causalidade entre a ação ou omissão do empregador e o dano sofrido.
O acidente aconteceu no ambiente de trabalho, e em razão do trabalho, dele
advindo sequelas que impingiram ao demandante severas limitações. Assim,
merece reparação moral e material a lesão experimentada por empregado que,
trabalhando no depósito de mercadorias da empresa, é atingido na cabeça por um
fogão, com lesão incapacitante permanente na coluna cervical.
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Processo: 0000091-09.2010.5.07.0006
Rel. Desemb.: Cláudio Soares Pires
Turma 2

Julg.: 11/03/2013
Publ. DEJT: 15/03/2013

RECURSO ORDINÁRIO.
1 DESERÇÃO.

Exibe-se deserto o recurso ordinário, em cujo depósito recursal do valor
arbitrado na condenação e das custas processuais ignora o acréscimo condenatório,
havido em sede de embargos de declaração.

2 SÚMULA 330 TST.

Por entendimento jurisprudencial consagrado na Súmula 330 TST, é
possível rediscutir o distrato, conquanto haja ressalva expressa e especificada ao
valor dado às parcelas impugnadas no ato da homologação sindical, sob pena de
quitação definitiva.

3 MOTORISTA INTERESTADUAL. TURNOS ININTERRUPTOS
DE REVEZAMENTO.

Se o motorista interestadual cumpre horários variados, e se por disposição normativa da categoria a jornada é fixada em oito horas diárias,
de se concluir ser inaplicável o benefício advindo do turno ininterrupto de
revezamento previsto na Constituição Federal, com a finalidade de fixar a
jornada diária de trabalho em seis horas e para remunerar a partir de então
como hora extra o expediente sobejado.

4 HORAS À DISPOSIÇÃO.

Havendo cláusula normativa afastando o preceito contido no artigo 4º
CLT na hipótese do motorista interestadual descansar em alojamento da empresa,
entre uma jornada e outra, revelado, ademais, que esse tempo é efetivamente
para descanso, nenhuma remuneração adicional é devida. Trata-se de medida de
segurança e proteção à saúde do trabalhador, exigível até mesmo para garantir
a segurança dos usuários dos serviços de transporte.

5 DESCANSO SEMANAL.

Na jornada de trabalho de 6 dias por 1 dia de descanso, não existe direito a
remuneração por domingos trabalhados, pela evidência de que se cumpre o direito
a folga semanal compensatória.
Processo: 0000951-67.2011.5.07.0008
Rel. Desemb.: Cláudio Soares Pires
Turma 2

Julg.: 17/12/2012
Publ. DEJT: 08/01/2013
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RECURSO ORDINÁRIO.
1 DANOS MORAIS.

O afastamento das hipóteses de justa causa não gera, automaticamente,
o direito de ser indenizado por danos morais. Há que se perquirir a existência
dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil: ato ilícito (culposo ou
doloso), a ocorrência do dano e o nexo de causalidade que os vincula.

2 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

O pensamento moderno informa que o advogado é indispensável à realização da justiça, conforme preceito constitucional (artigo 133 CF/88), estando o
direito a percepção de honorários amparado por seu estatuto legal (Lei 8.906/94)
e pela lei processual civil (artigo 20 CPC), em qualquer ação judicial.
Processo: 0001284-28.2011.5.07.0005
Rel. Desemb.: Cláudio Soares Pires
Turma 2

Julg.: 07/01/2013
Publ. DEJT: 14/01/2013

RECURSO ORDINÁRIO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM
PAGAMENTO. POSSIBILIDADE DA PRETENSÃO.
Quem não tem obrigação de pagar, não tem interesse e não pode consignar em
juízo o que não existe. A consignação em pagamento é meio direto de pagamento
puro e simples e, somente por meio indireto, forma de extinção da obrigação. Daí
exsurgir, pela evidência de que nada se está depositando, carência de interesse
processual. Demais, ainda, de que se trata de resolver pela consignação aquilo que
o empregado tem a receber e nisso incluída a alegação de justa causa.
Processo: 0000954-10.2011.5.07.0012
Rel. Desemb.: Cláudio Soares Pires
Turma 2

Julg.: 20/05/2013
Publ. DEJT: 23/05/2013

RECURSO ORDINÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO.
RESPONSABILIZAÇÃO.
O dever de indenizar empregado vitimado em acidente de trabalho decorre
do nexo de causalidade entre a ação ou omissão do empregador e o dano sofrido,
não sendo elidido quando não comprovada a alegação de culpa exclusiva da vítima.
Assim, merece reparação moral a lesão experimentada por empregado que, no local
de trabalho e no exercício de suas funções, é atingido por equipamento em uso.
Processo: 0000399-76.2010.5.07.0028
Rel. Desemb.: Cláudio Soares Pires
Turma 2

Julg.: 15/04/2013
Publ. DEJT: 19/04/2013
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RECURSO ORDINÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO.
RESPONSABILIZAÇÃO. ATIVIDADE DE RISCO.
Em seu sentido teleológico, aquele que almeja o lucro do exercício de
determinada atividade econômica com o concurso de empregados deve indenizar os
danos que estes sofrem em razão do trabalho. O operador de máquina lixadeira está
sujeito a ônus maior do que os demais membros da coletividade, porquanto exposto
permanentemente ao risco de se lesionar. Nessa parte do serviço empresarial, o patrão
torna-se diretamente responsável pelos danos sofridos pelo empregado, quando
provenientes de lesão provocada por fagulha oriunda do maquinário. Entretanto, o
valor da indenização deve guardar proporção diante da extensão do dano sofrido.
Processo: 0002229-65.2010.5.07.0032
Rel. Desemb.: Cláudio Soares Pires
Turma 2

Julg.: 17/12/2012
Publ. DEJT: 09/01/2013

RECURSO ORDINÁRIO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE.
Cessa o pagamento do adicional de periculosidade quando constatado que
o reclamante não mais está exposto às condições perigosas, assim evidenciado por
perícia que conclui pela inexistência de tais condições. A cessação do pagamento
até então realizado pelo empregador não caracteriza alteração contratual ilícita.
Processo: 0001952-52.2010.5.07.0031
Rel. Desemb.: Cláudio Soares Pires
Turma 2

Julg.: 20/03/2013
Publ. DEJT: 1º/04/2013

RECURSO ORDINÁRIO. AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAÚDE. REINTEGRAÇÃO DE VIDA.
A alegação válida da necessidade de redução de folha de pagamento de sorte
a convalidar a rescisão do contrato de trabalho mantido como Agente Comunitário
de Saúde, nos termos da Lei 9.801/1999, consubstancia-se na prova da existência
de ato normativo determinando a perda do cargo público de acordo com as regras
previstas no art. 2º, § 1º da lei em destaque. Não provada a alegação, não se pode
consumar a dispensa, conforme previsão legal específica contida no artigo 10, da
Lei nº 11.350/06, restando ilegítima a resilição, garantida a reintegração.
Processo: 0001012-62.2011.5.07.0028
Rel. Desemb.: Cláudio Soares Pires
Turma 2

Julg.: 20/03/2013
Publ. DEJT: 04/04/2013
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RECURSO ORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS.
NÃO CONHECIMENTO.
Não merece cognição o recurso que não combate especificamente os
fundamentos da decisão questionada.
Processo: 0000736-97.2012.5.07.0027
Rel. Desemb.: Plauto Carneiro Porto
Turma 3

Julg.: 18/03/2013
Publ. DEJT: 02/04/2013

RECURSO ORDINÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL RECOLHIDA A MENOR. PROFESSOR. REPOUSO
SEMANAL REMUNERADO. CÁLCULO COM BASE NA
SÚMULA Nº 351 DO TST. INTERPRETAÇÃO DA LEI Nº 605/49.
IMPOSSIBILIDADE DE NORMA COLETIVA REDUZIR O
VALOR DO RSR.
A Súmula nº 351 do TST apenas externa o regramento inserto na Lei nº 605/49,
que trata do repouso semanal remunerado (RSR), ao determinar que "O professor que
recebe salário mensal à base de hora-aula tem direito ao acréscimo de 1/6 a título de
repouso semanal remunerado, considerando-se para esse fim o mês de quatro semanas
e meia". É inválida cláusula de norma coletiva que prevê redução no cálculo do RSR,
ao estabelecer o cômputo do salário mensal dos professores considerando-se o mês de
5 (cinco) semanas, nele incluindo o repouso semanal remunerado. Hígido o auto de
infração combatido, lavrado em razão de haver deixado o empregador de recolher a
contribuição social incidente sobre o RSR. Recurso ordinário conhecido e improvido.
Processo: 0001240-03.2011.5.07.0007
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva
Turma 3

Julg.: 02/04/2013
Publ. DEJT: 26/04/2013

RECURSO ORDINÁRIO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. PREVISÃO
EM CCT.
Comprovado nos autos que a reclamada não adimplia o auxílio-alimentação
conforme previsto na norma coletiva, devido o pagamento indenizado da verba.

VALE-TRANSPORTE. NÃO FORNECIMENTO PELO
EMPREGADOR. ÔNUS DA PROVA. PRINCÍPIO DA APTIDÃO PARA A PROVA. APLICABILIDADE.
Constitui ônus do empregador comprovar que estava exonerado da obrigação de conceder vale-transporte, seja por tê-lo adimplido para o deslocamento
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residência-trabalho, seja porque o trabalhador optou por não fazer uso de seu
direito. A evolução do entendimento jurisprudencial até então dominante acerca do
assunto levou ao cancelamento pelo TST, em composição plenária, em 24.05.2011,
da OJ nº 215, da SBDI-1. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Processo: 0002196-68.2011.5.07.0023
Rel. Juiz Convocado: Durval César de Vasconcelos Maia
Turma 2

Julg.: 17/06/2013
Publ. DEJT: 26/06/2013

RECURSO ORDINÁRIO. BANCO DO BRASIL. APLICAÇÃO DO
REGULAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA
DA PREVI. DECADÊNCIA CONVENCIONAL.
O prazo de que trata o artigo 30 do regulamento de aposentadoria da
PREVI, submete-se a decadência meramente convencional, sendo possível a sua
modulação em razão das circunstâncias de momento, do que é exemplo a saúde
do empregado à época de requerer o benefício ali contido.
Processo: 0001943-43.2011.5.07.0003
Rel. Desemb.: Cláudio Soares Pires
Turma 2

Julg.: 07/01/2013
Publ. DEJT: 14/01/2013

RECURSO ORDINÁRIO. CEF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO.
EMPREGADO ADMITIDO DEPOIS DA CCT DE 1987.
INCORPORAÇÃO AOS SALÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE.
Empregado da CEF admitido depois da Convenção Coletiva de Trabalho
de 1987 não faz jus à incorporação do auxílio-alimentação, porquanto nunca
recebeu o aludido benefício sob o pálio de verba salarial, mas sim indenizatória.
Processo: 0001904-46.2012.5.07.0024
Rel. Desemb.: Cláudio Soares Pires
Turma 2

Julg.: 20/05/2013
Publ. DEJT: 24/05/2013

RECURSO ORDINÁRIO. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS. FORMA DE APURAÇÃO
ADOTADA PELA RECLAMADA. INCIDÊNCIA DO TERÇO
CONSTITUCIONAL SOBRE OS VINTE DIAS GOZADOS E
SOBRE OS DEZ DIAS VENDIDOS.
A Constituição Federal, em seu art. 7º, inciso XVII, garante ao trabalhador
o gozo de férias anuais remuneradas com o acréscimo de, pelo menos, um terço
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a mais do que o salário normal. Vale dizer, é reconhecido o direito ao empregado
de pagamento de um terço sobre os trinta dias de férias a que faz jus, sejam estas
férias gozadas ou vendidas, na forma do art. 143 da CLT. Não se pode dizer
que o pagamento do terço constitucional apenas sobre os vinte dias usufruídos
de férias esteja equivocado ou implique em prejuízo ao trabalhador, desde que
a remuneração do abono pecuniário, nos casos de venda das férias, contemple
o valor correspondente à incidência do terço constitucional na remuneração
dos dez dias vendidos, tal como foi realizado no presente caso pela Caixa
Econômica Federal - CEF.

RECURSO DOS RECLAMANTES.

Prejudicada a análise do recurso, face à improcedência da ação.

Processo: 0000461-57.2011.5.07.0004
Rel. Desemb.: Cláudio Soares Pires
Turma 2

Julg.: 11/03/2013
Publ. DEJT: 20/03/2013

RECURSO ORDINÁRIO. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
PAGAMENTO DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS.
Pacífica a obrigação patronal de pagar ao empregado a majoração constitucional
das férias (art. 7º, XVII, CF/88) calculada sobre a remuneração de trinta dias (salário
normal) e não sobre a remuneração dos dias efetivamente usufruídos pelo empregado,
na hipótese de conversão em pecúnia de 1/3 das férias.
Processo: 0000098-70.2011.5.07.0004
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 24/06/2013
Publ. DEJT: 05/07/2013

RECURSO ORDINÁRIO. COEXISTÊNCIA DE PLANOS DE
CARGOS E SALÁRIOS. OPÇÃO DO EMPREGADO A UM
DELES. EFEITOS. RENÚNCIA AOS DEMAIS. POSSIBILIDADE.
É lícita a norma regulamentar que permite a adesão dos empregados a uma
determinada estrutura remuneratória, condicionando-a ao desligamento das normas
regulamentares inicialmente pactuadas. Assim, não há ilegalidade na determinação
que excetua do Plano de Funções Gratificadas da Caixa Econômica Federal os
empregados vinculados ao plano de previdência complementar REG/REPLAN,
eis que facultada a eles a permanência no Plano de Cargos e Salários originário
ou a migração para o novo regulamento. Inteligência da Súmula nº 51, II, do TST.
Processo: 0001476-31.2011.5.07.0014
Rel. Desemb.: Cláudio Soares Pires
Turma 2

Julg.: 20/03/2013
Publ. DEJT: 1º/04/2013
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R E C U R S O O R D I N Á R I O . C O M P L E M E N TA Ç Ã O D E
APOSENTADORIA. PETROBRAS/PETROS. CONCESSÕES
AO PESSOAL DA ATIVA. TRATAMENTO ISONÔMICO AOS
APOSENTADOS. RMNR.
1 COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.

O exame de mérito da aplicação do regulamento de complementação de
aposentadoria, cuja adesão se dá na vigência do contrato de trabalho, compete
a Justiça do Trabalho. As Orientações Jurisprudenciais e Súmulas do Tribunal
Superior do Trabalho em torno dessa questão revelam de forma vigorosa essa
competência, que nos termos do artigo 114 da Constituição Federal estende-se a
outras controvérsias resultantes da relação de emprego.

2 SOLIDARIEDADE.

Sendo a complementação de aposentadoria originária de vínculo empregatício
mantido entre empregados aposentados e o empregador que instituiu e mantém a
fundação de previdência privada, ambos encontram-se legitimados a figurar no polo
passivo, na condição de devedores solidários.

3 PRESCRIÇÃO.

Conforme verbete contido na Súmula 327 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 quinquênio.

4 RMNR.

A parcela remuneratória denominada Remuneração Mínima por Nível e
Regime - RMNR não integra a complementação de aposentadoria ajustada com a
PETROS, de vez que se trata de vantagem percebida pelo trabalhador por situação
personalíssima de cada um, de forma distinta, por valores diferentes, devendo ficar
fora, portanto, da composição finalística à suplementação.
Processo: 0001063-75.2012.5.07.0016
Rel. Desemb.: Cláudio Soares Pires
Turma 2

Julg.: 21/01/2013
Publ. DEJT: 24/01/2013

RECURSO ORDINÁRIO. COMPLEMENTO TEMPORÁRIO
VARIÁVEL DE AJUSTE AO PISO DE MERCADO - CTVA.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
1 COMPETÊNCIA

A discussão ínsita ao contrato de trabalho, dele decorrendo tudo mais que
se debate nos autos revela indubitável ser da Justiça do Trabalho a competência
para apreciar o feito.
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2 ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FUNCEF.

Quando não se está discutindo benefício previdenciário a partir de questões
atuariais, senão o de perquirir o nascedouro do benefício desponta o contrato de
trabalho mantido com o reclamante. Dessa sorte, vinculada a questão ao contrato
de trabalho do empregado da CEF, com repercussão direta na FUNCEF, não há
como conjugar de forma plena a competência da Justiça do Trabalho no presente
feito sem que esta do pólo passivo concorra, como se depreende do artigo 46 do
Código de Processo Civil.

3 NATUREZA SALARIAL.

A parcela intitulada Complemento Temporário Variável de Ajuste ao Piso de
Mercado - CTVA, face à natureza salarial de que se reveste, integra a remuneração
para todos os efeitos legais, inclusive quanto à complementação de aposentadoria.

4 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

O pensamento moderno informa que o advogado é indispensável à realização
da justiça, conforme preceito constitucional (artigo 133 CF/88), estando o direito a
percepção de honorários amparado por seu estatuto legal (Lei 8.906/94) e pela lei
processual civil (artigo 20 CPC), em qualquer ação judicial.
Processo: 0001549-27.2011.5.07.0006
Rel. Desemb.: Cláudio Soares Pires
Turma 2

Julg.: 21/01/2013
Publ. DEJT: 25/01/2013

RECURSO ORDINÁRIO. CONTRATO DE EMPREITADA.
TRANSNORDESTINA. DONA DA OBRA. AUSÊNCIA DE
RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.
Tratando-se de contrato de empreitada celebrado entre pessoa jurídica de direito
privado, que explora a malha ferroviária por força de concessão pública, e empresa
especializada em executar serviços de infraestrutura e obras de artes especiais, não existe
responsabilidade subsidiária da dona da obra pelas obrigações trabalhistas contraídas pela
empreiteira, segundo inteligência da Orientação Jurisprudencial nº 191 da SDI-1 do TST.
Processo: 0001149-44.2011.5.07.0028
Rel. Desemb.: Cláudio Soares Pires
Turma 2

Julg.: 20/03/2013
Publ. DEJT: 1º/04/2013

RECURSO ORDINÁRIO. DANO MORAL. ATO LESIVO DA
HONRA. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
Restando demonstrado nos autos a prática de ato lesivo da honra e boa fama
da reclamante e de pessoa da sua família, deve-se manter incólume a sentença,
que condenou a reclamada ao pagamento de indenização por dano moral. Recurso
Ordinário da reclamada conhecido e improvido.
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RECURSO ADESIVO. AVISO PRÉVIO. NÃO REDUÇÃO DA
JORNADA. PAGAMENTO.
Não tendo ocorrido a redução do horário de trabalho durante o prazo
do aviso prévio, conforme art. 488 da CLT, deve a empresa reclamada pagar à
reclamante o valor correspondente ao aviso prévio indenizado. Recurso adesivo
da reclamante conhecido e provido.
Processo: 0000302-20.2012.5.07.0024
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva
Turma 3

Julg.: 10/06/2013
Publ. DEJT: 21/06/2013

RECURSO ORDINÁRIO. DANOS MORAIS. NEXO DE CAUSALIDADE.
Resta configurado o nexo de causalidade entre a doença adquirida pelo
empregado e o trabalho desempenhado na empresa quando se constata que os
sintomas foram contemporâneos ao contrato de emprego e, ademais, diante
da circunstância de estar o trabalhador sujeito aos riscos de contração ou
agravamento da moléstia, decorrentes dos esforços realizados por ocasião do
manuseio, empilhamento e organização de materiais pesados, a exemplo de
cadeiras de ferro.
Processo: 0015200-76.2009.5.07.0013
Rel. Desemb.: Cláudio Soares Pires
Turma 2

Julg.: 13/05/2013
Publ. DEJT: 17/05/2013

RECURSO ORDINÁRIO. DEFESA GENÉRICA. EFEITO.
Pecando a contestação pela generalidade, qualidade que o juízo de
origem de pronto detectou, o caminho da condenação é o reconhecimento da
procedência do pleito inicial "in totum". O tardio remendo da peça recursal
não afasta a aplicação do artigo 302 CPC, quando na defesa não se consegue
vislumbrar precisa manifestação contestatória aos fatos narrados na petição
inicial. Em termos processuais a generalidade leva à presunção de veracidade
dos fatos não impugnados.
Processo: 0002365-18.2012.5.07.0024
Rel. Desemb.: Cláudio Soares Pires
Turma 2

Julg.: 13/05/2013
Publ. DEJT: 17/05/2013

RECURSO ORDINÁRIO. DIRIGENTE DE COOPERATIVA.
ESTABILIDADE. INÍCIO A PARTIR DA CONSTITUIÇÃO.
O direito à estabilidade provisória do dirigente de cooperativa se dá desde a
comunicação da eleição à empresa. As questões burocráticas relativas à regularização
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da cooperativa, desde que se providenciadas em prazo razoável não interferem na
questão da estabilidade, cujo objetivo é permitir que o dirigente de cooperativa,
a exemplo do sindicato, trabalhe em prol dos cooperados sem o risco de ter seu
contrato de trabalho rescindido. Recurso ordinário a que se nega provimento.
Processo: 0002126-20.2011.5.07.0001
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva
Turma 3

Julg.: 18/02/2013
Publ. DEJT: 07/03/2013

RECURSO ORDINÁRIO. EMATERCE. PLANO DE EMPREGOS,
CARREIRAS E SALÁRIOS. LEI ESTADUAL 13.779/2006.
AUSÊNCIA DE AVALIAÇÕES DE PROGRESSÃO. EFEITOS.
A lei estadual de regência existe para propiciar o desenvolvimento do empregado na
carreira, mediante a progressão funcional e promoção. Dessa forma, não se pode postergar
indefinidamente a avaliação que propicia esse desenvolvimento. Não se trata de juízo de
conveniência da recorrente, mas de obrigação de avaliar juridicamente instituída, sob pena
de se concluir pela violação flagrante da lei.
Processo: 0000995-86.2011.5.07.0008
Rel. Desemb.: Cláudio Soares Pires
Turma 2

Julg.: 06/05/2013
Publ. DEJT: 13/05/2013

RECURSO ORDINÁRIO. EQUIPARAÇÃO SALARIAL.
SERVIDOR PÚBLICO. VEDAÇÃO.
O art. 37, inciso XIII, da CF/1988, veda a equiparação de qualquer natureza
para o efeito de remuneração do pessoal do serviço público, sendo juridicamente
impossível a aplicação da norma infraconstitucional prevista no art. 461 da CLT
quando se pleiteia equiparação salarial entre servidores públicos, independentemente
de terem sido contratados pela CLT, conforme dicção da OJ 297 da SBDI-I do TST.
Processo: 0001108-43.2012.5.07.0028
Rel. Desemb.: Cláudio Soares Pires
Turma 2

Julg.: 13/05/2013
Publ. DEJT: 20/05/2013

RECURSO ORDINÁRIO. ESTABILIDADE PROVISÓRIA.
PRÉ-APOSENTADORIA.
Quando o empregado não preenche os requisitos previstos em norma
coletiva autorizadores da aquisição da estabilidade pré-aposentadoria, a
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dispensa sem justa causa não é considerada fraudulenta ou obstativa, mas
mero exercício do direito potestativo do empregador.
Processo: 0002097-40.2011.5.07.0010
Rel. Desemb.: Cláudio Soares Pires
Turma 2

Julg.: 20/05/2013
Publ. DEJT: 23/05/2013

R E C U R S O O R D I N Á R I O . FA C H E S F. B E N E F Í C I O S
SUPLEMENTARES DE APOSENTADORIA. ÍNDICES DE
CORREÇÃO.
O processo judicial tem como escopo a pacificação social por meio
de imposição estatal de obrigação de fazer, não fazer, pagar, etc., com o fito
de retificar ilegalidade ou restabelecer status quo ante violado. Quando dos
autos não se verifica no plano dos fatos o prejuízo alegado nas parcelas de
aposentadoria devidas aos reclamantes, conclusão assentada em prova pericial
não impugnada no tempo devido, improcedem os pedidos.
Processo: 0000464-63.2012.5.07.0008
Rel. Desemb.: Cláudio Soares Pires
Turma 2

Julg.: 06/05/2013
Publ. DEJT: 13/05/2013

RECURSO ORDINÁRIO. FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE
SOCIAL.
1 COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.

O pedido de complementação de aposentadoria devida pela Fundação Sistel
de Seguridade Social, compete à Justiça do Trabalho dirimir, posto que se refira a
demanda decorrente da relação de emprego, nos termos do artigo 114, inciso I, da
Constituição Federal.

2 PRESCRIÇÃO.

A revisão de complementação de aposentadoria percebida submete-se
somente à prescrição parcial, como enuncia a Súmula 327 do Tribunal Superior
do Trabalho.

3 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. NORMA
VIGENTE.
Pela jurisprudência pacificada na Súmula 288 TST, a complementação dos
proventos da aposentadoria é regida pelas normas em vigor na data da admissão
do empregado, observando-se as alterações posteriores desde que mais favoráveis
ao beneficiário do direito.

3 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

A necessidade de assistência sindical para percepção de honorários
advocatícios, regulada na Lei nº 5.584/70, foi revogada pela Lei nº 10.288/01.
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O pensamento moderno informa que o advogado é indispensável à realização da
justiça, conforme preceito constitucional (artigo 133 CF/88), estando o direito
à percepção de honorários amparado por seu estatuto legal (Lei 8.906/94) e
pela lei processual civil (artigo 20 CPC), em qualquer ação judicial, inclusive
em causa própria.
Processo: 0001396-30.2012.5.07.0015
Rel. Desemb.: Cláudio Soares Pires
Turma 2

Julg.: 17/12/2012
Publ. DEJT: 08/01/2013

RECURSO ORDINÁRIO. GUIAS DAS CUSTAS PROCESSUAIS
E DEPÓSITO RECURSAL ILEGÍVEIS. PETICIONAMENTO
ELETRÔNICO. NÃO CONHECIMENTO. DESERÇÃO.
O documento destinado à comprovação do pagamento das custas e depósito
recursal, juntados à petição eletrônica, devem ser apresentados de forma a viabilizar
a verificação da regularidade do preparo, sob pena de não se conhecer o recurso,
por deserção. Assim, estando os referidos comprovantes completamente ilegíveis
nos autos, não se conhece do recurso interposto, por deserto.
Processo: 0000003-83.2011.5.07.0022
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1

Julg.: 09/01/2013
Publ. DEJT: 22/01/2013

RECURSO ORDINÁRIO. HORAS EXTRAS. CARGO DE
GESTÃO.
Aquele que, em razão de desempenho de cargo de gestão, percebe acréscimo
salarial não inferior a 40% do cargo efetivo, não havendo sobre ele o mínimo de
fiscalização, é empregado excepecionado pelo regime de controle de jornada.
Processo: 0000541-84.2012.5.07.0004
Rel. Desemb.: Cláudio Soares Pires
Turma 2

Julg.: 13/05/2013
Publ. DEJT: 17/05/2013

RECURSO ORDINÁRIO. INTERVENÇÃO DE MUNICÍPIO EM
UNIDADE HOSPITALAR.
A intervenção de ente público em unidade de saúde para garantir seu
funcionamento adequado, não cria novos contratos de trabalhos para os empregados
ali encontrados. Ajustado por acordo judicial o pagamento da rescisão alusiva a
todo o período da relação de emprego, antes e depois da intervenção, importa
em coisa julgada a demanda que depreca as mesmas rubricas.
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Processo: 0000110-75.2012.5.07.0028
Rel. Desemb.: Cláudio Soares Pires
Turma 2

Julg.: 11/03/2013
Publ. DEJT: 15/03/2013

RECURSO ORDINÁRIO. JORNADA DE TRABALHO.
FINANCEIRAS.
As empresas de crédito, financiamento ou investimento, também denominadas
financeiras, equiparam-se aos estabelecimentos bancários para os efeitos do art. 224
da CLT (Súmula 55 TST).
Processo: 0000571-95.2012.5.07.0012
Rel. Desemb.: Cláudio Soares Pires
Turma 2

Julg.: 21/01/2013
Publ. DEJT: 25/01/2013

RECURSO ORDINÁRIO. JUSTA CAUSA. ÔNUS DA PROVA.
É do reclamado o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do reclamante, conforme dicção do artigo
333, inciso II, CPC. Defendida a ocorrência de justa causa, compete ao patrão
provar a alegação modificativa, sob pena de se terem por reconhecidos os direitos
celetistas do empregado.
Processo: 0001930-44.2012.5.07.0024
Rel. Desemb.: Cláudio Soares Pires
Turma 2

Julg.: 21/01/2013
Publ. DEJT: 25/01/2013

RECURSO ORDINÁRIO. LEI DA ANISTIA. EFEITOS.
O tempo entre a demissão e o retorno do empregado beneficiado em decisão
proferida com base na Lei da Anistia para nada se conta, em face da regra contida no
artigo 6º da Lei nº 8.878/94. A CONAB como empresa pública federal submete-se
aos mesmos princípios constitucionais da Administração Pública, revestindo-se de
ilegalidade o ato de concessão de progressão salarial em desacordo com a lei da
anistia; não se podendo falar em extensão desse ato a outros empregados, ainda que
se invoque o princípio da igualdade contido no artigo 5º da Constituição Federal,
necessidade de tratamento isonômico ou de equiparação salarial, porque uma ilicitude
não pode ser reparada senão impedindo sua multiplicação.
Processo: 0001003-26.2012.5.07.0009
Rel. Desemb.: Cláudio Soares Pires
Turma 2

Julg.: 29/04/2013
Publ. DEJT: 03/05/2013
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RECURSO ORDINÁRIO. LESÃO POR ESFORÇO REPETITIVO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O TRABALHO E A
DOENÇA. CULPA DO EMPREGADOR. DANOS MORAIS.
A omissão patronal em comprovar a prática de uma política constante de
prevenção de acidentes e de doenças do trabalho acarreta a responsabilização
da empresa pelos danos suportados por empregado acometido de Lesão por
Esforço Repetitivo, quando configurado o nexo de causalidade entre a doença
e o trabalho desenvolvido.
Processo: 0115700-30.2007.5.07.0011
Rel. Desemb.: Cláudio Soares Pires
Turma 2

Julg.: 11/03/2013
Publ. DEJT: 15/03/2013

RECURSO ORDINÁRIO. LITISPENDÊNCIA PARCIAL.
É parcial a litispendêcia quando há coincidência de ações em relação à
parte do período em que se requer determinada verba, não se constituindo em
óbice ao exame do restante.

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. NATUREZA SALARIAL.

Embora a CEF, quando instituiu o auxílio alimentação na década de
1970, tenha rotulado o benefício como verba indenizatória, esta se revestiu
de todas as conotações salariais prescritas na CLT, pois paga de forma continuada, integrou o contrato de trabalho, se transformando em verdadeira
cláusula contratual, de cunho salarial, insuscetível de qualquer modificação,
seja por norma interna da empresa, seja pela adesão ao PAT ou mesmo por
norma coletiva superveniente.

ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS. FORMA DE APURAÇÃO
ADOTADA PELA RECLAMADA. INCIDÊNCIA DO TERÇO
CONSTITUCIONAL SOBRE OS VINTE DIAS GOZADOS E
SOBRE OS DEZ DIAS VENDIDOS.

A Constituição Federal, em seu art. 7º, inciso XVII, garante ao trabalhador o gozo de férias anuais remuneradas com o acréscimo de, pelo menos,
um terço a mais do que o salário normal. Vale dizer, é reconhecido o direito
ao empregado de pagamento de um terço sobre os trinta dias de férias a que
faz jus, sejam estas férias gozadas ou vendidas, na forma do art. 143 da CLT.
Não se pode dizer que o pagamento do terço constitucional apenas sobre os
vinte dias usufruídos de férias esteja equivocado ou implique em prejuízo
ao trabalhador, desde que a remuneração do abono pecuniário, nos casos de
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venda das férias, contemple o valor correspondente à incidência do terço
constitucional na remuneração dos dez dias vendidos, tal como foi realizado
no presente caso pela Caixa Econômica Federal - CEF.
Processo: 0001815-05.2011.5.07.0009
Rel. Desemb.: Cláudio Soares Pires
Turma 2

Julg.: 22/04/2013
Publ. DEJT: 25/04/2013

RECURSO ORDINÁRIO. NULIDADE DA DECISÃO.
Uma vez proferida a sentença, não assiste ao mesmo juízo que a proferiu
modificá-la, exceto para correção de erro material e quando provocado por meio
de embargos de declaração. A prolação de nova sentença, quando existente nos
autos julgamento válido do mesmo juízo importa a nulidade daquela por violação
ao artigo 471 do Código de Processo Civil.
Processo: 0567200-41.2006.5.07.0032
Rel. Desemb.: Cláudio Soares Pires
Turma 2

Julg.: 17/12/2012
Publ. DEJT: 08/01/2013

RECURSO ORDINÁRIO. OITIVA DE TESTEMUNHA.
ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL.
INEXISTÊNCIA.
Não se vislumbra qualquer vício no encerramento da instrução processual quando
as partes declaram não ter mais provas a produzir. Recurso conhecido e não provido.
Processo: 0001937-10.2010.5.07.0023
Rel. Juiz Convocado: Durval César de Vasconcelos Maia
Turma 2

Julg.: 17/06/2013
Publ. DEJT: 26/06/2013

RECURSO ORDINÁRIO. OUTORGA DE NOVA PROCURAÇÃO
SEM RESSALVA DE PODERES QUANTO AO INSTRUMENTO
ANTERIOR. REVOGAÇÃO TÁCITA. IRREGULARIDADE DE
REPRESENTAÇÃO.
A outorga de nova procuração sem ressalva de poderes quanto ao antigo patrono
implica revogação tácita da procuração anterior. Recurso do qual não se conhece, por
vício de representação.
Processo: 0001133-38.2011.5.07.0013
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 04/02/2013
Publ. DEJT: 08/02/2013
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RECURSO ORDINÁRIO. PETROBRÁS. ASSITÊNCIA
MULTIDISCIPLINAR DE SAÚDE - AMS. CLÁUSULA DE
ACORDO COLETIVO. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA
DA NORMA.
Ao interpretar teleologicamente a cláusula 49ª, item C, do acordo coletivo
de trabalho, tem-se que uma vez suficiente o valor pago pelo PETROS a título de
complementação de aposentadoria para fins de desconto da parcela devida pelo
jubilado para custeio da AMS, ainda que o trabalhador perceba o benefício devido
pelo INSS através de rede bancária, não se divisa óbice à concessão daquele
benefício de saúde fornecido pela PETROBRÁS. Intelecção contrária levaria à
aplicação prejudicial e não razoável, ou proporcional, da regra sob exame. Recurso
conhecido e improvido.
Processo: 0000670-32.2011.5.07.0002
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva
Turma 3

Julg.: 21/01/2013
Publ. DEJT: 08/02/2013

RECURSO ORDINÁRIO. PETROBRÁS. RESPONSABILIDADE
SUBSIDIÁRIA.
O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador,
implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços, quanto àquelas
obrigações, inclusive quanto aos órgãos da administração direta, das autarquias,
das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia
mista, desde que hajam participado da relação processual, constem também do
título executivo judicial e fique evidenciada a conduta culposa no cumprimento
das obrigações da Lei 8.666/93, conforme dicção da Súmula nº 331 do TST.
Processo: 0001928-77.2011.5.07.0002
Rel. Desemb.: Cláudio Soares Pires
Turma 2

Julg.: 11/03/2013
Publ. DEJT: 15/03/2013

RECURSO ORDINÁRIO. PERÍODO SEM ANOTAÇÃO DE
CTPS. ÔNUS DA PROVA.
Negada pelo empregador a existência de período contratual diverso daquele
anotado na CTPS, permanece com o empregado o ônus da prova, dele não se
desincumbindo quando constatado que a prova oral e documental produzida não é
suficiente para elidir a presunção de veracidade de que trata a Súmula nº 12 do TST.
Processo: 0000151-76.2011.5.07.0028
Rel. Desemb.: Cláudio Soares Pires
Turma 2

Julg.: 17/12/2012
Publ. DEJT: 08/01/2013
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RECURSO ORDINÁRIO. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
ADMITIDA PELA RECLAMADA. ARGUIÇÃO DE FATO
MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR (RELAÇÃO DE
NATUREZA CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS). ÔNUS DA
PROVA INVERTIDO. RELAÇÃO DE EMPREGO RECONHECIDA.
AUSÊNCIA DE PROVAS DO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS
E DAS VERBAS RESCISÓRIAS. DECISÃO ORIGINAL MANTIDA.
Ao admitir a reclamada que o reclamante lhe prestou serviços em
condições diversas de uma relação de emprego, atraiu para si o ônus da prova
quanto ao fato modificativo do direito do autor. Se referida prova está ausente
dos autos, deve-se manter a decisão de primeiro grau mediante a qual foi
reconhecido o direito do reclamante.
Processo: 0001142-63.2012.5.07.0013
Rel. Juiz Convocado: Durval César de Vasconcelos Maia
Turma 2

Julg.: 17/06/2013
Publ. DEJT: 26/06/2013

RECURSO ORDINÁRIO. RELAÇÃO DE EMPREGO. MOTORISTA. TRABALHO AUTÔNOMO.
É autônomo o motorista que, além de assumir os custos de manutenção e reparo
do veículo próprio, utilizado para distribuir as mercadorias, goza de condições de
trabalho reveladoras da não habitualidade da prestação de serviços, como a existência
de longos períodos sem que fosse chamado a trabalhar.
Processo: 0000313-09.2012.5.07.0005
Rel. Desemb.: Cláudio Soares Pires
Turma 2

Julg.: 17/12/2012
Publ. DEJT: 08/01/2013

RECURSO ORDINÁRIO. SEGURO DE VIDA. PREVISÃO EM
CONVENÇÃO COLETIVA. NÃO CONTRATAÇÃO. MORTE DO
TRABALHADOR. PERDAS E DANOS DEVIDAS. ART. 248 DO
CÓDIGO CIVIL.
Não tendo sido contratado pelo empregador seguro de vida previsto em
norma coletiva, e com a morte do obreiro, restando impossível a referida prestação,
deve, neste caso, converter-se a obrigação em perdas e danos, nos termos do art.
248 do Código Civil Brasileiro. Recurso ordinário conhecido e provido.
Processo: 0000031-87.2011.5.07.0010
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva
Turma 3

Julg.: 07/01/2013
Publ. DEJT: 22/01/2013
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RECURSO ORDINÁRIO. SUSPENSÃO DO CONTRATO DE
TRABALHO. DESCONTO SALARIAL OU COMPENSAÇÃO
PELOS DIAS DE PARALISAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 7º da Lei 7.783/1989, a participação em greve suspende
o contrato de trabalho e, dessa forma, não obriga o empregador ao pagamento
dos salários dos dias de paralisação ou à compensação da jornada de trabalho.
Processo: 0001692-52.2012.5.07.0015
Rel. Desemb.: Cláudio Soares Pires
Turma 2

Julg.: 29/04/2013
Publ. DEJT: 03/05/2013

RECURSO ORDINÁRIO. TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA.
VÍNCULO DE EMPREGO.
A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o
vínculo diretamente com o tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho temporário,
nos termos do inciso I da Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

A necessidade de assistência sindical para percepção de honorários
advocatícios, regulada na Lei nº 5.584/70, foi revogada pela Lei nº 10.288/01.
O pensamento moderno informa que o advogado é indispensável à realização da
justiça, conforme preceito constitucional (artigo 133 CF/88), estando o direito
a percepção de honorários amparado por seu estatuto legal (Lei 8.906/94) e
pela lei processual civil (artigo 20 CPC), em qualquer ação judicial, inclusive
em causa própria.
Processo: 0000637-96.2012.5.07.0005
Rel. Desemb.: Cláudio Soares Pires
Turma 2

Julg.: 25/02/2013
Publ. DEJT: 1º/03/2013

RECURSO ORDINÁRIO. TESTEMUNHA. CONTRADITA
DEFERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Evidenciada a suspeição da testemunha, o deferimento da contradita não
acarreta ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

RELAÇÃO DE EMPREGO. TERMO INICIAL.

A prova testemunhal confirma o início do vínculo laboral nos termos em
que alegado na proemial. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Processo: 0000609-84.2010.5.07.0010
Rel. Juiz Convocado: Durval César de Vasconcelos Maia
Turma 2

Julg.: 1º/04/2013
Publ. DEJT: 26/04/2013
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RECURSO ORDINÁRIO. TRABALHO EM SOBREJORNADA.
INOBSERVÂNCIA DO PISO SALARIAL DE TRABALHADOR
CONTRATADO PARA EXERCER FUNÇÃO DE TELEFONISTA.
DECISÃO ORIGINAL MANTIDA.
Não comprovado pagamento pela jornada extraordinária prestada pela
reclamante, em face da supressão total das pausas de 10 minutos e concessão
parcial do intervalo legalmente previsto de 20 minutos, devidas horas extras na
quantidade remanescente de 25 minutos/dia. Indubitável o exercício da função de
telefonista pela recorrida, devidas diferenças salariais entre o valor efetivamente
recebido e o piso salarial da categoria profissional estipulado em norma coletiva.
Processo: 0001541-35.2011.5.07.0011
Rel. Juiz Convocado: Durval César de Vasconcelos Maia
Turma 2

Julg.: 17/06/2013
Publ. DEJT: 26/06/2013

RECURSO ORDINÁRIO. UNIÃO FEDERAL. ACORDO
HOMOLOGADO EM JUÍZO SEM VÍNCULO. ALÍQUOTA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
O recolhimento da contribuição previdenciária em acordos sem reconhecimento de vínculo empregatício incide o percentual de 20% (vinte por cento),
conforme disciplinado no art. 276, parágrafo 9º, c/c o art. 201, inciso II, do Decreto
nº 3.048/99, que regulamenta a Lei nº 8.212/91.
Processo: 0106400-13.2009.5.07.0031
Rel. Desemb.: Maria José Girão
Turma 3

Julg.: 29/04/2013
Publ. DEJT: 06/05/2013

RECURSO ORDINÁRIO DA 2º RECLAMADA. TERCEIRIZAÇÃO
DE SERVIÇO PÚBLICO. COMPETÊNCIA MATERIAL DA
JUSTIÇA DO TRABALHO. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE PÚBLICO
MUNICIPAL. LEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM".
A decisão preferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI-MC nº 3395-6/DF,
no sentido de reconhecer a incompetência material da Justiça do Trabalho para a "apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele
vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo",
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não alcança as demandas envolvendo ente público municipal, quando o objeto
litigioso em relação a este se restringe à pretensão de responsabilização subsidiária
decorrente da prestação de serviços terceirizados pela empregadora inadimplente em
suas obrigações trabalhistas, com fundamento na culpa "in vigilando" do tomador
dos serviços, cuja legitimidade passiva na lide não está focalizada na relação de
emprego de natureza celetista, estatutária ou jurídico-administrativa do trabalhador
diretamente com o órgão público, mas, sim, claramente definida na causa de pedir e
no pedido afetos à responsabilidade obrigacional subsidiária inerente à fiscalização
do contrato de terceirização celebrado com empresa inidônea e inadimplente.

DO RECURSO ADESIVO DO RECLAMANTE. DAS HORAS
EXTRAS E REFLEXOS.
Não há se falar em aplicação da presunção de veracidade de que trata a Súmula
338 do C. TST, tendo em vista que apenas na hipótese de haver determinação judicial
de apresentação dos cartões de ponto e não sendo esta cumprida pelo empregador, ou
em não havendo apresentação de justificativa plausível, haverá a presunção relativa
de veracidade da jornada indicada na inicial.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Os honorários advocatícios na Justiça do Trabalho alcançam fundamento
para sua concessão nos artigos 5º, incisos XVIII e LXXIV; 8º, inciso V, e 133, todos
da Constituição da República, independentemente da natureza da demanda, ou
seja, não importa se a pretensão do autor está fundamentada em relação de trabalho
ou em relação de emprego, ou, ainda, em outras causas materiais circunscritas às
previsões do art. 114 da Lei Maior.
Processo: 0000683-22.2012.5.07.0026
Rel. Desemb.: Regina Gláucia Cavalcante Nepomuceno
Turma 1

Julg.: 05/06/2013
Publ. DEJT: 18/06/2013

RECURSO ORDINÁRIO DA CAIXA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.
NATUREZA SALARIAL.
O entendimento que tem prevalecido neste Regional é no sentido de reconhecer
a natureza salarial do auxílio alimentação concedido pela CAIXA quando a admissão
do empregado for anterior às normas coletivas, ou à inscrição no PAT, que previam a
natureza indenizatória de tal benefício.

RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMANTE. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. PRESCRIÇÃO. REFLEXOS NO FGTS.

Como o reclamante não está a postular a obrigação principal (auxílio-alimentação), mas sim, o FGTS sobre os valores efetivamente pagos sobre aquela rubrica,
não há dúvidas de que a prescrição incidente, na hipótese, é a trintenária, nos termos
da Súmula nº 362 do TST.
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HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO DO
PERCENTUAL DEVIDO.

Os honorários advocatícios, conforme tem reiteradamente decidido este
Tribunal, são devidos, com arrimo no artigo 133 da Constituição Federal de 1988,
artigo 20 do CPC, artigo 22 "caput" da Lei nº 8.906/94 e, ainda, artigo 11 da Lei
1.060/50, sempre que funcione advogado devidamente habilitado nos autos, no
percentual de 15% sobre o valor da condenação.
Processo: 0001622-35.2012.5.07.0015
Rel. Desemb.: Cláudio Soares Pires
Turma 2

Julg.: 29/04/2013
Publ. DEJT: 03/05/2013

RECURSO ORDINÁRIO DA PRIMEIRA RECLAMADA SISCOM.
1 DA CONSTITUCIONALIDADE DO ITEM 5.3, DA NR-17, DO
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.

O regulamento pode e deve estabelecer preceitos normativos que traduzam
o adequado cumprimento da norma legal, completando as previsões da fonte
legislativa. Se o regulamento ficasse restrito à mera repetição do texto legal,
não teria qualquer utilidade. Portanto, não se pode dizer que a Portaria nº 09 é
inconstitucional. É constitucional e deve ser cumprida.

2 DO ENQUADRAMENTO DA AUTORA COMO OPERADORA
DE TELEMARKETING.
Provado nos autos que o trabalho da autora era efetivamente de telemarketing,
a ela aplica-se o Anexo II, da NR-17 do MTE que lhe garante uma jornada de seis
horas diárias e máxima de trinta e seis horas semanais.

3 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Sendo a recorrente, sucumbente nesta demanda, a verba honorária é
devida como forma de garantir a reparação integral dos danos causados ao credor
(artigos 389 e 404, do Código Civil Brasileiro) e em observância aos arts. 5º,
incisos XVIII e LXXIV; 8º, inciso V e 133, da Constituição Federal de 1988,
artigo 20, do Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária, e, ainda, artigo
22, caput, da Lei nº 8.906/94. Recurso conhecido e improvido.

RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMANTE.
1 DA RESPONSABILIZAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO BANCO
BRADESCO S.A.
A responsabilidade subsidiária decorre da culpa "in vigilando" e "in eligendo",
devendo o tomador do serviço, sob pena de suportar os danos advindos da sua inércia,
fiscalizar a empresa prestadora a fim de impedir a violação dos direitos daqueles que
lhes prestam serviços, sobretudo porque esses direitos envolvem parcelas salariais,
de natureza alimentar.
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2 DO RECONHECIMENTO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE
TRABALHO DO SINTRATEL.
Embora em um dos pólos da CCT figure o Sindicato dos Trabalhadores em
Telemarketing do Estado do Ceará - SINTRATEL, a outra parte sindical convenente
não inclui a empresa contratante SISCOM, motivo pelo qual não se pode acolher
o disposto nesta norma convencional.

3 DO TRABALHO EXTRAORDINÁRIO SEMANAL.

Acertado o arbitramento do Juízo singular, mantém-se a condenação das
horas extras semanais, aplicando-se o percentual de 50%, em virtude do não
acolhimento da CCT, que determinava 60%, com base nos salários efetivamente
percebidos, conforme as especificações dos contracheques de fls. 23/35.

4 DAS HORAS EXTRAS AOS SÁBADOS.

Conforme a prova dos autos o labor aos sábados não ultrapassava o limite
diário de 6 horas, visto que era prestado apenas por 4 (quatro) horas, das 8 às 12
horas.

5 DA AUSÊNCIA DE CONCESSÃO DAS PAUSAS PREVISTAS
NO ARTIGO 384, DA CLT, E NR-17.

O intervalo de 15 (quinze) minutos colocado nos dispositivos legais alegados
foi suprido pelo intervalo de 1 (uma) hora, concedido no meio da jornada diária da
reclamante.

6 DA INTEGRAÇÃO DAS COMISSÕES AO SALÁRIO E
REFLEXOS.

Não constando nos autos prova robusta do pagamento das comissões em questão, não há como se deferir o pleito. Recurso conhecido e
parcialmente provido.
Processo: 0000325-24.2011.5.07.0016
Rel. Juiz Convocado: Judicael Sudário de Pinho
Turma 2

Julg.: 18/02/2013
Publ. DEJT: 22/02/2013

RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA.
1 PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO TOTAL. INEXISTÊNCIA.

O que o reclamante pretende é o recebimento das horas extras por não se
enquadrar nas hipóteses do § 2º do art. 224 da CLT, e não a desconstituição ou
alteração da CI GEARU 055/98, que não foi objeto da presente lide, afastando-se,
desta feita, a alegada prescrição total.

2 BANCÁRIO. HORAS EXTRAS. CARGO DE CONFIANÇA.
ART. 224, § 2º, DA CLT. INAPLICABILIDADE.
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
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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.

RECURSO DA RECLAMANTE
1 EXCLUSÃO.

Da compensação das horas extraordinárias com a gratificação de função
paga. Não há que se falar em compensação da gratificação, eis que esta somente
se destina a compensar a maior responsabilidade do cargo, não remunerando as
horas extras.

2 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

O acesso à justiça é princípio fundamental extensivo a todos, não podendo
ser tolhido pelo Poder Judiciário sob o manto do jus postulandi, que é faculdade
atribuída ao jurisdicionado e não obrigação de postular em juízo sem a assistência de
advogado. A Lei nº 5.584/70 não exclui a opção pela via alternativa da contratação
de advogado. Outrossim, inaplicáveis as Súmulas 219 e 329 do TST, pois superadas
quando da promulgação da Lei nº 10.288/01. Recurso da reclamada parcialmente
provido e da reclamante totalmente provido.
Processo: 0001327-35.2011.5.07.0014
Rel. Desemb.: Regina Gláucia Cavalcante Nepomuceno
Turma 1

Julg.: 10/04/2013
Publ. DEJT: 18/04/2013

RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMADO. DO VÍNCULO
EMPREGATÍCIO NO PERÍODO DE JANEIRO/2002 A
FEVEREIRO/2006.
Emergindo da prova produzida a prestação de serviços na forma regida pela
CLT, bem como não se desincumbindo o reclamado do encargo probatório que lhe
competia, irretocável a sentença originária que reconheceu o vínculo empregatício
do autor com o reclamado por tempo anterior ao registrado na sua CTPS.

DA MULTA DO ART. 477, § 8.º, DA CLT.

No momento em que o recorrente entende nada ser devido ao reclamante, a
título de verbas salariais e/ou rescisórias, assume o risco, em caso de reconhecimento
de alguma verba, da obrigatoriedade de pagamento da multa do artigo 477, § 8º, da
CLT, já que não o fez na época oportuna.

DA PRESCRIÇÃO DAS FÉRIAS.

O prazo fatal do direito de reclamar a concessão das férias ou o seu pagamento
se conta do término do prazo do período concessivo, conforme inteligência do artigo
149, Consolidado. Recurso conhecido e improvido.
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RECURSO ADESIVO DO RECLAMANTE. DO ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE.

Não havendo prova robusta da situação ensejadora da incidência de adicional
de insalubridade, ou seja, tendo sido inconclusivo o laudo pericial oficial, não há
como se conceder este adicional.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

A verba honorária é devida em observância aos artigos 5º, incisos XVIII e
LXXIV; 8º, inciso V e 133, todos da Constituição Federal de 1988, artigo 20, do
Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária e, ainda, artigo 22, caput, da
Lei nº 8.906/94. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Processo: 0105500-39.2009.5.07.0028
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado
Turma 1

Julg.: 05/06/2013
Publ. DEJT: 11/06/2013

RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMADO. NÃO CONHECIMENTO,
POR VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO.
Nos termos do art. 37, do Código de Processo Civil Brasileiro, o Advogado
não será admitido a procurar em juízo sem instrumento de mandato, não se devendo
admitir recurso quando, na interposição deste, o seu signatário não está habilitado
nos autos e tampouco alega prática de ato urgente.

RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMANTE. DIFERENÇAS
SALARIAIS.

De se manter sentença que indefere pedido de diferenças salariais, quando
o autor sequer aponta a origem de tais diferenças.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

O pensamento moderno informa que o advogado é indispensável à realização
da justiça, conforme preceito constitucional (artigo 133 CF/88), estando o direito a
percepção de honorários amparado por seu estatuto legal (Lei 8.906/94) e pela lei
processual civil (artigo 20 CPC), em qualquer ação judicial, inclusive em causa própria.
Processo: 0001135-32.2012.5.07.0026
Rel. Desemb.: Cláudio Soares Pires
Turma 2

Julg.: 29/04/2013
Publ. DEJT: 03/05/2013

RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMADO. NULIDADE DA
SENTENÇA POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
NÃO OCORRÊNCIA.
A teor dos artigos 130 e 131 do CPC, o julgador dispõe de ampla
liberdade na direção do processo, cabendo-lhe determinar a realização das
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provas necessárias à instrução processual, indeferindo as diligências inúteis
ou meramente protelatórias, sem que isso configure cerceamento do direito
de defesa. Verificando-se, pois, a desnecessidade da perícia vindicada pelo
reclamado, não há se falar em cerceio de defesa.

INDENIZAÇÕES POR DANO MATERIAL E MORAL.

O dever de zelar pela saúde e segurança dos trabalhadores não confere ao
OGMO o direito de afastar, por sua iniciativa, o reclamante de suas atividades,
sem assegurar-lhe a remuneração, privando o obreiro dos valores necessários para
a sua subsistência e de seus familiares. Assim, não merece reproche a sentença que
condenou o reclamado ao pagamento de indenizações por dano material e moral.

RECURSO ADESIVO DO 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: 0000907-11.2012.5.07.0009
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado
Turma 1

Julg.: 08/05/2013
Publ. DEJT: 17/05/2013

RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMANTE. INCOMPETÊNCIA
EM RAZÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VINCULO
FORMAL. REGIME CELETISTA VÁLIDO. COMPETÊNCIA
RESIDUAL.
Embora a Justiça do Trabalho não tenha competência para declarar a
invalidade ou a ineficácia de lei instituidora de Regime Jurídico Administrativo,
ou mesmo de contrato temporário, remanesce sua competência para as pretensões
formuladas em relação a período em que o regime é "celetista", ou naquele em
que não há qualquer prova de lei instituidora de regime jurídico-administrativo,
ou mesmo de contratação formal, inclusive a temporária. O STF, ao suspender
os efeitos da redação do art. 39, da CF, dada pela EC nº 19, de 04 de junho de
1998, através de medida liminar, concedida na ADI nº 2.135-4, o fez com efeitos
apenas "ex-nunc", ressalvando os regimes "celetistas" editados por leis anteriores
à medida, sendo válidos, portanto, os regimes "celetistas" cujas vigências sejam
anteriores a 07/03/2008, data da publicação da decisão liminar.

CAUSA MADURA. JULGAMENTO IMEDIATO.

O artigo 515, § 3º, do CPC consagrou a teoria da causa madura, que possibilita
o julgamento do mérito pelo Colegiado ad quem, sempre que a questão tratar somente
de direito ou, sendo de direito e de fato, a causa estiver preparada para esse fim. Nessas
hipóteses, o CPC permite que o Tribunal julgue a lide de imediato, ainda que o juízo
primaz não se tenha pronunciado sobre o mérito da causa. É a hipótese dos autos.
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PISO SALARIAL. PROPORCIONALIDADE. LEI DO FUNDEB.
LEI 11.738/2008.

O piso salarial profissional estabelecido pela Lei 11.738/2008 (Lei do
FUNDEB) é aplicável para a jornada de 40 horas semanais (art. 2º, § 1º). O § 3º
do mesmo artigo esclarece ser devido o pagamento proporcional do piso no caso
de jornadas inferiores a 40 h/semana. Esta é a hipótese dos autos, uma vez que a
jornada da autora é de 07:00h as 11:00h, perfazendo um montante de 20h semanais.

FGTS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. ÔNUS DA RECLAMADA.
PRINCÍPIO DA APTIDÃO PARA A PROVA.

É ônus da reclamada a comprovação de realização dos depósitos de FGTS,
bem do pagamento do 13º salário, em razão do princípio da Aptidão para a Prova.
Tal ônus também decorre da aplicação analógica do art. 464 da CLT, o qual estabelece que os salários serão pagos mediante recibos. Assim, como a prova do
pagamento do salário compete ao empregador, e pelo fato de ao FGTS aplicar-se
a natureza jurídica de salário diferido, o ônus de provar o adimplemento deste
também pertence ao empregador. Uma vez provado o adimplemento de apenas
algumas das verbas em comento, subsiste o direito da reclamante ao recebimento
das demais, que não foram fulminadas pela prescrição.

FÉRIAS. PAGAMENTO. FATO EXTINTIVO DO DIREITO
DO AUTOR.
A comprovação do pagamento das férias pela reclamada consiste em fato
extintivo do direito do autor, os termos do art. 333, inc. II do CPC, aplicável por
força do art. 769 da CLT.

HORAS EXTRAS. INEXISTÊNCIA.

O exercício do labor em sobrejornada representa fato constitutivo do
direito do autor, a teor dos arts. 818, da CLT e art. 331, I, do CPC, uma vez que o
ordinário se presume, mas o extraordinário se prova. Não havendo prova do labor
suplementar, o pleito é improcedente.

AVISO PRÉVIO. APOSENTADORIA. INCABÍVEL.

O Aviso Prévio deve ser dado pela parte que deseja rescindir o contrato, nos
termos do art. 487 da CLT. No caso dos autos, o motivo do término do vínculo foi
a aposentadoria da autora. Incabível assim a pretensão de pagamento de tal aviso.

MULTA DO ART. 477 CLT E SEGURO-DESEMPREGO.

Não havendo mora no pagamento das verbas rescisórias, improcede devida
a multa do art. 477 da CLT. No que concerne ao seguro-desemprego, esse benefício
previdenciário só é devido em casos de dispensa involuntária do obreiro, consoante
Lei 7.998/1990, o que não é o caso em tela.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFERIMENTO.

Devidos os honorários advocatícios de 15% pelo sucumbente, mormente quando o autor é declaradamente pobre. Inteligência do art. 20, do
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CPC, c/c art. 11, § 1º, da Lei nº 1.060/50. A assistência judiciária pelo sindicato
é encargo a ele atribuído, não prevendo a Lei 5.584/70 qualquer exclusividade
que afaste a possibilidade de indicação de advogado pela própria parte. Recurso
conhecido e parcialmente provido.
Processo: 0000833-37.2011.5.07.0026
Rel. Desemb.: Francisco Tarcísio Guedes Lima Verde Júnior
Turma 1

Julg.: 10/04/2013
Publ. DEJT: 25/04/2013

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. ATO
DA SECRETARIA REGIONAL DO TRABALHO QUE
DETERMINOU O CUMPRIMENTO DO ART. 429 DA
CLT. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUTO EXECUTORIEDADE
DO ATO ADMINISTRATIVO.
Hígida a sentença que denegou a segurança, haja vista que ato consubstanciado em determinação da Secretaria Regional do Trabalho para que
empresa empregadora cumpra o disposto no art. 429 da CLT consubstancia-se
em ato administrativo auto executável e legal, pois a empresa emprega funcionários em atividades que demandam formação profissional. Recurso ordinário
conhecido e desprovido.
Processo: 0001064-52.2010.5.07.0009
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva
Turma 3

Julg.: 07/01/2013
Publ. DEJT: 15/01/2013

R E C U R S O O R D I N Á R I O Q U E N Ã O E N F R E N TA O S
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
A inobservância do requisito de admissibilidade do art. 514, II, do CPC,
segundo o qual a apelação deverá conter os fundamentos de fato e direito objeto
da irresignação, impõe o não conhecimento do Recurso Ordinário interposto
pelo Sindicato. A dicção do art. 899 da CLT não pode ser interpretada de maneira
que se admita o recurso sem essa formalidade mínima, em razão do princípio
da dialeticidade. Ausente, nas razões recursais, impugnação à decisão recorrida,
aplica-se, por analogia, a Súmula 422 do TST.
Processo: 0002134-79.2011.5.07.0006
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1

Julg.: 10/04/2013
Publ. DEJT: 22/04/2013
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RECURSO ORDINÁRIO RECEBIDO COMO AGRAVO DE
PETIÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.
Não obstante o apelo tenha sido recebido em instância ordinária como
recurso ordinário, constata-se que a União recorre de decisão homologatória de
acordo proferida na fase de execução, após o trânsito em julgado do feito. Por
conseguinte, em conformidade com o art. 897, "a", da CLT, mostra-se mais adequado o recurso de agravo de petição, e não o recurso ordinário interposto pela
recorrente. Todavia, considerando que foi respeitado o prazo recursal, e não tendo
sido evidenciada a má-fé da parte recorrente, possível a utilização do princípio da
fungibilidade, cuja aplicação foi, inclusive, requerida pela recorrente.

ACORDO CELEBRADO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO.
CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.

Nos termos da OJ nº 376, da SBDI-1/TST, as contribuições previdenciárias são
devidas sobre o valor do acordo celebrado, ainda que a avença tenha sido homologada
após o trânsito em julgado da decisão judicial, respeitada, contudo, a proporcionalidade
de valores entre as parcelas de natureza salarial e indenizatória deferidas na decisão
condenatória e as parcelas objeto do acordo. Recurso ordinário conhecido como
Agravo de Petição e não provido.
Processo: 0007100-90.2009.5.07.0027
Rel. Desemb.: Francisco Tarcísio Guedes Lima Verde Júnior
Turma 1

Julg.: 03/04/2013
Publ. DEJT: 09/04/2013

RECURSO PROTELATÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
Sendo manifesta a litigância de má-fé, enquadrada no Inciso VII do Artigo
17 do CPC, de se aplicar à embargante a multa de 1% sobre o valor da causa,
condenando-a, ainda, a pagar ao reclamante, no percentual de 20%, também sobre
o valor da causa, consoante o artigo 18, § 2º, da citada Lei de Ritos, indenização
pelos notórios prejuízos processuais por ele sofridos.
Processo: 0001736-69.2010.5.07.0006
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 18/02/2013
Publ. DEJT: 22/03/2013

RECURSOS ORDINÁRIOS. ANÁLISE CONJUNTA. CONFIGURADO VÍNCULO EMPREGATÍCIO. DA ANOTAÇÃO DO
PERÍODO DE AVISO PRÉVIO.
Aplicação da OJ nº 82, da SBDI-1, do TST.
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HORAS EXTRAS.

A magistrada restringiu-se a julgar a lide nos limites em que foi proposta,
considerando acertadamente a jornada ordinária do empregado, ou seja, oito horas
diárias e quarenta e quatro semanais. Observa-se que as insurgências constantes
do presente recurso não passam de inovação em sede inadequada, que não se
pode admitir por ofensa direta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DO PIS.

O saque do abono salarial referente ao PIS impõe a observância cumulativa
dos requisitos previstos no art. 239 e parágrafos da Constituição da República,
bem como no art. 9º, da Lei nº 7.998/1990.

DAS MULTAS DOS ARTS. 467 E 477, DA CLT.

Entende este Relator, a despeito do cancelamento da OJ nº 351, da
SBDI-1, do TST, que a multa do art. 477, da CLT, é indevida, considerando a
fundada controvérsia quanto à modalidade de extinção contratual. Bem assim,
nenhuma verba pode ser considerada incontroversa para fins de incidência do
art. 467, da Consolidação.
Processo: 0001019-26.2011.5.07.0005
Rel. Desemb.: Plauto Carneiro Porto
Turma 3

Julg.: 21/01/2013
Publ. DEJT: 1º/02/2013

RECURSOS ORDINÁRIOS. APRECIAÇÃO EM CONJUNTO.
HOMOLOGAÇÃO DO TRCT PERANTE O SINDICATO
OBREIRO. EFEITO LIBERATÓRIO GERAL. INEXISTÊNCIA.
O TRCT serve como prova de que os valores nele consignados foram realmente
quitados, não constituindo obstáculo, entretanto, para que o obreiro venha a juízo
questionar, por exemplo, as horas itinere, como ocorre no vertente caso.

DAS HORAS IN ITINERE.

I Nulidade de dispositivo de Acordos Coletivos de Trabalho. O reconhecimento
das normas coletivas pelo art. 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal, não autoriza
a supressão de direitos e garantias trabalhistas legalmente instituídos, tampouco a
violação ao patamar mínimo de proteção ao trabalhador.
II A despeito da penalidade aplicada sobre a reclamante, o juízo de primeira
instância baseia-se na experiência de inúmeros processos envolvendo a mesma
empresa, sobre a mesma matéria e que também começam a chegar a este Relator.
Portanto, em consonância com as regras de experiência (art. 335, CPC) extraídas
do critério temporal ordinariamente observado para atingir o município de RussasCE, notou a magistrada que os reclamantes levam, em média, 10 minutos para
chegar até às portas da fábrica. Assim, reunidas as condições para deferimento
do período itinerante, é de se manter a decisão de primeiro grau na conformidade
em que foi prolatada.
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DA INSALUBRIDADE.

Diante das prova coligidas aos autos, não se pode admitir a insalubridade
apontada pela recorrente/reclamante, devendo ser mantidos os termos da sentença
também neste ponto. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
Processo: 0000216-52.2012.5.07.0023
Rel. Desemb.: Plauto Carneiro Porto
Turma 3

Julg.: 10/06/2013
Publ. DEJT: 21/06/2013

RECURSOS ORDINÁRIOS. RITO SUMARÍSSIMO. CHESF E
FACHESF. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA.
1 DA MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL DE CONTRIBUIÇÃO
ESTATUTÁRIA INCIDENTE E DA ALTERAÇÃO LESIVA.

O salto elevatório da contribuição estatutária de 2,80% para 3,08%,
desde 2002, carreara mensalmente descontos a maior na complementação de
aposentadoria do reclamante que, em consequência, passou ao longo dos anos
a perceber da FACHESF provento líquido menor, o que configurou verdadeira
afronta ao artigo 468, da CLT e soou desconforme com a disciplina das Súmulas nºs 51 e 288, do TST, de forma que não se aplica ao reclamante o novo
Regulamento da FACHESF que estipulou esse percentual contributivo maior,
cabendo-lhe, pois, a restituição das diferenças imprescritas daí decorrentes,
sendo certo, todavia, que, embora, no caso, seja ilícita aquela majoração da
alíquota da contribuição estatutária, tem-se que o seu tempo de vida não se
restringe ao primeiro ano de vigência do Regulamento, pena de se tornar
insubsistente todo o sistema previdenciário privado da FACHESF.

2 DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA DO
RECLAMANTE.

A alegação em juízo, de que a parte, reclamante ou reclamada, não dispõe dos
recursos necessários para arcar com as despesas processuais, autoriza o deferimento
dos benefícios da gratuidade judiciária. É que a concessão dos benefícios da Justiça
Gratuita não decorre da vontade do juiz, mas, exclusivamente, da Lei. É o caso dos
autos, onde o obreiro os requerera, ao ensejo da exordial, em observância ao que
estabelece a Lei nº 7.115/83, bem como o artigo 4º, da Lei nº 1.060/50, presumindo-se
verossímeis os termos ali formulados.

3 DA EXCLUSÃO DA MULTA POR INTERPOSIÇÃO DE
EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS.

Não se amoldando a conduta da reclamada FACHESF ao disposto na
hipótese do parágrafo único, do artigo 538, do CPC, de aplicação subsidiária,
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indevida é a aplicação da penalidade correspondente. Recursos Ordinários
conhecidos e parcialmente providos.
Processo: 0000072-35.2012.5.07.0005
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado
Turma 1

Julg.: 05/06/2013
Publ. DEJT: 13/06/2013

RECURSOS ORDINÁRIOS. SOBREJORNADA COMPROVADA.
HORAS EXTRAS DEVIDAS.
Nada há a alterar no julgado quanto ao deferimento das diferenças de
horas extras, uma vez comprovada, pela prova testemunhal de ambas as partes, a
sobrejornada praticada pelo empregado, nos limites reconhecidos pelo "decisum"
monocrático.

ADICIONAL DE PERICULOSIDADE.

A realização de perícia é indispensável para elucidar fatos que dependam
de conhecimentos técnicos especializados que não estejam ao alcance do julgador,
somente se desprezando tal prova quando trazidos subsídios fortes e seguros para
tanto, situação inocorrente nos autos. In casu, inexistem elementos suficientes a
ensejar um posicionamento judicial diverso do adotado no laudo do expert, que,
frise-se, foi elaborado por profissional para tanto capacitado e habilitado.

MULTA DO ART. 475-J DO CPC.

Inaplicável a multa em questão, tendo em vista a existência de previsão
expressa na CLT (art. 880) quanto à matéria.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Cabíveis os honorários advocatícios, com arrimo nos artigos 5º, LXXIV, 8º,
I e 133 da Constituição Federal, afastando-se, na espécie, o entendimento sufragado
nas Súmulas 219 e 329, do C. TST. Recursos conhecidos e parcialmente providos.
Processo: 0174900-68.2008.5.07.0031
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1

Julg.: 15/05/2013
Publ. DEJT: 27/05/2013

REDUÇÃO DA RUBRICA. "GRATIFICAÇÃO".
A redução do valor da gratificação paga habitualmente, pela função
exercida, configura alteração ilícita do contrato de trabalho, vedada pelo
art. 468 da CLT, afrontando, ademais, o princípio da irredutibilidade
salarial a que alude o art. 7º, inciso VI, da Constituição Federal. Adoção
da Súmula nº 372 do TST. Sentença mantida.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFERIMENTO.

A verba honorária é hodiernamente devida em decorrência da revogação dos
arts. 14 e 16 da Lei nº 5.584/70, que conferiam supedâneo legal às Súmulas 219
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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: 0000604-71.2011.5.07.0028
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva
Turma 3

Julg.: 28/01/2013
Publ. DEJT: 05/02/2013

REENQUADRAMENTO.
Anistiado o servidor, segundo a Lei nº 8.878/94, e assegurado o seu retorno
ao cargo ou emprego que ocupava, ou, na falta deste, naquele em que o mesmo foi
transformado, entende este juízo que o que ocorre é, na verdade, um prosseguimento
do contrato, como se não tivesse havido a dispensa ou exoneração. Evidenciado nos
autos que a reclamada já assim considerou, não tendo havido nenhum equívoco
no enquadramento do autor, não resta devida qualquer incorporação de nível ou
reenquadramento. Recurso conhecido e não provido.
Processo: 0001538-14.2010.5.07.0012
Rel. Desemb.: Francisco Tarcísio Guedes Lima Verde Júnior
Turma 1

Julg.: 23/01/2013
Publ. DEJT: 31/01/2013

REFLEXOS DAS HORAS EXTRAS.
Havendo controvérsia quanto à jornada de trabalho, como é a hipótese dos
autos, cabia à demandada, segundo entendimento da Súmula 338 do C. TST, a juntada
dos cartões de ponto, fazendo-o de forma parcial, gerou a presunção de veracidade
da jornada apontada na exordial e não sendo o conjunto probatório capaz de elidir
a referida presunção, acertada a decisão que reconheceu o sobrelabor, condenando
a empresa nos seus reflexos.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

O acesso à justiça é princípio fundamental extensivo a todos, não podendo
ser tolhido pelo Poder Judiciário sob o manto do jus postulandi, que é faculdade
atribuída ao jurisdicionado e não obrigação de postular em juízo sem a assistência de
advogado. A Lei nº 5.584/70 não exclui a opção pela via alternativa da contratação
de advogado. Outrossim, inaplicáveis as Súmulas 219 e 329 do TST, pois superadas
quando da edição promulgação da Lei nº 10.288/01.

DA OBRIGAÇÃO DO RECLAMADO PELO RECOLHIMENTO
DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E DO IMPOSTO DE
RENDA.
A culpa do empregador pelo inadimplemento das verbas remuneratórias
não exime a responsabilidade do empregado pelos pagamentos do imposto de
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renda devido e da contribuição previdenciária que recaia sobre sua quota-parte,
entendimento da OJ-363 da SBDI-1 do C. TST, a qual deve ser obedecida.
Processo: 0001399-82.2012.5.07.0015
Rel. Desemb.: Regina Gláucia Cavalcante Nepomuceno
Turma 1

Julg.: 10/04/2013
Publ. DEJT: 18/04/2013

REGIME JURÍDICO ÚNICO. NÃO COMPROVAÇÃO DA
PUBLICAÇÃO DA LEI INSTITUIDORA. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA DO TRABALHO.
Inexistindo prova da publicação da Lei Municipal instituidora de Regime
Jurídico Único no âmbito do município reclamado, por qualquer meio, nem por
afixação, de se declarar a competência da Justiça do Trabalho para instruir e
julgar a lide.
Processo: 0000538-94.2011.5.07.0027
Rel. Desemb.: Plauto Carneiro Porto
Turma 3

Julg.: 11/03/2013
Publ. DEJT: 21/03/2013

REGIME JURÍDICO ÚNICO. VALIDADE CONDICIONADA À
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 1205/03 adveio com a respectiva publicação.
Processo: 0001415-37.2011.5.07.0026
Rel. Desemb.: Maria José Girão
Turma 3

Julg.: 1º/04/2013
Publ. DEJT: 12/04/2013

REGULAMENTO DE BENEFÍCIOS. CLÁUSULAS BENÉFICAS.
TEORIA DO CONGLOBAMENTO.
A teoria do conglobamento apenas autoriza o acolhimento integral da norma
tida como mais benéfica, e não que o beneficiário vá pinçando disposições mais
benéficas de cada regulamento, de acordo com seus interesses. Com isso, formando
um regulamento novo, somente a si aplicável, o que redundaria em desequilíbrio
atuarial do plano e sua inviabilidade em relação aos demais participantes. Recurso
improvido.
Processo: 0198000-87.2009.5.07.0008
Rel. Juiz Convocado: Judicael Sudário de Pinho
Turma 2

Julg.: 28/01/2013
Publ. DEJT: 1º/02/2013
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RELAÇÃO DE EMPREGO. ÂMBITO DOMÉSTICO. DESCARACTERIZAÇÃO.
Diferentemente do emprego comum, o de doméstico não se satisfaz com
simples regularidade dos serviços prestados, mas com a natureza continuada de
tais, assim se entendendo sua realização diária, por força de norma jurídica especial
regente da categoria.
Processo: 0001101-96.2012.5.07.0013
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 06/05/2013
Publ. DEJT: 13/05/2013

RELAÇÃO DE EMPREGO. AUTÔNOMO. ÔNUS DA PROVA.
EMPREGADOR.
Reconhecida a prestação de serviços de forma autônoma, inverte-se o
ônus da prova, incumbindo à reclamada demonstrar a inexistência do vinculo
empregatício, visto que alega fato impeditivo ao direito do autor. Não restando
comprovado pela reclamada que o trabalho do autor ocorreu de forma autônoma,
e presentes os elementos caracterizadores da relação de emprego, previstos no art.
3º da CLT, deve ser mantida a sentença que determinou a anotação da carteira de
trabalho e o pagamento das verbas rescisórias.
Processo: 0000787-96.2012.5.07.0031
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1

Julg.: 12/12/2012
Publ. DEJT: 08/01/2013

RELAÇÃO DE EMPREGO. CONFIGURAÇÃO. DIRETOREMPREGADO. PRIMAZIA DA REALIDADE SOBRE A
FORMA.
Sendo da espécie realidade, o contrato de trabalho resta plasmado, de modo
objetivo, independentemente da vontade expressa das partes, uma vez presentes os
requisitos caracterizadores das figuras do empregador e do empregado, consoante
delineados, respectivamente, nos artigos 2º e 3º da CLT. Na hipótese "sub judice",
a despeito de haver exercido o cargo de Diretor de Administração de Recursos de
Terceiros, para o qual fora eleito e reconduzido por períodos sucessivos mediante
deliberações de assembleias ordinárias da Sociedade Anônima Reclamada, extraise ao exame dos autos que as atividades desenvolvidas pelo reclamante não se
caracterizavam por plenos poderes gerenciais e de representação e ausência de
subordinação jurídica, como sustentado pela reclamada, restando evidenciada
no acervo probatório, ao revés, a tipificação contratual de natureza empregatícia
alegada na exordial.
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Processo: 0002026-41.2011.5.07.0009
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 04/03/2013
Publ. DEJT: 11/03/2013

RELAÇÃO DE EMPREGO. MOTOBOY. ÔNUS DA PROVA.
Admitida a prestação de serviço, à reclamada cabe o ônus de comprovar
a inexistência dos requisitos da relação de emprego (inteligência dos arts. 818 da
CLT e 333, I, do CPC). Se de tal onus probandi não se desvencilhou a contento,
impõe-se a manutenção da sentença de origem.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

O fundamento para a concessão dos honorários de advogado repousa nos
arts. 5º, incisos XVIII e LXXIV; 8º, inciso V e 133 da Constituição Federal e
dispositivos da Lei nº 1.060/50.

MULTA DO ART. 475-J DO CPC AO PROCESSO DO TRABALHO.
O art. 880 da CLT é expresso no sentido de que o devedor, intimado para
o cumprimento da decisão ou acordo, deverá pagar ou garantir a execução, no
prazo em 48 horas. Não há, pois, omissão que justifique a aplicação subsidiária do
CPC, sendo certo, até, que, ao fixar prazo de 15 dias para o pagamento, sob pena
de multa, o art. 475-J, do CPC, revela-se incompatível e, portanto, inaplicável ao
processo do trabalho, nos termos do art. 769, da CLT, conforme entendimento
consolidado no C. TST. Recurso ordinário conhecido e parcialmente provido.
Processo: 0001647-48.2012.5.07.0015
Rel. Desemb.: Francisco Tarcísio Guedes Lima Verde Júnior
Turma 1

Julg.: 05/06/2013
Publ. DEJT: 18/06/2013

RELAÇÃO DE EMPREGO. NEGATIVA TOTAL DO VÍNCULO.
ÔNUS DA PROVA.
No trato da relação de emprego, ocorrendo a negativa total do liame laboral
pela reclamada, enverga para o reclamante que o alegou peso probante de maior
expressão (inteligência dos arts. 818 da CLT e 333, I, do CPC). Se de tal onus
probandi não se desvencilhou a contento, estando, pois, o conjunto probatório
colhido nos autos mais favorável à tese do reclamado, há de suportar o reclamante
a prova frustrada e a manutenção da sentença que não reconheceu a relação de
emprego e julgou improcedente a reclamação. Recurso conhecido e não provido.
Processo: 0000386-06.2012.5.07.0029
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado
Turma 1

Julg.: 24/04/2013
Publ. DEJT: 06/05/2013
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RELAÇÃO DE EMPREGO. PROFISSIONAL CONTRATADO
PARA PRESTAR LABOR ESPECÍFICO E TEMPORÁRIO, NÃO
IDENTIFICADO COM A ATIVIDADE-FIM DA EMPRESA
TOMADORA.
O vínculo empregatício supõe a plausibilidade do intento continuativo da
relação de trabalho, o que ausente na espécie sub judice, onde a laboração consistiu
da participação do recorrente, como pedreiro, na reforma na sede da reclamada,
entidade sem fins empresariais identificados com o ramo da construção civil, cuja
atuação é voltada para a prestação de serviços na área da saúde.
Processo: 0000843-16.2012.5.07.0004
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 20/03/2013
Publ. DEJT: 1º/04/2013

RELAÇÃO DE EMPREGO COMPROVADA. PROVIMENTO.
As provas carreadas aos autos nos conduzem à direção oposta do julgador
primário e restaram suficientes para demonstrar a existência de vínculo empregatício,
principalmente o depoimento da testemunha do reclamante de fl. 30 dos autos, que
informou ter trabalhado com o autor, fornecendo detalhes importantes do labor.

DOCUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO
NA FASE RECURSAL. SÚMULA 8 DO TST.

Não pode ser conhecido o documento juntado pela parte, por ocasião da
interposição do recurso, em razão do óbice referido na Súmula 8 do TST, que
somente admite a juntada, nesta fase processual, quando alegada e provada a
impossibilidade de sua efetiva juntada durante a instrução do feito.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

O acesso à justiça é princípio fundamental extensivo a todos, não podendo ser
tolhido pelo Poder Judiciário sob o manto do jus postulandi, que é faculdade atribuída
ao jurisdicionado e não obrigação de postular em juízo sem a assistência de advogado.
A Lei nº 5.584/70 não exclui a opção pela via alternativa da contratação de advogado.
Outrossim, inaplicáveis as Súmulas 219 e 329 do TST, pois superadas quando da
promulgação da Lei nº 10.288/01. Recurso do reclamante provido, dando-se parcial
provimento aos pleitos da exordial.
Processo: 0000521-87.2012.5.07.0006
Rel. Desemb.: Regina Gláucia Cavalcante Nepomuceno
Turma 1

Julg.: 05/06/2013
Publ. DEJT: 13/06/2013

250

TRT 7ª Região - Boletim de Jurisprudência - jan./jun. - 2013

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 3.395-6, não mais seja da competência da Justiça do Trabalho o julgamento de
questões em que se discuta relação jurídica mantida com o Poder Público.

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO.

Remanescendo a competência da Justiça Comum Estadual para conhecer
e julgar esta ação, originariamente proposta perante Juízo de Primeira Instância
daquela jurisdição, suscita-se o Conflito Negativo de Competência (inciso II, do
artigo 115, do Código de Processo Civil Brasileiro, de aplicação subsidiária), a
ser dirimido pelo Superior Tribunal de Justiça, na forma preconizada pela alínea
"d", do inciso I, do artigo 105, da Constituição da República, observando-se o
procedimento estabelecido no artigo 118, do Código de Processo Civil. Recurso
conhecido.
Processo: 0001828-25.2012.5.07.0023
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado
Turma 1

Julg.: 15/05/2013
Publ. DEJT: 21/05/2013

REMUNERAÇÃO. COMISSÕES PAGAS "POR FORA". ÔNUS
DA PROVA.
É do reclamante o ônus de provar o recebimento de salário "por fora",
por se tratar de fato constitutivo do direito pleiteado. Confirmada por prova
testemunhal a prática da empresa em efetuar o pagamento de salário "extra
folha" sem consignar as parcelas nos recibos salariais, resta configurado o
alegado salário "por fora", razão pela qual se mantém o decisum.

JUSTA CAUSA. ÔNUS DA PROVA. EMPREGADOR.

A justa causa requer a produção de prova irrefutável com demonstração
inequívoca da falta apontada. De conformidade com a disposição do art. 818, da
CLT, o ônus da prova cabe ao empregador que a alega. No entanto, deste encargo
processual não se desincumbiu, razão pela qual não merece reparo a sentença que
considerou injusta a dispensa do obreiro.

DESCONTOS INDEVIDOS.

Provado nos autos que a reclamada efetuou descontos ilegalmente, há de
se confirmar a sentença que a condenou na devolução desses valores. Recurso
conhecido e não provido.
Processo: 0002472-96.2011.5.07.0024
Rel. Desemb.: Regina Gláucia Cavalcante Nepomuceno
Turma 1

Julg.: 10/04/2013
Publ. DEJT: 18/04/2013
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RENOVAÇÃO DE AUTUAÇÃO FISCAL. PENDÊNCIA DE
PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. DUPLICIDADE
DE PUNIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA DO NOVO AUTO.
Havendo insurgência administrativa ou judicial, ainda em trâmite, contra auto
de infração trabalhista, é incabível a lavratura de novo auto de infração contendo
o mesmo objeto, visto que tal situação configuraria duplicidade de punição ou "bis
in idem", não havendo que se falar, portanto, em reiteração de conduta ilícita por
parte da pessoa autuada.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
RELAÇÃO DIVERSA DA DE EMPREGO. APLICABILIDADE.

A sucumbência recíproca prevista no art. 21 do Código de Processo Civil é
aplicável ao processo do trabalho nas lides que não envolvam relação de emprego,
nos termos do art. 3º, § 3º da Instrução Normativa nº 27/2005 do E. TST. A hipótese dos autos trata-se de uma Ação Anulatória de Auto de Infração. Dessarte,
constatando-se a sucumbência recíproca, é devido o rateamento proporcional
e consequente compensação entre os litigantes dos honorários advocatícios de
sucumbência. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Processo: 0001646-49.2010.5.07.0010
Rel. Desemb.: Francisco Tarcísio Guedes Lima Verde Júnior
Turma 1

Julg.: 10/04/2013
Publ. DEJT: 18/04/2013

RESCISÃO CONTRATUAL. NEGAÇÃO DO EMPREGADOR.
ÔNUS PROBANDI DA EMPREGADA.
Uma vez negada pela empresa a alegada dispensa sem justa causa, ao
reclamante incumbe a prova da veracidade do fato, sob pena de ver indeferidos os
direitos vindicados com supedâneo em tal modalidade rescisória. "In casu", ante
a debilidade da prova obreira, não se há falar em dispensa injusta.
Processo: 0000607-20.2010.5.07.0009
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 1º/04/2013
Publ. DEJT: 05/04/2013

RESCISÃO CONTRATUAL POR DESÍDIA DO TRABALHADOR.
ÔNUS PROBATÓRIO DO EMPREGADOR. COMPROVAÇÃO DO
ATO FALTOSO. JUSTA CAUSA CONFIGURADA.
A dispensa do empregado por justa causa é a maior penalidade prevista na
legislação trabalhista, cuja aplicação pressupõe comprovação probatória induvidosa,
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por configurar uma grave mácula na vida funcional do trabalhador, sendo da
reclamada o ônus de provar à exaustão a prática do ato desidioso. A presença de
provas consistentes da desídia obreira confirma a validade da sanção imposta,
motivada na conduta reiterada de cometer faltas injustificadas, gradativamente
sancionada por advertências e suspensões até a imposição da penalidade máxima
que, no caso em apreço, não configurou "bis in idem". Recurso provido.
Processo: 0001892-45.2011.5.07.0031
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado
Turma 1

Julg.: 12/06/2013
Publ. DEJT: 21/06/2013

RESCISÃO CONTRATUAL POR JUSTA CAUSA. ATO FALTOSO
APONTADO, MAS NÃO PROVADO. CONVERSÃO EM RESCISÃO
SEM JUSTA CAUSA.
O empregador, enquanto detentor do poder diretivo da relação contratual,
encontra-se adstrito aos limites da lei e não pode, a seu talante, punir indevidamente os respectivos empregados, mormente quando a punição implique a
rescisão contratual por justa causa que se caracteriza, conforme anotado na
sentença recorrida, como a "...forma mais odiosa de rompimento contratual,
traduzindo-se numa mácula indelével na vida profissional do trabalhador,
por alijá-lo de uma série de direitos garantidos pela legislação trabalhista. A
imputação de ato de improbidade, por seu turno, além de lesionar a honra do
empregado, atingindo sua auto-estima e seu amor próprio, malfere, também, suas
relações com terceiros, posto que suscita o menoscabo da comunidade. Para o
reconhecimento de tal reprochável conduta, é mister prova robusta e não mera
especulação." Ausente, pois, a prova robusta e induvidosa do ato faltoso atribuído
ao reclamante, acolhe-se o pedido autoral, formulado no recurso ordinário, para
converter a forma resilitória do contrato de trabalho para rescisão imotivada,
impondo-se ao empregador a obrigação mínima de pagar as verbas rescisórias
e de liberar o FGTS, com a multa de 40%, na forma da lei específica.
Processo: 0000329-54.2012.5.07.0007
Rel. Juiz Convocado: Durval César de Vasconcelos Maia
Turma 2

Julg.: 29/04/2013
Publ. DEJT: 03/05/2013

RESCISÃO CONTRATUAL POR JUSTA CAUSA (DESÍDIA).
NECESSIDADE DE PROVAS CABAIS.
A rescisão contratual por justa causa, tendo em vista os gravames que
causa ao empregado, afora o próprio desemprego involuntário, há de ser provada
de forma robusta e induvidosa, não sendo razoável aplicar-se tal penalidade
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em face de simples falta ao serviço, exceto se provadas a reiteração da falta
e a ineficácia das penalidades aplicadas anteriormente, sob a modalidade de
advertência e/ou de suspensão.

CIPEIRO. REINTEGRAÇÃO. DIREITO AO RECEBIMENTO DA
REMUNERAÇÃO RELATIVAAO PERÍODO DO AFASTAMENTO.
Provado que o reclamante era integrante da Comissão Interna de
Acidentes do Trabalho (CIPA) e, uma vez anulada sua demissão por justa
causa, consideram-se devidos os salários e demais vantagens suprimidas
pelo afastamento involuntário.
Processo: 0000441-51.2011.5.07.0009
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado
Turma 1

Julg.: 17/04/2013
Publ. DEJT: 23/04/2013

RESCISÃO INDIRETA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ABANDONO
DE EMPREGO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DO
ÂNIMO DE ABANDONAR. RESCISÃO CONTRATUAL POR
INICIATIVA DO TRABALHADOR.
Não havendo elementos nos autos suficientes à configuração da rescisão
indireta, não se pode concluir, de imediato, pela caracterização do abandono de
emprego, sobretudo quando o curto lapso temporal entre o afastamento do empregado e o ajuizamento da ação trabalhista denota que não havia a intenção do obreiro
de abandonar o emprego. Ademais, a falta grave constitui situação excepcional e
não pode ser simplesmente presumida. Ao contrário, sua caracterização exige prova
robusta, pois o que se presume é a intenção do obreiro de permanecer trabalhando.
Dessarte, resta concluir que a rescisão se deu por iniciativa do empregado, mas
não houve abandono de emprego.
Processo: 0001369-47.2012.5.07.0015
Rel. Desemb.: Plauto Carneiro Porto
Turma 3

Julg.: 17/12/2012
Publ. DEJT: 17/01/2013

RESPONSABILIDADE CIVIL PELO ACIDENTE DE TRABALHO.
Não há dúvidas acerca da conduta negligente e da configuração de culpa
por parte das reclamadas, seja pela ausência de fornecimento dos equipamentos
de proteção individual adequados, seja pela ausência de fiscalização no que toca
ao correto procedimento de segurança para realização da tarefa executada pelo
reclamante no momento do acidente, seja, principalmente, por estar o poste onde
trabalharia o reclamante energizado, o que, conforme as perícias técnicas trazidas
aos autos, não deveria ocorrer.
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RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.

Falhou a recorrente tanto na fiscalização das atividades das contratadas
(culpa in vigilando), quanto na interrupção do fornecimento de energia no local do
acidente, havendo concorrido diretamente para formação da culpa pelo infortúnio.
A sentença se coaduna com o art. 942, do Código Civil, que estabelece o seguinte:
"os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos
à reparação do dano causado; e, se ofensa tiver mais de um autor, todos responderão
solidariamente pela reparação. Parágrafo único. São solidariamente responsáveis
com os autores os coautores e as pessoas designadas no art. 932". O art. 932, III,
do diploma civil fixa a responsabilidade civil do "empregador ou comitente, por
seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir,
ou em razão dele". Ademais, o reclamante atuava no exercício de atividade-fim
da recorrente, de tal modo que vestia o próprio uniforme da COELCE no dia do
infortúnio, como testemunhou a única prova oral por ele produzida, presencial ao
acidente. Por todo o exposto, não há como refutar a responsabilidade solidária.

QUANTUM INDENIZATÓRIO.

Mostra-se razoável a condenação estabelecida no presente feito, haja vista
que a condenação não se resumiu aos danos morais, mas cumulou o dano moral
e o estético. Some-se a isso o caráter pedagógico a motivar o valor indenizatório
fixado, já que a recorrente se esquiva da realização direta das atividades que lhe
competem contratando/elegendo empresas terceirizadas de menor porte, sem o
mesmo preparo técnico, suporte de equipamentos de proteção, nem equipe especializada e treinada, requisitos necessários a afastar a periculosidade na construção
e manutenção de redes elétricas, resultando, ao que se observa da experiência,
em frequentes casos de acidente de gravidade idêntica ou até mesmo superior à
que se discute nos autos.

DANO MATERIAL E CONCESSÃO DE PENSÃO.

A condenação deve ser mantida nos termos em que foi imposta. A verdade
é que o pensionamento vitalício tem natureza jurídica de reparação civil pelo ato
ilícito, em que se deve perscrutar a culpa pessoal do empregador, de modo que a
causa e o sujeito passivo da obrigação são diversos da cobertura acidentária do
INSS, que se fundamenta na responsabilidade objetiva e no seguro social, de ampla
solidariedade, em que o próprio empregado participa da socialização dos riscos
de acidentes de trabalho. Inadmite-se, assim, a compensação entre o benefício
previdenciário e a pensão civil.

NULIDADE DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.

Verifica-se que, em momento anterior à sentença, o reclamante não formulou qualquer pedido de tutela antecipada. O juízo de primeira instância, portanto,
exorbitou dos limites da lide que lhe foi posta à apreciação. Recurso conhecido e
parcialmente provido, declarando-se, pois, a nulidade da sentença no que tange à
fixação da multa cominatória e diária de R$ 200,00 (duzentos reais), aplicada
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pelo prazo de 30 (trinta) dias, em favor do reclamante, no caso de inadimplemento da obrigação de pagar o pensionamento no prazo de 5 (cinco) dias após a
notificação da sentença.
Processo: 0246800-09.2005.5.07.0002
Rel. Desemb.: Plauto Carneiro Porto
Turma 3

Julg.: 11/03/2013
Publ. DEJT: 21/03/2013

RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA. CULPA "IN VIGILANDO". SÚMULA 331, V, DO
TST. ADC 16.
Cabe ao ente público, quando postulado em juízo sua responsabilização
pelas obrigações trabalhistas inadimplidas pelo prestador de serviços, carrear aos
autos os elementos necessários à formação do convencimento do magistrado (arts.
333, II, do CPC e 818 da CLT), ou seja, provas suficientes à comprovação de que
cumpriu o dever disposto em lei de fiscalizar a execução do contrato administrativo.
Não se desincumbindo desse ônus, forçoso reconhecer a culpa "in vigilando" do
ente público, fazendo incidir a sua responsabilidade subsidiaria, nos termos da
Súmula 331, V, do TST.

MULTA DO ART. 475-J, DO CPC. NÃO CABIMENTO.

O processo de execução trabalhista possui regramento próprio na CLT,
com previsão, inclusive, das penalidades a serem impostas ao executado, razão
por que não se há falar em aplicação da multa do art. 475-J, do CPC, a teor do
disposto no art. 769 consolidado.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO NA JUSTIÇA
DO TRABALHO. DEFERIMENTO.
Não há qualquer norma no ordenamento jurídico pátrio que tenha excluído
das causas afeitas à competência da Justiça do Trabalho as normas previstas no
art. 20 do CPC subsidiário e no Estatuto da Advocacia, Lei nº 8.906/94. Ademais,
o próprio art. 133 da Constituição Federal não exclui do âmbito de sua incidência
a Justiça do Trabalho. Some-se a isso o fato de que a Lei 5.584/70, que trata da
assistência judiciária ao trabalhador, em nenhum momento estabelece qualquer
óbice à nomeação de advogado particular, por parte do trabalhador. Assim, o
empregado pode livremente constituir advogado para patrocinar a sua causa
trabalhista, devendo ser deferida a verba honorária, caso vença a demanda,
limitando-se o percentual a 15%.
Processo: 0000775-19.2010.5.07.0010
Rel. Desemb.: Plauto Carneiro Porto
Turma 3

Julg.: 18/03/2013
Publ. DEJT: 02/04/2013
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RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA. STF. CULPA "IN VIGILANDO".
A averiguação da suposta responsabilidade subsidiária da Administração
Pública deverá ser aferida em instrução processual perante o juízo de primeiro
grau (culpa subjetiva), conforme entendimento plasmado na ADC nº 16, em
julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse passo, 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
trabalhistas (culpa "in vigilando"), é irretorquível lhe atribuir a responsabilidade
subsidiária, com fundamento nos artigos 186 e 927, caput, do CC, pelo pagamento
dos encargos trabalhistas devidos a parte reclamante.
Processo: 0000611-41.2012.5.07.0024
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado
Turma 1

Julg.: 24/04/2013
Publ. DEJT: 06/05/2013

RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO.
NEGLIGÊNCIA. DEVER DE FISCALIZAR. NOVA REDAÇÃO
DA SÚMULA 331 DO TST.
O STF ao declarar recentemente a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da
Lei nº 8.666/93 (ADC 16), não afastou a possibilidade de a administração pública
direta e indireta ser responsabilizada subsidiariamente pelas verbas trabalhistas
inadimplidas pela prestadora de serviços, quando evidenciado sua conduta culposa,
especialmente no tocante à fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas
por parte da prestadora de serviço. Portanto, caberia à reclamada provar que contratou
mediante licitação regular (inexistência de culpa in eligendo), e que ela, a recorrente,
acompanhou e exigiu a execução fiel do contratado, muito especialmente, repito,
quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias do contratado
(inexistência de culpa in vigilando), por tratar-se de fato impeditivo ao acolhimento
da pretensão da autoral (art. 333, II, do CPC), o que não ocorreu no caso dos autos
(Súmula nº 331 do TST).

DA MULTA DO ART. 475-J DO CPC.

Não havendo omissão da CLT quanto à execução de seus créditos, inclusive
com prazos próprios e diferenciados, inaplicável ao caso, a multa em questão.
Recurso conhecido e parcialmente provido.
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Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1
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Julg.: 20/06/2013
Publ. DEJT: 04/07/2013

RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA CONTRATUAL.
INADIMPLÊNCIA DE VERBAS TRABALHISTAS DE
TERCEIRIZADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REVELIA.
Nos termos do art. 818, da CLT, o ônus da prova das alegações incumbe à
parte que as fizer e o art. 333, do CPC é aplicado no processo do trabalho quando
a reclamada alega fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
No caso, a recorrente/segunda reclamada atraiu para si o ônus da prova, a partir no
momento em que admitiu ter mantido contrato de terceirização com a reclamada
principal no período de 05 a 20 de dezembro de 2011, mas não o comprovou.

HORAS EXTRAORDINÁRIAS.

Ante a ausência de provas contrárias aos fatos presumidos como verdadeiros pelos efeitos da revelia, é de se confirmar a sentença que deferiu as horas
extraordinárias.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

A verba honorária é devida como forma de garantir a reparação integral dos
danos causados ao credor em observância aos arts. 5º, incisos XVIII e LXXIV; 8º,
inciso V e 133, todos da Constituição Federal de 1988, art. 20, do CPC e, ainda,
art. 22, caput, da Lei nº 8.906/94. Portanto, de serem mantidos os honorários
advocatícios deferidos na sentença, à base de 15% (quinze por cento) sobre o
valor da condenação. Recurso conhecido e improvido.
Processo: 0001042-75.2012.5.07.0024
Rel. Juiz Convocado: Judicael Sudário de Pinho
Turma 2

Julg.: 13/05/2013
Publ. DEJT: 20/05/2013

REVELIA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO
DEVIDAMENTE COMPROVADA.
Com base no disposto no art. 844 da CLT e aplicando analogicamente o
entendimento consubstanciado na Súmula 122 do TST, conclui-se que a aplicação
dos efeitos da revelia (reputarem-se verdadeiros os fatos alegados pela parte
oposta) deve ser afastada na hipótese de o reclamado, ou seu proposto, estarem
impossibilitados de comparecerem à audiência por motivo robusto alheio à sua
vontade, devidamente comprovado. Sendo essa a hipótese dos presentes autos,
deve ser mantida a decisão do juízo de origem que fundamentadamente não
aplicou os efeitos da revelia ao reclamado.
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VÍNCULO TRABALHISTA. ÔNUS DA PROVA. NEGATIVA DA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
Negando o reclamado, não só a relação de emprego, mas qualquer relação de
serviço com o reclamante, cabe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito,
nos termos do art. 818 da CLT e 333, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.
Não existe nos autos qualquer prova documental que reflita a existência dos requisitos caracterizadores da relação de emprego, previstos nos arts. 2º e 3º da CLT.
Tampouco os depoimentos testemunhais revelam a presença dos mesmos. Logo,
diante do cotejo probatório, e baseando-se no Princípio do Livre Convencimento
Motivado, há de prevalecer a versão do recorrido, que nega a prestação de trabalho,
mantendo-se incólume a sentença vergastada. Recurso conhecido e improvido.
Processo: 0002044-80.2011.5.07.0003
Rel. Desemb.: Francisco Tarcísio Guedes Lima Verde Júnior
Turma 1

Julg.: 05/06/2013
Publ. DEJT: 17/06/2013

REVELIA. PENA DE CONFISSÃO. EFEITOS. AUSÊNCIA
DE PREPOSTO. PRESENÇA DE ADVOGADO MUNIDO DE
PROCURAÇÃO.
É regra na Justiça Obreira (artigo 844, da CLT) que a ausência de
contestação por parte do reclamado lhe acarreta a revelia, além da pena de
confissão quanto à matéria de fato. Entendimento da Súmula 122 do TST.
Recurso que se nega provimento.
Processo: 0000471-76.2012.5.07.0001
Rel. Desemb.: Jefferson Quesado Júnior
Turma 3

Julg.: 18/02/2013
Publ. DEJT: 26/02/2013

REVELIA. PRECLUSÃO.
O Município reclamado, em seu apelo, não argúi nulidade de citação, nem
outro vício procedimental, tão somente produz seu arrazoado como se defesa fosse,
o que não se pode admitir, pois o seu direito de produção de provas, sobretudo
juntada de documentos, encontra-se precluso, haja vista que, na fase recursal, a
apresentação de novos documentos só se justifica quando provado o justo impedimento para sua oportuna juntada, ou se referir a fato posterior à sentença que,
no presente caso, não ocorreu.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

A verba honorária é devida como forma de garantir a reparação integral dos
danos causados ao credor (artigos 389 e 404, do Código Civil) e em observância
aos arts. 5º, incisos XVIII e LXXIV, 8º, inciso V, e 133, todos da Constituição
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Federal de 1988; art. 20, do Código de Processo Civil Brasileiro; e, ainda, art. 22,
caput, da Lei nº 8.906/94. Recursos ordinários conhecidos, improvido o do reclamado
e parcialmente provido o da reclamante.
Processo: 0001123-18.2012.5.07.0026
Rel. Juiz Convocado: Judicael Sudário de Pinho
Turma 2

Julg.: 06/05/2013
Publ. DEJT: 13/05/2013

REVELIAE CONFISSÃO. QUITAÇÃO DAS VERBAS TRABALHISTAS.
A tese de quitação das verbas deferidas na sentença, apresentada na fase
recursal, mostra-se serôdia, porque não submetida oportunamente ao Juízo
primário, em razão da contumácia da recorrente, o que permitiu ao julgador,
com base no art. 844 da CLT, aplicar os efeitos da revelia.
Processo: 0001540-25.2012.5.07.0008
Rel. Desemb.: Plauto Carneiro Porto
Turma 3

Julg.: 10/06/2013
Publ. DEJT: 21/06/2013

REVISTA ÍNTIMA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
SOFRIDO PELA RECLAMANTE. ARBITRAMENTO.
A revista íntima constitui exercício descomedido do poder fiscalizatório do
empregador, invadindo a intimidade e a dignidade do trabalhador. A prova produzida
revela a ocorrência de revistas íntimas realizadas na autora, que deve ser indenizada
pelos danos morais ocorridos. O valor da condenação deve ser fixado considerando
o grau da culpa e de entendimento do ofensor, a extensão do dano causado ao
ofendido e a situação econômica de cada parte, de modo a que a indenização não
sirva de enriquecimento sem causa para o ofendido, mas tenha caráter punitivo
e educacional para o ofensor, evitando que novos casos ocorram. Na hipótese, o
valor fixado na sentença é compatível com casos mais graves que o presente, sendo
cabível, portanto, a redução do valor da indenização para quantia mais adequada
ao dano sofrido pela reclamante. Indenização arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil
reais). Recurso ordinário conhecido e parcialmente provido.
Processo: 0001358-85.2011.5.07.0004
Rel. Desemb.: Francisco Tarcísio Guedes Lima Verde Júnior
Turma 1

Julg.: 19/12/2012
Publ. DEJT: 10/01/2013

RITO SUMARÍSSIMO. RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA.
1 PERÍODO CLANDESTINO DE TRABALHO.

Diante da inexistência de prova robusta a infirmar o período anotado na
CPTS da reclamante, impõe-se a reforma da sentença para afastar o reconhecimento
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do tempo clandestino de trabalho e considerar válido o contrato de experiência
firmado entre as partes, cujo término deu-se na data aprazada. Indevidas as verbas
decorrentes do suposto período clandestino de trabalho e do rompimento sem justa
causa de contrato a prazo indeterminado, pois dele não trata o caso. Recurso provido.

2 JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS.

Juntado cartões de ponto que registram horário de trabalho "britânico",
uniforme, prevalece a jornada revelada pela prova oral. Recurso improvido.

3 MULTA DO ART. 477, § 8º, DA CLT.

Quitadas as verbas rescisórias após o decurso do prazo legal, devida a multa
prevista no § 8º do art. 477 da CLT. Recurso improvido.

RECURSO ADESIVO DA RECLAMANTE. 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 provido.
Processo: 0000197-12.2012.5.07.0002
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva
Turma 3

Julg.: 07/01/2013
Publ. DEJT: 17/01/2013

SERPRO. FUNÇÃO COMISSIONADATÉCNICA. DESVINCULAÇÃO
DAS NORMAS EMPRESARIAIS. NATUREZA SALARIAL.
O pagamento habitual da Função Comissionada Técnica - FCT desatrelado
dos critérios empresariais instituídos para a sua concessão, sem designação para a
realização de atividades diversas daquelas próprias do cargo ocupado, denota o caráter
de contraprestação mensal pelas tarefas ordinárias executadas pelo obreiro. Assim, há
de se reconhecer a natureza salarial da parcela, protegida contra a alteração unilateral
em prejuízo do empregado (CLT, art. 468). Recurso conhecido e parcialmente provido.
Processo: 0001954-63.2011.5.07.0006
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 14/01/2013
Publ. DEJT: 18/01/2013

SALÁRIO INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. PAGAMENTO DAS
DIFERENÇAS SALARIAIS.
A Constituição Federal de 1988, no seu artigo 7º, inciso IV, garante ao
trabalhador, como menor contraprestação, o salário mínimo, ainda que a jornada
de trabalho seja inferior a oito horas diárias.
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HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUSTIÇA DO TRABALHO.

A verba honorária é hodiernamente devida em decorrência da revogação dos
arts. 14 e 16 da Lei nº 5.584/70, que conferiam supedâneo legal às Súmulas 219
e 329, restando superada, neste particular, a jurisprudência sumulada do C. TST.
RECURSO ORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.
Processo: 0000380-08.2012.5.07.0026
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva
Turma 3

Julg.: 11/03/2013
Publ. DEJT: 26/03/2013

SALÁRIO "POR FORA". ÔNUS DA PROVA.
A alegação de recebimento de salário "por fora" deve se revestir de prova
robusta a fim de invalidar a anotação constante na CTPS. A existência de um e-mail
com proposta de salário não se constitui meio de prova hábil para invalidar as
anotações constantes na Carteira de Trabalho, bem como nos recibos de pagamento
e no Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho. Assim, não tendo o autor se
desvencilhado do encargo probatório que lhe competia, a teor dos artigos 818 da
CLT e 333, I, do CPC, há que se reformar a sentença para julgar improcedente o
pedido inicial.
Processo: 0000608-92.2012.5.07.0022
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1

Julg.: 09/01/2013
Publ. DEJT: 22/01/2013

SALÁRIO-UTILIDADE. RECONHECIMENTO. VEÍCULO
FORNECIDO PELO TRABALHO.
Enquadra-se como prestação salarial "in natura" e, portanto, enseja o
direito a repercussões remuneratórias, veículo fornecido como vantagem adicional
pelo labor do empregado, de forma habitual e gratuita, no concernente a despesas
de combustível e manutenção, permanecendo na sua posse permanentemente,
inclusive durante férias e finais de semana e lhe sendo transferida a propriedade
ao final de três anos, a título de bonificação.
Processo: 0111700-55.2006.5.07.0032
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 06/05/2013
Publ. DEJT: 13/05/2013

SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO. CONVENÇÃO
COLETIVA. DESCUMPRIMENTO.
Comprovada a contratação de seguro em patamar inferior ao previsto em
cláusula da convenção coletiva de trabalho que rege a categoria, resta configurado
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o descumprimento, pela reclamada, da previsão ali contida, sendo irrelevante o fato
de que o obreiro acionou a seguradora fora do prazo regulamentar, impondo-se
a procedência da demanda. A existência de prazo para acionar a seguradora não
pode servir de empecilho ao direito assegurado no instrumento coletivo, porque
exercido dentro do prazo prescricional.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFERIMENTO.

Devidos os honorários advocatícios, na base de 15%, com fundamento nas
disposições da Constituição da República, art. 133; Código de Processo Civil, art. 20;
e Lei nº 8.906/94, art. 22 e Súmula 450, STF; descartando qualquer outra norma legal,
súmula ou assemelhados. Recursos Ordinários conhecidos. Improvido o da reclamada
e provido o adesivo do reclamante.
Processo: 0001536-68.2010.5.07.0004
Rel. Desemb.: Jefferson Quesado Júnior
Turma 3

Julg.: 04/02/2013
Publ. DEJT: 15/02/2013

SEGURO DESEMPREGO. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA.
AUSÊNCIA DE CULPA OU DOLO DO EMPREGADOR.
Não constando dos autos sequer indícios de que o empregador concorreu
para que o empregado deixasse de perceber o seguro desemprego, não há que se
falar em obrigação de pagar indenização substitutiva do referido benefício. Na
verdade, o pedido de condenação do empregador ao pagamento de indenização
substitutiva do seguro desemprego pressupõe, em princípio, a existência de prova
inconteste da ocorrência do dolo ou culpa, consistente em ato patronal comissivo
ou omissivo que inviabilize, por si só, o exercício do direito.
Processo: 0001028-82.2012.5.07.0027
Rel. Juiz Convocado: Durval César de Vasconcelos Maia
Turma 2

Julg.: 20/03/2013
Publ. DEJT: 04/04/2013

SENTENÇA CONDICIONAL. ART. 460, PARÁGRAFO ÚNICO,
DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA.
Nos termos do parágrafo único, do art. 460, do CPC, "A sentença deve ser
certa, ainda quando decida relação jurídica condicional". Tendo a sentença condicionado o deferimento da pretensão do autor à verificação do implemento de um
fato futuro e incerto, deve ser declarada a sua nulidade, por tratar-se de sentença
condicional, o que é vedado pelo Ordenamento Jurídico Brasileiro.
Processo: 0000243-80.2012.5.07.0008
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado
Turma 1

Julg.: 29/05/2013
Publ. DEJT: 06/06/2013
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SENTENÇA EXTRA PETITA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA.
O Juiz deve ficar adstrito aos limites da lide, em virtude do princípio da
congruência ou adstrição, disposto nos arts. 128 e 460 do CPC. Assim, constatando
o Tribunal que a sentença revisanda é "extra petita" deve corrigir o vício no apelo.

MULTA DO ART. 477, § 8º, DA CLT. ÔNUS PROBATÓRIO DA
MORA DO TRABALHADOR.
Observado o atraso no pagamento das verbas rescisórias e não comprovada
a mora do empregado, é irrefutável a manutenção da decisão que condenou a
reclamada na multa do art. 477, § 8º, da CLT.
Processo: 0002006-44.2011.5.07.0011
Rel. Juiz Convocado: Emmanuel Teófilo Furtado
Turma 1

Julg.: 24/04/2013
Publ. DEJT: 30/04/2013

SERVIDOR PÚBLICO CELETISTA CONCURSADO DA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA. DEMISSÃO SEM PRÉVIO
PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DO ATO.
A administração pública municipal sujeita-se aos princípios da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Assim a dispensa do empregado
público requer a necessária motivação, sob pena de tornar inócua a norma constitucional
que exige prévia aprovação em concurso público, condicionada à observância de um
mínimo procedimento administrativo, e assim, oferecer oportunidade ao contraditório
e à asseguração de ampla defesa pela outra parte, mesmo em se tratando de período
de experiência, sob pena de nulidade.
Processo: 0018800-75.2009.5.07.0023
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva
Turma 3

Julg.: 21/08/2012
Publ. DEJT: 17/01/2013

SERVIDORA PÚBLICA ESTATUTÁRIA. INCOMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
Restando provado que a reclamante era funcionária pública strictu
sensu, submetida a regime jurídico de direito administrativo, tendo, até mesmo,
sido nomeada e tomado posse em cargo do quadro de pessoal do Município
reclamado, não é esta Justiça competente para apreciar e julgar a lide, razão
pela qual determina-se a remessa dos autos à d. Justiça Estadual Comum.
Processo: 0001929-33.2010.5.07.0023
Rel. Desemb.: Jefferson Quesado Júnior
Turma 3

Julg.:1º/04/2013
Publ. DEJT: 12/04/2013
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SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. LEGITIMIDADE ATIVA. ART. 8º,
INC. III DA CF/88.
Nos termos Inc. III do art. 8º da CF/88, cabe ao sindicato obreiro, na
condição de substituto processual, a defesa de direitos individuais homogêneos
da respectiva categoria, assim entendidos os de origem comum e com o mesmo
fundamento fático-jurídico. Nesse diapasão, aquela entidade possui legitimação
para postular em juízo o restabelecimento de norma interna da Caixa Econômica
Federal garantidora do cumprimento de jornada de 6 (seis) horas diárias pelos
seus empregados, independentemente do exercício de função de confiança, além
do pagamento da 7ª e 8ª horas como labor extraordinário.
Processo: 0000679-16.2011.5.07.0027
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 04/03/2013
Publ. DEJT: 11/03/2013

SINDICATO. SUSPENSÃO DE ELEIÇÃO POR DECISÃO
JUDICIAL. SITUAÇÃO JURÍDICA REGULADA NO ESTATUTO.
APLICABILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.
Existindo no estatuto da entidade previsão regulamentando o adiamento de
eleição por decisão judicial, deve ser aplicado, tando em vista que este diploma
legal consubstancia-se na norma mais importante da entidade sindical. Segurança
concedida para determinar a aplicação do art. 52 do Estatuto da Entidade impetrada,
que determina a prorrogação do mandato atual em decorrência do adiamento das
eleições por decisão judicial.
Processo: 0001820-20.2012.5.07.0000
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva
Tribunal Pleno

Julg.: 14/05/2013
Publ. DEJT: 21/05/2013

SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - SINDIFORT. NÃO
OBRIGATORIEDADE DE PARTICIPAÇÃO NAS TRATATIVAS
INFORMAIS REALIZADAS ENTRE A ADMINISTRAÇÃO
MUNICIPAL E SEUS SERVIDORES.
Ainda que assegurada a associação sindical à categoria dos servidores públicos
- art. 8º da Constituição Federal - tal prerrogativa, não implica a incidência do
previsto no inciso VI do retro citado dispositivo constitucional, que estabelece a
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obrigatoriedade da participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho,
expressão esta que deve ser tomada em sua acepção técnico-jurídica exata, ou seja,
entendida como as discussões entabuladas entre sindicatos ou sindicato e empresa
com o viso de celebrar Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho, o que vedado
à Administração Pública em face do Princípio da Legalidade que norteia suas ações.
Processo: 0000337-04.2012.5.07.0016
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 04/02/2013
Publ. DEJT: 08/02/2013

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS. DESMEMBRAMENTO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL.
INEXISTÊNCIA.
Não afronta o art. 8º, II, da CF/88 a criação de sindicato mais específico a
partir do desmembramento de outro que concentra diversas atividades, estando essa
possibilidade prevista no art. 571, da CLT. No caso dos rurais, a Lei nº 11.326/2006,
ao tratar de modo especial os que trabalham em regime de agricultura familiar,
viabilizou o reconhecimento da categoria autônoma dos trabalhadores rurais.
Recurso provido.
Processo: 0000452-41.2011.5.07.0022
Rel. Juiz Convocado: Durval César de Vasconcelos Maia
Turma 2

Julg.: 20/03/2013
Publ. DEJT: 04/04/2013

SUCESSÃO DE EMPREGADORES. ADOÇÃO DE PLANO DE
CARGOS E SALÁRIOS INSTITUÍDO PELA EMPRESA SUCEDIDA.
PRINCÍPIO DA INALTERABILIDADE CONTRATUAL LESIVA.
O art. 468 da CLT estabelece que são ilícitas as alterações das condições do
contrato de trabalho que resultem, direta ou indiretamente, prejuízo ao empregado.
Esse é o caso dos autos, uma vez que após a implantação do novo Plano de Cargos
e Salários instituído pela reclamada, foi retirado do autor o direito a promoções/
progressões salariais prevista no PCS da empresa sucedida. Desse modo, forçoso
reconhecer que o empregado possui direito as situações consolidadas durante o
seu pacto laboral com a CBTU.
Processo: 0000374-31.2012.5.07.0016
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1

Julg.: 15/05/2013
Publ. DEJT: 21/05/2013
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SUCESSÃO DE EMPRESAS. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Não restou demonstrado nos autos que, após a reintegração, a ENZILAV
tenha dado continuidade à exploração do negócio, não havendo que se falar em
sucessão de empregadores. Cabia ao reclamante referida prova, da qual não
desincumbiu.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

A verba honorária é fixada em 15% do apurado (interpretação das
disposições da Constituição da República, art. 133; Código de Processo
Civil, art. 20; Lei nº 8.906/94, art. 22 e Súmula 450, STF; com o descarte
de quaisquer outras normas legais ou assemelhados, inclusive as Súmulas
219 e 329 do TST). Recurso conhecido e provido em parte.
Processo: 0000579-15.2012.5.07.0031
Rel. Desemb.: Jefferson Quesado Júnior
Turma 3

Julg.: 23/04/2013
Publ. DEJT: 02/05/2013

SUCESSÃO TRABALHISTA.
A transferência inequívoca da unidade econômico-jurídica, ainda que
temporária, com a continuidade na exploração dos objetivos econômicos que
permita estabelecer a existência de qualquer vínculo entre as empresas, configura
sucessão econômica. Na hipótese dos autos, foi firmado um contrato de trespasse
comercial entre a 1ª reclamada (RS Móveis) e o sócio gestor das duas últimas
(Sólida Comércio e Manutto). Tal pacto, ainda que preliminar, implicou transferência
da responsabilidade administrativa e financeira ao promitente comprador, operando-se
a sucessão trabalhista, nos termos dos arts. 10 e 448 da CLT.

GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
DOS INTEGRANTES.
A constatação de nexo relacional interempresarial de subordinação ou
coordenação demonstra a existência de grupo econômico, o que a teor do art. 2,
§ 2º da CLT resulta na responsabilidade solidária dos integrantes do grupo pelos
débitos decorrentes da relação de emprego firmada com um deles. No caso em
epígrafe, contratos contendo os logotipos das três empresas rés, movimentações
financeiras entre elas, bem como a utilização da expressão grupo de empresas,
pelo gestor das demandadas em correspondência eletrônica (e-mail), atestam,
ainda que apenas de fato, a formação de grupo econômico.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFERIMENTO.

Devidos os honorários advocatícios de 15% pelo sucumbente, mormente
quando o autor é declaradamente pobre. Inteligência do art. 20, do CPC, c/c art. 11,
§ 1º, da Lei nº 1.060/50. A assistência judiciária pelo sindicato é encargo a ele
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atribuído, não prevendo a Lei 5.584/70 qualquer exclusividade que afaste a
possibilidade de indicação de advogado pela própria parte. Recurso ordinário
conhecido e provido.
Processo: 0000040-39.2012.5.07.0002
Rel. Desemb.: Francisco Tarcísio Guedes Lima Verde Júnior
Turma 1

Julg.: 28/02/2013
Publ. DEJT: 07/03/2013

SUCESSÃO TRABALHISTA. INEXISTÊNCIA.
Comprovado nos autos que a segunda reclamada por força de decisão
judicial, foi reintegrada na posse do imóvel, maquinário e veículos da primeira
reclamada, em data posterior a demissão do reclamante, não há que falar em
sucessão trabalhista.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFERIMENTO.

Não há na legislação pertinente qualquer óbice à nomeação de advogado
particular, por parte do trabalhador, considerando que impôs aos sindicatos a
obrigação de prestar a assistência judiciária aos necessitados, mas não expressa
que essa assistência é exclusiva do sindicato. Em outras palavras, o empregado
pode livremente constituir advogado para patrocinar a sua causa trabalhista.
Nesse caso, vencedor o reclamante, fará jus o advogado à verba honorária, pois
continuam em vigor o art. 20 do CPC subsidiário e o Estatuto da Advocacia, Lei
nº 8.906/94. Ademais, a atividade profissional do advogado há que ser prestigiada,
fomentando a realização do valor consagrado no art. 133 da Constituição Federal.
O percentual, na forma da lei, limita-se a 15%.
Processo: 0000600-88.2012.5.07.0031
Rel. Desemb.: Plauto Carneiro Porto
Turma 3

Julg.: 18/03/2013
Publ. DEJT: 02/04/2013

SUCESSÃO TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE DO
SUCESSOR PELAS OBRIGAÇÕES DE FAZER.
A Jurisprudência desta Corte tem sedimentado entendimento que o sucessor
responde por todas as obrigações trabalhistas do sucedido, inclusive quanto às
obrigações de fazer, com fundamento nos artigos 10 e 448, da CLT.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

A verba honorária é devida como forma de garantir a reparação integral
dos danos causados ao credor em observância aos arts. 5º, incisos XVIII e
LXXIV; 8º, inciso V e 133, todos da Constituição Federal de 1988, art. 20, do
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CPC e, ainda, art. 22, caput, da Lei nº 8.906/94. Portanto, de ser reformada a
sentença para se conceder os honorários advocatícios à base de 15% (quinze por
cento) sobre o valor da condenação. Recurso conhecido e provido.
Processo: 0172100-38.2006.5.07.0031
Rel. Juiz Convocado: Judicael Sudário de Pinho
Turma 2

Julg.: 13/05/2013
Publ. DEJT: 20/05/2013

SÚMULA 294. PRESCRIÇÃO TOTAL. INAPLICABILIDADE.
OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA INTERPRETAÇÃO MAIS
FAVORÁVEL.
Não se vislumbra no texto da Constituição Federal vigente ou na CLT
imposição quanto à aplicação da prescrição total de que trata a Súmula 294 do C.
TST. Objetivou o legislador constitucional impedir o perecimento da exigibilidade
da pretensão na vigência do pacto laboral, por limitação do titular do direito ao
exercício do direito da ação, pelo temor da perda da fonte de sobrevivência (exegese
do art. 7º, XXIX, CF). Inaplicável, pois, a prescrição total quinquenal relativa ao
fundo de direito, ante a ausência de previsão legal, sob pena de malferir o consagrado princípio da interpretação mais favorável ao obreiro.

BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. PRESTAÇÃO
DE TRATO SUCESSIVO, CUJA LESÃO SE RENOVA MÊS
A MÊS. PREJUÍZOS MENSAIS DE ORDEM PECUNIÁRIA.
REDUÇÃO SALARIAL. PRESCRIÇÃO PARCIAL.

Tratando-se a pretensão autoral de benefício de prestação continuada, e
cuja lesão renova-se mês a mês, a prescrição a ser aplicada à hipótese é a parcial,
porquanto a não-observância, no caso dos autos, aos critérios relativos a promoções
horizontais por merecimento e antiguidade, e promoções verticais, previstas no Plano
de Cargos anterior, implica, certamente, prejuízos mensais de ordem pecuniária, de
sorte a configurar verdadeira redução salarial, circunstância esta que encontra óbice
intransponível no princípio constitucional da irredutibilidade salarial, previsto artigo
7º, Inciso VI, do Estatuto Supremo.
Processo: 0000969-33.2012.5.07.0015
Rel. Desemb.: Regina Gláucia Cavalcante Nepomuceno
Turma 1

Julg.: 17/04/2013
Publ. DEJT: 26/04/2013

SÚMULA Nº 330, DO TST. INTERPRETAÇÃO.
A interpretação a ser dada à Súmula nº 330, do TST, é de que a eficácia
liberatória a que a mesma faz referência alcança, tão-somente, os valores
consignados no TRCT, em nada impedindo que o trabalhador possa pleitear, em
Juízo, as diferenças que entenda devidas.
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INTERVALO INTRAJORNADA. SUPRESSÃO. HORAS
EXTRAS. APLICABILIDADE DO ART. 71, § 4º DA CLT.

A teor da OJ nº 380, da SDI-1, do TST, "a não-concessão total ou parcial do
intervalo intrajornada mínimo, para repouso e alimentação, implica o pagamento
total do período correspondente, com acréscimo de, no mínimo, 50% sobre o valor
da remuneração da hora normal de trabalho (art. 71, da CLT)".

MULTA DO ARTIGO 477, § 8º, DA CLT. PAGAMENTO DAS
VERBAS RESCISÓRIAS FORA DO PRAZO LEGAL.

No caso, tendo em vista que a rescisão contratual do obreiro se deu em 1º
de abril de 2010 e, evidenciado à fl. 43 dos autos, que o pagamento das verbas
rescisórias foi efetuado apenas em 21 de maio de 2010, ou seja, fora do prazo
previsto no art. 477, § 6º, da CLT, devida é a aplicação da multa do § 8º, do mesmo
dispositivo legal. Recurso Ordinário conhecido e improvido.
Processo: 0000008-32.2011.5.07.0014
Rel. Juiz Convocado: Judicael Sudário de Pinho
Turma 2

Julg.: 04/03/2013
Publ. DEJT: 11/03/2013

SÚMULA Nº 330 DO TST . INTERPRETAÇÃO.
A interpretação a ser dada à Súmula nº 330 do TST é de que a eficácia
liberatória a que a mesma faz referência, alcança, tão-somente, os valores
consignados no TRCT, em nada impedindo que o trabalhador possa pleitear,
em Juízo, as diferenças que entender devidas.

HORAS "IN ITINERE". LOCAL SERVIDO POR TRANSPORTE
PÚBLICO REGULAR. ÔNUS DA PROVA. EMPREGADOR.

Restou incontroverso nos autos que a empresa fornecia condução aos seus
empregados. Por outro lado, a reclamada não comprovou que o local era de fácil
acesso, servido por transporte público regular, ônus que lhe cabia e do qual não
se desincumbiu (art. 333, inciso II, do CPC). Portanto, é devido o pagamento de
horas "in itinere", durante o tempo de percurso confessado pela empresa. Aplicação
do art. 58, § 2º, da CLT e da Súmula nº 90 do TST.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Os honorários advocatícios são devidos com fundamento no artigo 133
da Constituição Federal de 1988, artigo 20 do CPC e, ainda, artigo 22, "caput",
da Lei nº 8.906/94, sempre que funcione advogado devidamente habilitado nos
autos, como é o caso em análise.
Processo: 0001964-22.2012.5.07.0023
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1

Julg.: 26/06/2013
Publ. DEJT: 05/07/2013
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SÚMULA 378, II DO C. TST. ESTABILIDADE ACIDENTÁRIA.
INDENIZAÇÃO. REQUISITOS.
Satisfeitos os requisitos da Súmula 378, II, quais, afastamento superior a
15 dias e percepção do auxílio doença acidentário, merece ratificada a decisão
de origem que, declarando a garantia de emprego nos termos do art. 118, da Lei
nº 8.213/91, determinara o pagamento das verbas trabalhistas dela decorrentes.
Processo: 0001608-25.2010.5.07.0014
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 06/05/2013
Publ. DEJT: 24/05/2013

SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. REGRAS DE
CÁLCULO.
Diante de situação nova não prevista no regulamento vigente à época da
admissão do empregado, e ao qual este aderiu desde a sua contratação, de se aplicar
para o cálculo de suplementação de aposentadoria a regra geral originalmente nele
prevista, mormente por ser mais benéfica ao trabalhador.
Processo: 0000877-44.2010.5.07.0009
Rel. Desemb.: Plauto Carneiro Porto
Turma 3

Julg.: 18/03/2013
Publ. DEJT: 02/04/2013

SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. REGRAS DE
CÁLCULO.
Diante de situação nova não prevista no regulamento vigente à época da
admissão do empregado, e ao qual este aderiu desde a sua contratação, de se aplicar
para o cálculo de suplementação de aposentadoria a regra geral originalmente nele
prevista, mormente por ser mais benéfica ao trabalhador.
Processo: 0000163-32.2011.5.07.0015
Rel. Desemb.: Jefferson Quesado Júnior
Turma 3

Julg.: 18/02/2013
Publ. DEJT: 26/02/2013

SUSPEIÇÃO DE TESTEMUNHA QUE LITIGA CONTRA A
EMPRESA. INOCORRÊNCIA.
A circunstância de a testemunha litigar contra o reclamado em processo
com idêntico objeto não a torna suspeita. Inteligência da Súmula 357 do TST.
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CONVENÇÃO COLETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE
DESCUMPRIMENTO. MULTA INDEVIDA.

À mingua de prova de descumprimento de cláusula de convenção coletiva
havida entre as partes, há de ser expungida da condenação a multa deferida em
primeiro grau.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Os honorários são deferidos, com fundamento nas disposições da Constituição
da República, art. 133, Código de Processo Civil, art. 20, e Lei nº 8.906/94, art. 22
e Súmula 450, STF, com o descarte de quaisquer normas legais ou assemelhadas,
inclusive as Súmulas 219 e 329 do TST.
Processo: 0000943-33.2011.5.07.0027
Rel. Desemb.: Jefferson Quesado Júnior
Turma 3

Julg.: 1º/04/2013
Publ. DEJT: 12/04/2013

SUSPENSÃO DISCPLINAR. INOBSERVÂNCIA AOS
REQUISITOS CONCERNENTES À ADEQUAÇÃO ENTRE
A FALTA COMETIDA E A PENA APLICADA, À PROPORCIONALIDADE ENTRE ELAS E À SINGULARIDADE
DA PUNIÇÃO ( "NON BIS IN IDEM" ). DANOS MORAIS.
CONFIGURAÇÃO.
Restando evidenciado, ante a hipótese dos autos, que a penalidade
imposta ao obreiro/recorrente inobservara alguns requisitos circunstanciais
(nexo causal; adequação; proporcionalidade; imediaticidade; ausência de
perdão tácito; singularidade da punição ("non bis in idem"); inalteração da
punição; ausência de discriminação; caráter pedagógico do exercício do poder
disciplinar), impõe-se a declaração de nulidade da suspensão disciplinar
imposta e seus respectivos efeitos, tendo por colorário a condenação empresarial ao pagamento de indenização a título de danos morais.
Processo: 0000729-39.2011.5.07.0028
Rel. Desemb.: Regina Gláucia Cavalcante Nepomuceno
Turma 1

Julg.: 20/03/2013
Publ. DEJT: 05/04/2013

TELEFONISTA. JORNADA REDUZIDA. HORAS EXTRAS.
Na condição de telefonista, exercendo atividade fatigante, a postulante,
conforme posicionamento do C. TST, se encaixa no que dispõe o art. 227, da
Consolidação das Leis do Trabalho, o qual estabelece para a categoria uma jornada
máxima de 06 (seis) horas por dia, pelo que faz jus às horas extras pleiteadas.
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Processo: 0000158-83.2011.5.07.0023
Rel. Desemb.: Jefferson Quesado Júnior
Turma 3

Julg.: 06/05/2013
Publ. DEJT: 13/05/2013

TERCEIRIZAÇÃO. DONO DA OBRA. RESPONSABILIDADE
SUBSIDIÁRIA. INEXISTÊNCIA.
O dono da obra não responde pelas obrigações trabalhistas contraídas pelo
empreiteiro, salvo se aquele for construtor ou incorporador (OJ 191/TST). Recurso
ordinário conhecido e provido.
Processo: 0001364-23.2011.5.07.0027
Rel. Desemb.: Plauto Carneiro Porto
Turma 3

Julg.: 11/03/2013
Publ. DEJT: 21/03/2013

TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. MERA HIPÓTESE DE
EMPRESA INTERPOSTA ENTRE PARTÍCIPES DE VERDADEIRA
RELAÇÃO EMPREGATÍCIA. APLICAÇÃO DO INCISO I DA
SÚMULA 331 DO C. TST.
A contratação por meio de empresa interposta, para prestação de serviços
vinculados a atividade-fim da empresa tomadora configura a fraude tipificada no
art. 9º da CLT, a atrair a regra jurisprudencial emergente do Inciso I da Súmula
331 do Colendo TST.
Processo: 0001698-11.2011.5.07.0010
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 03/06/2013
Publ. DEJT: 07/06/2013

TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA. INADIMPLEMENTO DAS
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS POR PARTE DO EMPREGADOR.
RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO TOMADOR DOS SERVIÇOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 331 DO TST.
O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador,
implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços, quanto àquelas
obrigações, pouco importando que as empresas tenham pactuado de forma diferente
em contrato civil. Tal entendimento encontra-se pacificado no âmbito do Tribunal
Superior do Trabalho, conforme se colhe da Súmula 331, inciso IV.
Processo: 0000906-03.2011.5.07.0028
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1

Julg.: 20/03/2013
Publ. DEJT: 02/04/2013
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TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO
DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PELO PRESTADOR.
RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO TOMADOR.
INCLUSÃO DAS MULTAS PREVISTAS NOS ARTS. 467 E
477, § 8º DA CLT.
Consoante o entendimento esposado no item IV, da Súmula 331, do
TST, "O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador,
implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas
obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também
do título executivo judicial". Em razão do entendimento jurisprudencial acima
referido, é inegável que, não logrando o tomador dos serviços comprovar que
controlava e fiscalizava rigorosamente as atividades da empresa prestadora,
dela exigindo, minimamente, a prova de cumprimento das obrigações trabalhistas, latu senso, mediante prestação e controle mensal de contas, mormente
quanto ao pagamento de salários e recolhimento de contribuições previstas
em lei (FGTS e INSS), forçoso reconhecer sua conduta culposa e a consequente responsabilidade subsidiária pelo pagamento das verbas decorrentes
de sentença condenatória proferida pela Justiça do Trabalho com todas as
consequências da situação em foco.
Processo: 0000361-38.2012.5.07.0014
Rel. Juiz Convocado: Durval César de Vasconcelos Maia
Turma 2

Julg.: 06/05/2013
Publ. DEJT: 17/05/2013

TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLÊNCIA DA
EMPRESA PRESTADORA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA
CONFIGURADA ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA DA ADOÇÃO
DE MEDIDAS EFETIVAS PARAEVITAR AOCORRÊNCIADO FATO.
A responsabilidade subsidiária dos entes que integram a Administração
Pública, direta ou indireta, nada obstante a declaração de constitucionalidade pelo
STF da norma prevista no art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93, subsiste e deve ser reconhecida, desde que referidas instituições se limitam a alegar inocência ou ausência
de culpa, sem, entretanto, demonstrar, nos autos, que adotaram providências e
cuidados efetivos para evitar que os prestadores de serviço ao fim dos contratos,
fechem suas portas ou simplesmente desapareçam, sem honrar seus compromissos
trabalhistas e previdenciários, afora outros não menos relevantes. Assim agindo,
as empresas públicas, fundações e demais pessoas integrantes da Administração
Pública, direta e indireta, devem responder, subsidiariamente, pelas obrigações trabalhistas inadimplidas pelas empresas prestadoras de serviço, incluídas as multas e
outras encargos, desde que relacionados ao contrato de trabalho e que se encontrem
incluídas na condenação (inteligência da Súmula 331, incisos I e VI, do TST).
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Processo: 0001981-52.2011.5.07.0004
Rel. Juiz Convocado: Durval César de Vasconcelos Maia
Turma 2

Julg.: 17/06/2013
Publ. DEJT: 26/06/2013

TÉRMINO DA RELAÇÃO DE EMPREGO. INICIATIVA DA
RECLAMANTE. PROVA.
Afasta-se a tese de justa causa pela empresa, em razão do perdão tácito da
obreira, bem como pelo fato de a autora ter afirmado, em seu depoimento, que saiu
do emprego sem comunicar o fato ao empregador. Mantém-se, assim, a rescisão
por iniciativa da reclamante.

HORAS EXTRAS. AUSÊNCIA DE PROVAS INCONTESTES.
INDEFERIMENTO.
Considerando-se a fragilidade da prova testemunhal apresentada pela reclamante, bem assim o entendimento jurisprudencial deste E. Regional, no sentido de
que somente em face de provas incontestes se pode reconhecer o direito às horas
extras, dado o seu caráter de extraordinariedade, nego provimento ao pleito.

RECURSO ADESIVO DA RECLAMADA. AUSÊNCIA DE
PREPARO E IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO.
NÃO CONHECIMENTO.

O fato de ser adesivo o recurso da reclamada, não a exime do cumprimento
dos pressupostos de admissibilidade, notadamente a regularidade na representação
processual e o preparo, que, no presente caso, deixou de ser realizado, motivo
pelo qual deixo de conhecê-lo.
Processo: 0000486-79.2012.5.07.0022
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1

Julg.: 10/04/2013
Publ. DEJT: 22/04/2013

TOMADOR DE SERVIÇOS. DECISÃO DO E. STF DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE DO § 1º DO ART. 71 DA LEI
Nº 8.666/93. AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DA AUTARQUIA
MUNICIPAL NA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.
RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA PELOS DIREITOS TRABALHISTAS DE EMPREGADOS DA EMPRESA PRESTADORA.
SÚMULA 331, V, DO TST.
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 trabalhistas,
fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por
seu pagamento", in casu, contudo, ao compulsar dos autos, constata-se inexistir
qualquer prova de que tenha a tomadora - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E
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ESGOTO DE SOBRAL - SAAE fiscalizado a execução do contrato de trabalho
pela FC - ASSESSSORIA ADMINISTRATIVA E INFORMÁTICA S/C LTDA,
caracterizando, assim, sua culpa in vigilando. Inteligência da Súmula 331, V,
do C. TST. Nesse compasso, impõe-se mantida sua responsabilização subsidiária quanto às obrigações trabalhistas inadimplidas pela empresa prestadora.
Processo: 0000619-18.2012.5.07.0024
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 1º/04/2013
Publ. DEJT: 05/04/2013

TRABALHADOR EVENTUAL. CHAPA. LIAME DE EMPREGO
INEXISTENTE.
Não se vislumbrando, na hipótese, a presença dos elementos caracterizadores
da relação de emprego, e verificando-se que o reclamante prestava serviços, realmente,
como "chapa", tem-se por insubsistentes as pretensões declinadas na inicial.
Processo: 0000650-44.2012.5.07.0022
Rel. Desemb.: Plauto Carneiro Porto
Turma 3

Julg.: 10/06/2013
Publ. DEJT: 21/06/2013

T R A B A L H O A U T Ô N O M O . N Ã O C O M P R O VA Ç Ã O .
RECONHECIMENTO DO VÍNCULO DE EMPREGO.
Não tendo a reclamada comprovado a sua alegativa de que o trabalho prestado
pelo reclamante deu-se sob a forma de relação autônoma, correta a sentença que
reconheceu o liame empregatício entre as partes.

MULTA DO ART. 477 DA CLT. CABIMENTO.

A incidência da multa prevista no § 8º do artigo 477 da Consolidação das
Leis do Trabalho é cabível sempre que não houver o pagamento tempestivo das
parcelas rescisórias, sendo afastada tão somente na hipótese de a mora ter sido
ocasionada pelo próprio trabalhador. Nesse contexto, não se pode acolher a alegativa de que a existência de controvérsia a respeito do vínculo de emprego, por
si só, teria o condão de afastar a incidência da multa, porquanto inexiste previsão
legal neste sentido.

INOVAÇÃO RECURSAL.

Não há de se acolher tese de defesa manejada pelo recorrente apenas em
sede recursal porquanto alcançada pelo instituto da preclusão.
Processo: 0001867-16.2011.5.07.0004
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva
Turma 3

Julg.: 18/02/2013
Publ. DEJT: 14/03/2013

276

TRT 7ª Região - Boletim de Jurisprudência - jan./jun. - 2013

TRABALHO CLANDESTINO. AUSÊNCIA DE PROVA.
A comprovação de trabalho não registrado em carteira profissional, ou seja,
de labor "clandestino", quando negada sua existência pelo empregador, é encargo
do reclamante, do qual não se desvencilhou a contento.

HORAS EXTRAS. ÔNUS DA PROVA.

O ônus da prova das horas extras recai sobre o autor; e, inexistindo qualquer
elemento comprobatório da prestação de jornada extraordinária, inviável a condenação
do labor extra. Recurso conhecido e negado o provimento.
Processo: 0000109-14.2012.5.07.0021
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1

Julg.: 29/05/2013
Publ. DEJT: 06/06/2013

TRABALHO DOMÉSTICO. PREPOSTO. PESSOA DA FAMÍLIA.
INEXIGIBILIDADE.
Tratando-se a hipótese dos autos de relação empregatícia doméstica, a
condição exigida para nomeação de presposto, em conformidade com a jurisprudência do C. TST, é simplesmente que este tenha conhecimento dos fatos,
visto que as suas declarações obrigarão o preponente. Não há sequer necessidade
que a escolha recaia sobre membro da família.

FÉRIAS. PAGAMENTO MEDIANTE PASSAGENS AÉREAS.
IMPOSSIBILIDADE.

Não há como aceitar que passagens aéreas oferecidas pelo empregador, por
mera liberalidade, possam substituir o pagamento das férias em dinheiro.
Processo: 0000082-79.2012.5.07.0005
Rel. Desemb.: Plauto Carneiro Porto
Turma 3

Julg.: 28/01/2013
Publ. DEJT: 06/02/2013

TRABALHO EVENTUAL X VÍNCULO DE EMPREGO.
CARACTERIZAÇÃO. APLICAÇÃO DA TEORIA DOS FINS
DO EMPREENDIMENTO.
Aplica-se ao caso em exame a teoria dos fins do empreendimento, segundo a
qual deve ser considerado empregado o trabalhador cuja atividade coincide com os
fins normais da empresa, enquanto que eventual é aquele que desenvolve serviços
alheios ao seu objeto social. Portanto, considerando que os serviços prestados pelo
reclamante, na condição de professor universitário estão enquadrados nos fins da
reclamada (Faculdade Evolução), não há como se admitir a existência de trabalho
eventual durante o período anterior àquele anotado em sua carteira de trabalho.
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Processo: 0000348-76.2011.5.07.0013
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1
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Julg.: 19/12/2012
Publ. DEJT: 10/01/2013

TRANSPORTE DE VALORES. PROFISSIONAL NÃO
HABILITADO. DANOS MORAIS.
Configura-se ilícita a conduta do banco empregador, quando determina o
transporte de valores ao empregado bancário que não possui habilitação profissional
para esse mister, o que dá ensejo à condenação em indenização por danos morais,
que emerge "in re ipsa".

MULTA DO ART. 475-J DO CPC AO PROCESSO DO
TRABALHO.

O art. 880 da CLT é expresso no sentido de que o devedor, intimado para
o cumprimento da decisão ou acordo, deverá pagar ou garantir a execução, no
prazo em 48 horas. Não há, pois, omissão que justifique a aplicação subsidiária do
CPC, sendo certo, até, que, ao fixar prazo de 15 dias para o pagamento, sob pena
de multa, o art. 475-J, do CPC, revela-se incompatível e, portanto, inaplicável ao
processo do trabalho, nos termos do art. 769, da CLT, conforme entendimento
consolidado no C. TST. Recurso ordinário conhecido e parcialmente provido.
Processo: 0000697-37.2011.5.07.0027
Rel. Desemb.: Francisco Tarcísio Guedes Lima Verde Júnior
Turma 1

Julg.: 05/06/2013
Publ. DEJT: 18/06/2013

UNIÃO. TERCEIRIZAÇÃO. AUSÊNCIADE RESPONSABILIZAÇÃO
SUBSIDIÁRIA, UMA VEZ COMPROVADA A FISCALIZAÇÃO DO
CUMPRIMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
O administrador público, ao proceder efetiva fiscalização do cumprimento
das obrigações contratuais da prestadora para com seus empregados, age com
zelo e cautela, razão pela qual deve ser afastada a responsabilização subsidiária
do ente público pelas obrigações trabalhistas reconhecidas. Inteligência do item
V, da Súmula nº 331, do C. TST.
Processo: 0001851-90.2010.5.07.0006
Rel. Desemb.: Regina Gláucia Cavalcante Nepomuceno
Turma 1

Julg.: 20/06/2013
Publ. DEJT: 1º/07/2013

VALE-ALIMENTAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO
IN NATURA NO LOCAL DE TRABALHO. POSSIBILIDADE.
Infere-se do art. 7º, IV, da CF/88, que o valor atinente à alimentação do
trabalhador já está compreendido no salário, salvo disposição contratual em sentido

278

TRT 7ª Região - Boletim de Jurisprudência - jan./jun. - 2013

contrário. O beneficio previsto na Convenção Coletiva da categoria, na forma de
vale-refeição a ser entregue ao obreiro, resta atendido quando este realiza suas
refeições no local onde exerce suas atividades, mesmo que se trate da empresa
tomadora de serviço, a qual mantém contrato oneroso com sua empregadora e, por
certo, se comprometeu a fornecer a alimentação para reduzir o valor contratual.
Deferir a vantagem perseguida, em pecúnia, caracterizaria indevido bis in idem.
Recurso conhecido e não provido.
Processo: 0001578-13.2012.5.07.0016
Rel. Desemb.: Francisco Tarcísio Guedes Lima Verde Júnior
Turma 1

Julg.: 24/04/2013
Publ. DEJT: 03/05/2013

VALE-ALIMENTAÇÃO E VALE-CESTA. RUBRICAS DE NATUREZA
SALARIAL. RECONHECIMENTO.
Enquanto pagos, habitualmente, em valores certos e com desiderato
alimentar, merecendo gizar-se a circunstância de que alimentação jamais
constituiu vantagem concedida para o trabalho, senão pelo trabalho e para
atender à própria condição existencial, tem-se por inarredável a ilação de
se revestirem de clara índole salarial os benefícios auferidos a título de
vale-alimentação e vale-cesta, consoante, aliás, expressamente disposto no
art. 458 da CLT.
Processo: 0000944-93.2011.5.07.0002
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 17/12/2012
Publ. DEJT: 24/01/2013

VALE TRANSPORTE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
ÔNUS DA PROVA.
É da empregadora o ônus de comprovar que os empregados não possuíam
interesse na percepção do vale transporte, eis que, além de presumível a necessidade
do benefício a todos trabalhadores é a empresa que detém melhor condição de produzir
a prova documental (princípio da aptidão da prova).

DANO MORAL. TRATAMENTO GROSSEIRO.

A configuração do dano moral depende da comprovação da ocorrência de
situações humilhantes e constrangedoras, capazes de causar ofensa à personalidade
ou dignidade da pessoa humana. Os dissabores vivenciados no dia a dia não são
suficientes para caracterizar a violação da integridade psíquica do indivíduo.
Processo: 0000515-48.2011.5.07.0028
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1

Julg.: 10/04/2013
Publ. DEJT: 22/04/2013
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VALIDADE DE REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO. MATÉRIA ALHEIA À COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
Descabe à Justiça do Trabalho apreciar as causas que sejam instauradas
entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por relação de ordem
estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, ainda que haja dúvidas acerca
da validade da lei que instituiu o regime de natureza administrativa, vez que se
trata, nos termos da atual jurisprudência do STF, de questão precedente a ser
dirimida no âmbito da Justiça Comum.

FGTS. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA.

A prescrição a que se submete a parcela fundiária é a trintenária, independentemente da data da ruptura do contrato de trabalho ou mudança de seu
regime jurídico, em face da regulamentação específica contida na Lei nº 8.036/90.
Processo: 0000225-90.2012.5.07.0030
Rel. Desemb.: Regina Gláucia Cavalcante Nepomuceno
Turma 1

Julg.: 08/05/2013
Publ. DEJT: 14/05/2013

VALIDADE DOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA
CONSIGNANTE/RECLAMADA.
Constou expressamente na ata de audiência que o advogado da parte
atestou a idoneidade dos documentos em cópias não autenticadas juntados aos
autos, em atendimento ao art. 830 da CLT. De qualquer modo, observa-se que a
procuração e a carta de preposição (fls. 52/53) são originais. Tais documentos,
inclusive, também constam às fls. 07/08 dos autos. Rejeitado o pleito de invalidade
dos documentos juntados.

ABANDONO DE EMPREGO. COMPROVAÇÃO.

A dispensa por justa causa é medida extrema, com efeitos na vida profissional do empregado, e somente pode ser reconhecida quando a falta grave
que a ensejou reste provada estreme de dúvidas. No entanto, a reclamada se
desincumbiu satisfatoriamente de tal ônus probatório, devendo ser reconhecida a
justa causa decorrente do abandono de emprego.

HORAS EXTRAS. INEXISTÊNCIA.

O exercício do labor em sobrejornada representa fato constitutivo do
direito do autor, a teor dos arts. 818, da CLT e art. 331, I, do CPC, uma vez
que o ordinário se presume, mas o extraordinário se prova. Não havendo prova
convincente, deve ser mantida a sentença que indeferiu tal postulação. Recurso
conhecido e improvido.
Processo: 0001815-17.2011.5.07.0005
Rel. Desemb.: Francisco Tarcísio Guedes Lima Verde Júnior
Turma 1

Julg.: 20/06/2013
Publ. DEJT: 1º/07/2013
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VALORAÇÃO DA PROVA.
No exame da prova dos autos, o julgador é detentor do livre convencimento
(artigo 131 do CPC). No caso em questão, a decisão monocrática foi clara ao
indicar os fundamentos nos quais se baseou, elegendo do acervo probatório os
elementos pertinentes para o julgamento da causa.

HORAS EXTRAS. CARGO CONFIANÇA.

No caso vertente, restou evidenciado nos autos que havia efetivo controle
sobre o horário de trabalho da obreira, o que, por si só, descaracteriza os amplos
poderes de mando e gestão previstos no § 2º do art. 224 da CLT. Precedente do TST.

INTERVALO INTRAJORNADA.

Demonstrado, de forma substancial, através dos espelhos de ponto colacionados aos autos, bem como da prova oral produzida no feito, que a reclamante
usufruía de intervalo intrajornada não inferior a uma hora, não merece reforma o
r. "decisum" monocrático neste aspecto.

DANOS MATERIAIS. GASTOS EXCESSIVOS COM COMBUSTÍVEL. TRANSFERÊNCIA ILÍCITA.

Compulsando os autos, restou incontroverso, que não houve mudança de
domicílio, em decorrência das transferências realizadas, afastando-se, assim, a
transferência vedada pelo artigo 469 do Texto Consolidado; depreende-se, ainda,
que a recorrente não logrou êxito em demonstrar as alegadas despesas realizadas
com combustível, bem como que estas seriam decorrentes das transferências em
comento, pelo que inatacável a decisão monocrática que indeferiu referido pedido.

PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO E RESSARCIMENTO.

Não há como prosperar a tese da obreira de que fora ludibriada a
aderir ao Plano Itaubanco CD, ante a promessa, posteriormente descumprida
pelo Banco recorrido, de que manteria seu plano de saúde, de forma vitalícia,
nas mesmas condições à época em que estava na ativa, eis que os documentos
colacionados às fls. 205/207 corroboram o entendimento de que a obreira fora
devidamente esclarecida, restando cientificada, de que seu plano de saúde permaneceria nas mesmas condições da ativa somente até 31.01.2012.

DANO MORAL.

Descabido, eis que não se vislumbra nos autos, provas das alegadas situações,
nas quais se baseiam o pedido. Intacta a sentença.

CONFISSÃO FICTA DO PREPOSTO DO RECLAMADO.

É cediço que se o preposto, no momento do depoimento, alega que desconhece
fatos relevantes para a solução da lide, incide em confissão ficta e, nos termos da Súmula
nº 74, inciso II, do TST, a confissão, assim verificada, somente poderá ser elidida por
outras provas em contrário, como é o caso da hipótese dos autos.
Processo: 0000815-12.2012.5.07.0016
Rel. Desemb.: Regina Gláucia Cavalcante Nepomuceno
Turma 1

Julg.: 15/05/2013
Publ. DEJT: 24/05/2013
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VARIAÇÃO SALARIAL. ÔNUS DA PROVA.
O empregador, como detentor dos documentos relacionados ao vínculo
empregatício, tem o ônus de comprovar a variação salarial do empregado de todo
o período laboral por meio de apresentação dos documentos que demonstrem
o adimplemento salarial. Ante a ausência de juntada de tais documentos, outro
caminho não há senão reconhecer dos valores apresentados pela reclamante às
fls. 115/116, ocasião em que foram julgados os artigos de liquidação. Agravo de
Petição conhecido e provido.
Processo: 0047300-28.2007.5.07.0022
Rel. Juiz Convocado: Judicael Sudário de Pinho
Turma 2

Julg.: 03/06/2013
Publ. DEJT: 07/06/2013

VÍNCULO DE EMPREGO. COMPROVAÇÃO.
A admissão pelo preposto da empresa de que contratou o reclamante
para passar as noites na sede da reclamada põe por terra a tese da defesa
de negar a prestação de serviços. Destarte, não merece reforma a sentença
que, com base no acervo probatório carreado aos autos, reconhece o liame
empregatício entre as partes.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.

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: 0001696-75.2011.5.07.0031
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva
Turma 3

Julg.: 07/01/2013
Publ. DEJT: 15/01/2013

VÍNCULO DE EMPREGO. ÔNUS DA PROVA.
Negando a reclamada não só a relação de emprego, mas qualquer relação
de serviço com o reclamante, cabe ao autor provar os fatos constitutivos de seu
direito, nos termos dos arts. 818 da CLT e 333, inc. I, do CPC, ônus do qual não
se desincumbiu. Recurso conhecido, mas não provido.
Processo: 0000080-55.2012.5.07.0023
Rel. Desemb.: Francisco Tarcísio Guedes Lima Verde Júnior
Turma 1

Julg.: 20/03/2013
Publ. DEJT: 05/04/2013
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VÍNCULO DE EMPREGO JÁ CONHECIDO CONTRA A
PRIMEIRA RECLAMADA. EXTENSÃO PARA TOMADORES
DO SERVIÇO.
Não se pode reconhecer relação de emprego de um obreiro com vários
empregadores distintos, referente ao mesmo tempo de serviço.

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.

Solidariedade por obrigações não se presume, mas decorre de lei ou da
vontade das partes (art. 265 do C. Civil). No caso presente, não há a hipótese
de grupo econômico nem previsão legal, muito menos prova de que decorra da
vontade das partes.

RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.

A reclamada principal mantinha contrato com três empresas distintas para
prestar serviços de beneficiamento de castanha de caju, por quilo, e a reclamante
teve seu vínculo de emprego reconhecido com a prestadora dos serviços. Estes
fatos não configuram responsabilidade subsidiária dos tomadores, pois tais tarefas
eram efetivadas indistintamente por qualquer trabalhador, importando ao tomador
apenas quantos quilos do produto lhes eram enviados no período da contratação.

HONORÁRIOS DE ADVOGADO NA JUSTIÇA DO TRABALHO.

A verba de honorários de advogado é devida em observância aos art.
5º, inciso XVIII e LXXIV, 8º, inciso V e 133, todos da Constituição Federal de
1988; art. 20, caput do CPC; e, ainda art. 22, caput, da Lei nº 8.906/94. Recurso
conhecido e parcialmente provido.
Processo: 0034500-33.2009.5.07.0010
Rel. Juiz Convocado: Judicael Sudário de Pinho
Turma 2

Julg.: 29/04/2013
Publ. DEJT: 03/05/2013

VÍNCULO DE EMPREGO X REPRESENTAÇÃO COMERCIAL
AUTÔNOMA.
A distinção existente entre a representação comercial autônoma e o vinculo
empregatício deve ser examinada sob o prisma da subordinação jurídica, isto é,
se a intensidade da intervenção da representada nas atividades do representante,
ultrapassa, ou não, os limites estabelecidos pela Lei 4.886/65, alterada pela Lei
8.420/92, adentrando a seara do art. 3º celetizado. No caso, o conjunto probatório
dos autos demonstra que o vínculo firmado entre as partes foi de representação
comercial e não de emprego nos moldes do art. 3º da CLT.
Processo: 0153100-44.2009.5.07.0032
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1

Julg.: 10/04/2013
Publ. DEJT: 22/04/2013
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VINCULO EMPREGATÍCIO. GRUPO ECONÔMICO.
Verificando-se que prestação de serviço se deu para uma das empresas que
compõem o grupo econômico, ainda que não haja subordinação hierárquica entre
elas, mas comprovada a coordenação e adoção de política empresarial comuns, é
de se reconhecer a responsabilidade solidária das empresas recorrentes, uma vez
que a força de trabalho do obreiro reverteu-se em proveito de todas.
Processo: 0001184-06.2012.5.07.0016
Rel. Juiz Convocado: Durval César de Vasconcelos Maia
Turma 2

Julg.: 17/06/2013
Publ. DEJT: 26/06/2013

VÍNCULO EMPREGATÍCIO. VERBAS RESCISÓRIAS.
Provada nos autos a existência da relação de emprego entre a reclamante
e a reclamada, impõe-se ser mantida a sentença recorrida que afastou o alegado
contrato de prestação de serviços e condenou a empregadora a pagar à obreira as
verbas rescisórias decorrentes da despedida imotivada.

SEGURO-DESEMPREGO. PEDIDOALTERNATIVO DE LIBERAÇÃO
DE GUIAS. PROCEDÊNCIA.

A indenização substitutiva do seguro-desemprego não deve ser aplicada
de imediato, mas somente após a parte reclamada não cumprir a obrigação
principal, que é a liberação das respectivas guias para o trabalhador se habilitar
no programa junto ao órgão responsável. Inteligência da Súmula nº 389, do TST.
Recurso conhecido e provido parcialmente.
Processo: 0000105-50.2012.5.07.0029
Rel. Juiz Convocado: Judicael Sudário de Pinho
Turma 2

Julg.: 18/02/2013
Publ. DEJT: 22/02/2013

