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Ementário
AÇÃO CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. INSUCESSO DA
AÇÃO PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE "FUMUS BONI IURIS".
Desprovido por este Tribunal o Recurso Ordinário ao qual a parte ora
requerente pretendia atribuir efeito suspensivo, ressumbra evidente a inexistência
do alegado "fumus boni iuris", disso resultando a improcedência da Ação Cautelar,
por ausência de requisito essencial ao seu acolhimento.
Processo: 0008815-15.2013.5.07.0000
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 21/07/2014
Publ. DEJT: 24/07/2014

AÇÃO CIVIL PÚBLICA IMPROCEDENTE. COISA JULGADA.
DIREITOS INDIVIDUAIS.
Havendo a ACP sido julgada improcedente, por rejeição do mérito da
causa, a coisa julgada alcançará apenas os legitimados da ação coletiva. Assim, o
Ministério Público do Trabalho não mais poderá formular o mesmo pedido para
defesa do interesse coletivo, pois definitivamente impedido pela coisa julgada.
Entretanto, o fato de a demanda haver sido julgada improcedente não prejudica os
direitos individuais, que podem ser buscados através de ação própria, a exemplo
do que ocorre nos presentes autos (coisa julgada "secundum eventum litis").
Processo: 0000334-94.2013.5.07.0022
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 07/07/2014
Publ. DEJT: 11/07/2014

AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. INFORMAÇÃO EQUIVOCADA DO
ENDEREÇO DO CONSIGNADO. NOTIFICAÇÃO INVÁLIDA.
NULIDADE RECONHECIDA. REVELIAAFASTADA. INSTRUÇÃO
E JULGAMENTO CONJUNTO DAS AÇÕES CONEXAS.
Havendo a empresa consignante informado endereço do reclamante/consignado diferente do obtido pelo sistema INFOJUD, o qual não foi diligenciado
validamente nem pelos Correios nem pelo Oficial de Justiça, resulta a nulidade da
notificação da audiência e da sentença fundamentada em revelia do obreiro. Recurso
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provido para declarar nulos todos os atos processuais a partir da notificação inicial,
com retorno dos autos à Vara de origem para promover a instrução e o julgamento
conjunto da Ação de Consignação em Pagamento e da Reclamação Trabalhista.
Processo: 0001144-54.2012.5.07.0006
Rel. Desemb.: Emmanuel Teófilo Furtado
Turma 1

Julg.: 10/09/2014
Publ. DEJT: 16/09/2014

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CIÊNCIA DA LESÃO
ANTES DA EC Nº 45/04. PRESCRIÇÃO CIVIL.
Tratando-se de pedido de dano moral e/ou material, decorrente de acidente
de trabalho e/ou doença profissional, a jurisprudência do C. TST já pacificou entendimento no sentido de que, quando a ciência da lesão ocorrer em data anterior à
vigência do Código Civil de 2002 e posterior à promulgação da EC nº 45/2004,
aplica-se o prazo prescricional de três anos do art. 206, § 3º, V, do referido Código.
Recurso conhecido e provido para afastar a prescrição decretada na sentença de
piso e determinar o retorno dos autos à vara de origem para complementação da
prestação jurisdicional.
Processo: 0072800-84.2007.5.07.0026
Rel. Desemb.: Fernanda Maria Uchoa de Albuquerque
Turma 3

Julg.: 29/09/2014
Publ. DEJT: 06/10/2014

ACIDENTE DE TRABALHO. AFASTAMENTO COM PERCEPÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. GARANTIA
PROVISÓRIA NO EMPREGO. NULIDADE DA DISPENSA.
O art. 118 da Lei nº 8.213/91 estabelece a garantia provisória no emprego
na hipótese de acidente de trabalho/doença profissional equiparada, mediante a
conjugação de 02 (dois) requisitos: o afastamento do serviço por prazo superior a
quinze dias e a percepção do auxílio doença acidentário. Sendo assim, na hipótese
legal, há garantia no emprego pelo prazo mínimo de doze meses, após a cessação
do benefício, sendo nula a dispensa imotivada que se operar nesse período.

DANO MORAL. ACIDENTE DE TRABALHO. NÃO COMPROVAÇÃO DO ATO ILÍCITO. INDEFERIMENTO.

A responsabilidade civil do empregador pela indenização decorrente de
dano moral, ainda que resultante 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 tendo o autor
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comprovado a prática de ato ilícito por parte do empregador, indevida a reparação a título de danos morais.
Processo: 0000829-32.2013.5.07.0025
Rel. Desemb.: Regina Gláucia Cavalcante Nepomuceno
Turma 1

Julg.: 28/08/2014
Publ. DEJT: 03/09/2014

ACIDENTE DE TRABALHO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.
INDENIZAÇÃO INDEVIDA.
Evidenciada nos autos a ausência da culpa patronal na ocorrência do acidente de trabalho, é indevida a condenação da empresa reclamada em indenização
pelos danos suportados pela reclamante. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Processo: 0001646-43.2010.5.07.0012
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1

Julg.: 03/09/2014
Publ. DEJT: 16/09/2014

ACIDENTE DE TRABALHO. DANOS MORAIS E MATERIAIS
PRAZO PRESCRICIONAL.
A contagem do prazo prescricional tem seu dies a quo na data em que
verificado o dano indenizável. Constatada a tendinite em 1995 e a síndrome do
túnel do carpo em 2002, proposta a ação em agosto de 2012, irremediavelmente
prescrito o direito de ação da obreira. RECURSOS CONHECIDOS, PROVIDO
O DO BANCO RECORRENTE E PREJUDICADO O DA RECLAMANTE.
Processo: 0001366-13.2012.5.07.0009
Rel. Juiz Convocado: Judicael Sudário de Pinho
Turma 2

Julg.: 22/09/2014
Publ. DEJT: 1º/10/2014

ACIDENTE DE TRABALHO. NÃO CONCESSÃO DO AUXÍLIODOENÇA ACIDENTÁRIO. ESTABILIDADE PROVISÓRIA.
CABIMENTO.
Uma vez reconhecida a incapacidade laborativa do trabalhador vítima de
acidente de trabalho, por prazo superior a 15 dias, em razão de moléstia decorrente
do infortúnio laboral, tem-se que a não concessão do auxílio-doença acidentário
não constitui óbice ao direito previsto pela Lei Previdenciária de manutenção do
seu contrato de trabalho na empresa, pelo prazo mínimo de 12 meses.

DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.

Patente o constrangimento moral sofrido pela reclamante quando do seu
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retorno às atividades laborais, tem-se por cabível a indenização reparatória deferida
pelo juízo de primeiro grau.

DANO MATERIAL. COMPROVAÇÃO. REPARAÇÃO DEVIDA.

Embora a recorrente tenha alegado ter prestado toda assistência à trabalhadora
após a ocorrência do infortúnio laboral, e custeado as despesas iniciais, a reclamante
logrou comprovar despesas com consultas médicas, no valor de R$ 350,00, não
havendo provas de ressarcimentos por parte da reclamada. Assim, é de se manter
a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais emergentes no
importe comprovado.
Processo: 0001984-57.2010.5.07.0031
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1

Julg.: 17/09/2014
Publ. DEJT: 23/09/2014

ACIDENTE DE TRABALHO. NEXO DE CAUSALIDADE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO EMPREGADO.
Não comprovando a autora a existência do nexo causal entre o dano (lesão
no joelho esquerdo) e as atividades por ele exercidas como fiandeira, requisito
indispensável para a configuração do acidente de trabalho, incabível falar em
indenização por dano moral e material. Sentença mantida. Recurso conhecido
e improvido.
Processo: 0009400-13.2008.5.07.0010
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1

Julg.: 11/09/2014
Publ. DEJT: 18/09/2014

ACIDENTE DE TRABALHO. RESPONSABILIDADE CIVIL
DO EMPREGADOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.
ÔNUS DA PROVA.
Competia à parte reclamada, ao alegar fato obstativo do direito do autor,
a comprovação da efetiva observância das medidas de proteção à saúde e integridade física do trabalhador, com a eliminação dos riscos referentes à utilização de
máquinas e equipamentos, ônus do qual não se desincumbiu a contento.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ARBITRAMENTO.

Resta cediço não haver dispositivo legal estabelecendo parâmetros objetivos
para fixação da indenização por danos morais, ficando ao prudente arbítrio do
Julgador, observando a situação socioeconômica das partes envolvidas, a extensão do dano e o grau de dolo ou culpa do ofensor. No caso, diante dos princípios
da moderação e razoabilidade, e considerando a extensão do dano que, segundo

TRT 7ª Região - Boletim de Jurisprudência - jul./dez. - 2014

13

a perícia médica, não gerou sequelas na mão do obreiro, arbitra-se o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), apto a alcançar o caráter pedagógico e punitivo da
medida, desestimulando a repetição do ato ilícito pela empresa reclamada.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. REDUÇÃO DA
CAPACIDADE LABORATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA.
Não havendo prova, nos autos, da redução da capacidade laborativa do
reclamante, incabível a indenização por danos materiais, com fulcro no art. 950 do
CCB. RECURSO ORDINÁRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Processo: 0001339-92.2010.5.07.0011
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva
Turma 3

Julg.: 07/07/2014
Publ. DEJT: 16/07/2014

ACIDENTE DE TRABALHO. RESPONSABILIDADE CIVIL
DO EMPREGADOR. NEXO CAUSAL. FORÇA MAIOR. ÔNUS
DA PROVA.
Ao alegar fato obstativo do direito da autora, competia à demandada o
ônus de comprovar que o acidente de trabalho decorreu exclusivamente da ação
da natureza, independentemente de quaisquer medidas de segurança por parte da
empresa reclamada. Entrementes, restou verificado, nos autos, que um dos motivos determinantes da queda da parede da obra sobre o ''de cujus'' foi a ''falta de
amarração da alvenaria na viga de concreto, onde se apoiava, levando o tempo de
cura da argamassa'', segundo laudo técnico elaborado pelo Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia do Ceará- CREA, o que afasta a hipótese de excludente
de causalidade apontada pela reclamada.

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. QUANTUM.
MANUTENÇÃO.

No caso presente, o valor arbitrado a título de indenização por danos
morais na Instância de origem, de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), não se afigura exorbitante, restando-se prudentemente considerada a extensão do dano
que culminou com a morte do trabalhador. Outrossim, restaram observados os
parâmetros para o cálculo do valor da indenização do pensionamento, com a
finalidade de restaurar, do ponto de vista material, a situação existente antes do
óbito do genitor da autora. Há de ser mantida a decisão de origem. RECURSO
ORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Processo: 0001553-36.2012.5.07.0004
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva
Turma 3

Julg.: 07/07/2014
Publ. DEJT: 16/07/2014
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ACIDENTE DO TRABALHO. DA INOCORRÊNCIA DA RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL DA EMPRESA. FATO DE TERCEIRO.
O fato de terceiro é aquele cometido por pessoa diversa do empregado e do
empregador ou seus prepostos, imprevisível e irresistível, que impede a formação
o nexo de causalidade entre o exercício da atividade do empregado e o dano,
independentemente de o trabalhador encontrar-se ou não em seu horário e local
de serviço. Assim, é irrelevante a discussão acerca do momento em que ocorreu
o infortúnio, se no trajeto residência-trabalho e vice versa, ou durante a jornada
laborativa, porquanto não há relação etiológica entre o trabalho desempenhado pela
vítima (ou o tempo em que estava à disposição do patrão) e o dano causado pelo
terceiro estranho à relação empregatícia. Ausente o nexo causal, não é possível se
falar em responsabilização civil de qualquer ordem, ainda que se adotasse a teoria
objetiva, a qual dispensa a investigação do elemento culpa.
Processo: 0001749-79.2012.5.07.0012
Rel. Desemb.: Plauto Carneiro Porto
Turma 3

Julg.: 21/07/2014
Publ. DEJT: 31/07/2014

ACIDENTE DO TRABALHO. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS. CULPA EMPRESARIAL COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
Comprovado nos autos que o empregado sofreu acidente do trabalho típico
e provada a culpa do empregador, configura-se patente a obrigação de indenizar,
devendo ser mantida a decisão recorrida quanto aos valores arbitrados para fins
de indenização, desde que o Juízo os tenha balizado em parâmetros razoáveis e,
portanto, compatíveis com a lesão sofrida pela vítima, com a capacidade econômica da parte lesante e com os fins pedagógico-repreensivo de que se deve
revestir a medida.

DESCONTOS NO SALÁRIO DO EMPREGADO. AUSÊNCIA
DE PROVA DO ADIANTAMENTO MENCIONADO PELO
EMPREGADOR. IMPOSSIBILIDADE.
De acordo com a regra prevista no art. 462, da CLT, é vedado ao empregador
efetuar qualquer desconto nos salários do empregado, salvo quando este resultar
de adiantamentos, de dispositivos de lei ou convenção coletiva. Mesmo assim, o
desconto só poderá ser realizado se o empregador comprovar, de forma robusta e
induvidosa, a ocorrência dos adiantamentos e os respectivos valores.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMPREGADO NÃO ASSISITIDO PELO SINDICATO DE CLASSE. INDEFERIMENTO.
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Consoante o entendimento constante da Súmula 219 do TST, a condenação
ao pagamento de honorários advocatícios, na Justiça do Trabalho, não decorre
pura e simplesmente da sucumbência, devendo a parte estar assistida por sindicato
da categoria profissional e comprovar a percepção de salário inferior ao dobro
do salário mínimo ou encontrar-se em situação econômica que não lhe permita
demandar sem prejuízo do próprio sustento ou da respectiva família. Em tais
condições, forçoso indeferir a verba honorária na hipótese em que o empregado,
nada obstante a declaração de pobreza jurídica, não se encontre assistido pelo
respectivo sindicato de classe.
Processo: 0001907-98.2012.5.07.0024
Rel. Desemb.: Durval César Vasconcelos Maia
Turma 2

Julg.: 25/08/2014
Publ. DEJT: 10/09/2014

ACORDO. INADIMPLEMENTO. CLAÚSULA PENAL. REDUÇÃO.
INDEFERIMENTO.
Não tendo a agravante, empresa de notória solidez financeira e com um
seleto corpo jurídico, apresentado qualquer justificativa para o atraso na quitação
do valor judicialmente acordado, ainda que por poucos dias, inviável se afigura
o pleito de ver reduzida/afastada a aplicação da cláusula penal ali consignada.
Agravo de Petição conhecido mas improvido.
Processo: 0001784-13.2010.5.07.0011
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 06/10/2014
Publ. DEJT: 15/10/2014

ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INTERPRETAÇÃO.
CÁLCULO DA RMNR (REMUNERAÇÃO MÍNIMA POR NÍVEL
E REGIME).
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 vislumbro incorreção no cálculo da verba denominada de
'Complemento de RMNR', vez que os documentos dos autos demonstram que a
PETROBRAS efetuou o pagamento da parcela nos moldes previstos nas Cláusulas
35ª do ACT de 2005 e 36ª do ACT de 2009, já que o adicional de periculosidade, o
adicional noturno (ATN) e o adicional de hora de repouso e alimentação (AHRA),
encontram-se previstos nas normas coletivas já mencionadas e decorrem de regime
e/ou condição especial de trabalho, o que demonstra a impossibilidade de se conferir
interpretação extensiva pretendida pelo autor, no sentido de que, no seu caso, somente
é cabível a utilização do salário básico para a apuração da diferença a ser quitada a
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título de "Complemento de RMNR". Recurso da reclamada conhecido e provido. Prejudicado o exame do recurso adesivo do autor pleiteando honorários advocatícios.
Processo: 0000453-86.2011.5.07.0002
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1

Julg.: 11/09/2014
Publ. DEJT: 24/09/2014

ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO. MOMENTO POSTERIOR À DECISÃO DE MÉRITO. POSSIBILIDADE.
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. Recurso ordinário conhecido e improvido.
Processo: 0082000-06.1993.5.07.0027
Rel. Desemb.: Jefferson Quesado Júnior
Turma 3

Julg.: 14/07/2014
Publ. DEJT: 22/07/2014

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
Quando a prova dos autos demonstra que, no ambiente laboral, há presença
de agentes insalubres biológicos e químicos para a função de auxiliar de almoxarifado, correta a decisão que deferiu o pagamento do adicional de insalubridade
no grau médio.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA RESPONSABILIDADE INSTITUCIONAL. SÚMULA 219, I, DO TST.
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.

Atendendo ao princípio da responsabilidade institucional, o qual aponta
para a necessidade de se evitar recursos desnecessários e de se colaborar com a
prestação jurisdicional como um todo, e observando que existe jurisprudência
sumulada no TST (Súmula nº 219) afastando tal direito na seara processual trabalhista, analisa-se o caso à luz da referida jurisprudência. Não preenchidos os
requisitos previstos na Súmula nº 219, I, do TST, quais sejam, ser beneficiário da
gratuidade judiciária e encontrar-se assistido por sindicato, é incabível a concessão de honorários advocatícios na Justiça do Trabalho. RECURSO ORDINÁRIO
conhecido e parcialmente provido.
Processo: 0002086-26.2011.5.07.0005
Rel. Juiz Convocado: Judicael Sudário de Pinho
Turma 2

Julg.: 25/08/2014
Publ. DEJT: 05/09/2014
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ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
Ante a ausência de prova hábil para demonstrar a existência de condições
insalubres em determinado ambiente, indevido o adicional de insalubridade.

JORNADA DE TRABALHO. REPOUSO SEMANAL.

Restando provado que a empregada gozava de repouso semanal remunerado somente após o sétimo dia consecutivo de trabalho, deve-se ser aplicada a
penalidade prevista na OJ 410 da SDI-I.

DANO MORAL. DESPERSONALIZAÇÃO DO EMPREGADOR.
DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA.

Em razão do princípio da continuidade da relação de emprego, ocorre
a despersonalização do empregador, que visa melhor atender os interesses da
empregada. Uma vez constatado que não houve à aplicação do referido instituto,
o que ensejou na demissão da reclamante, deverá a empresa ser condenada ao
pagamento de dano moral.

DA MULTA DO ART. 467 DA CLT. INAPLICABILIDADE.

Contestando a reclamada todos os pedidos formulados pelo reclamante
de forma específica, não há se falar em parcelas incontroversas. Assim, torna-se
inaplicável a sanção contida no art. 467 da CLT.

TRCT. HOMOLOGAÇÃO SEM RESSALVAS. EFICÁCIA
LIBERATÓRIA PLENA.
O reclamante, assinando Termo de Rescisão Contratual de Trabalho sem
ressalva quanto ao postulado, estará quitando todas as verbas ali expressamente
consignadas, tendo em vista que referida quitação tem eficácia liberatória plena,
entendimento este também consagrado pelo C. TST na Súmula nº 330. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Processo: 0000927-20.2013.5.07.0024
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva
Turma 3

Julg.: 08/09/2014
Publ. DEJT: 18/09/2014

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO.
Em razão da Súmula Vinculante nº 4, do Supremo Tribunal Federal, não
pode o Judiciário determinar a adoção da remuneração ou do salário contratual
para o cálculo do adicional de insalubridade, bem como não pode determinar
seja utilizado o piso salarial, salário normativo ou qualquer salário estipulado por
norma coletiva da categoria profissional, pois apesar de ter aquela Corte declarado a inconstitucionalidade da utilização do salário mínimo como indexador de
base de cálculo da indigitada parcela, declarou, também, que este não pode ser

18

TRT 7ª Região - Boletim de Jurisprudência - jul./dez. - 2014

substituído por decisão judicial. Assim, utiliza-se como base de cálculo, via de
regra, o salário mínimo.
Processo: 0001780-26.2012.5.07.0004
Rel. Desemb.: Emmanuel Teófilo Furtado
Turma 1

Julg.: 25/09/2014
Publ. DEJT: 03/10/2014

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CONFISSÃO FICTA.
DISPENSA DA PROVA PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE.
É essencial ao reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade a
realização de perícia técnica, a teor do art. 195 da CLT, que é norma cogente. A
realização da perícia técnica é imprescindível ao deslinde da questão acerca dessa
matéria. Sendo assim, nem mesmo a confissão ficta tem o condão de afastar a
necessidade da confecção do laudo pericial.
Processo: 0000449-97.2013.5.07.0028
Rel. Desemb.: Fernanda Maria Uchoa de Albuquerque
Turma 3

Julg.: 20/10/2014
Publ. DEJT: 03/11/2014

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. FORNECIMENTO DE
EPI'S. INEFICAZ.
Mesmo havendo o fornecimento de EPI's dentro dos padrões de qualidade
necessários, bem como a correta fiscalização de seu uso, estes fatos por si sós, não
eximem o pagamento do adicional. Deve haver comprovação de que excluem por
completo os riscos à saúde do empregado no ambiente laboral.
Processo: 0000653-84.2011.5.07.0005
Rel. Desemb.: Plauto Carneiro Porto
Turma 3

Julg.: 08/09/2014
Publ. DEJT: 18/09/2014

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO PERICIAL.
CALOR EXCESSIVO. CONFIRMAÇÃO. DEFERIMENTO.
Demonstrado cabalmente através de laudo pericial o desempenho de atividade laboral em condições extremas, consideradas prejudiciais à saúde do trabalhador, que se expusera constantemente a temperaturas superiores aos limites da
tolerância humana, acertada a decisão de primeira instância que deferiu o adicional
de insalubridade pleiteado na exordial, mormente quando não há na fase instrutória
qualquer contrariedade ao indigitado instrumento, que é o caso dos autos.
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Processo: 0000097-64.2012.5.07.0032
Rel. Desemb.: Plauto Carneiro Porto
Turma 3
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Julg.: 1º/07/2014
Publ. DEJT: 10/07/2014

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO PERICIAL
FUNDAMENTADO.
Embora não esteja o Juiz adstrito ao laudo pericial, conforme o art. 436
do CPC, para que se desconsiderem as conclusões do expert e se adote posicionamento contrário, é preciso haver prova robusta e inequívoca contrária. Assim,
incensurável a sentença, com base na prova pericial produzida nos autos.

INTERVALO INTRAJORNADA. AUSÊNCIA DE PRÉ-ASSINALAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO EMPREGADOR.

A falta de horário pré-assinalado para repouso e alimentação, resulta em
presunção juris tantum de sua inexistência, envergando-se sobre o empregador o
ônus de provar a sua regular concessão. Ante o exposto, recurso ordinário conhecido, mas improvido.
Processo: 0002429-38.2011.5.07.0032
Rel. Desemb.: Francisco José Gomes da Silva
Turma 2

Julg.: 15/09/2014
Publ. DEJT: 24/09/2014

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO PERICIAL
POSITIVO. DEFERIMENTO DO PEDIDO. CONFIRMAÇÃO.
A caracterização, bem como a classificação da insalubridade, far-se-á
através de perícia a cargo de médico ou engenheiro do trabalho, nomeado pelo
juiz, nos termos dispostos no art. 195, da Consolidação das Leis do Trabalho. A
conclusão constante do laudo pericial foi incisiva quanto à existência de insalubridade no ambiente de trabalho do postulante, bem como que a reclamada não
comprovou a entrega dos equipamentos de proteção individual que neutraliza os
efeitos dos agentes insalubres. Decisão mantida.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMPREGADO NÃO
ASSISTIDO POR SINDICATO. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO PREVISTO NAS SÚMULAS 219 E 329 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO.
Não comprovando o reclamante que se encontra assistido pelo sindicato
representativo de sua categoria profissional, restam indevidos os honorários advocatícios, "ex vi" do entendimento constante das Súmulas 219 e 329 do Tribunal
Superior do Trabalho. Decisão reformada.
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HORAS EXTRAS. PROVAS INSUFICIENTES.

O reconhecimento do trabalho extraordinário pressupõe a existência, nos
autos, de prova robusta, concreta e induvidosa, não bastando simples alegações.
Sentença mantida.
Processo: 0001811-40.2012.5.07.0006
Rel. Desemb.: Durval César Vasconcelos Maia
Turma 2

Julg.: 25/08/2014
Publ. DEJT: 10/09/2014

ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. COORDENADOR DE
MANUTENÇÃO ELÉTRICA.
Comprovada a existência de risco nas atividades de Coordenador de Manutenção Elétrica, e havendo nos autos laudo pericial conclusivo quanto à existência
de periculosidade, devido o referido adicional, nos termos do art. 193, da CLT e
da Súmula 364, do C. TST.
Processo: 0000760-16.2012.5.07.0031
Rel. Desemb.: Maria José Girão
Turma 3

Julg.: 20/10/2014
Publ. DEJT: 03/11/2014

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

MULTA DO ART. 477, § 8º DA CLT.

Ainda que a homologação da rescisão pelo sindicato da categoria profissional tenha ocorrido a destempo, o pagamento das verbas rescisórias devidas ao
empregado foi efetuado dentro do decênio legal, pelo que indevida referida verba.
Recurso conhecido e provido em parte.
Processo: 0000502-81.2012.5.07.0006
Rel. Desemb.: Jefferson Quesado Júnior
Turma 3

Julg.: 04/08/2014
Publ. DEJT: 1º/09/2014

ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. LAUDO PERICIAL.
ART. 436 DO CPC.
Ressumando da prova oral a circunstância de o reclamante, no exercício
da função de vigilante, haver laborado em área de risco, na medida em que o
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fazia muito próximo às bombas de gasolina, chegando, muitas vezes, a realizar o
abastecimento dos veículos, inarredável o reconhecimento do caráter periculoso
de sua atividade funcional, a despeito da prova técnica realizada, a que o Juiz não
se acha adstrito, consoante o art. 436 do Código de Processo Civil, pelo que tem
jus ao vindicado adicional.
Processo: 0122400-25.2008.5.07.0031
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 09/06/2014
Publ. DEJT: 16/07/2014

ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA.
Afigura-se indevido o pagamento do adicional previsto no art. 469, § 3º,
da CLT, quando a transferência não é provisória, mas definitiva.

AUXÍLIO ALUGUEL.

O pagamento de auxílio moradia para o empregado nos casos em que tal
não decorre em razão da própria necessidade para a realização do trabalho deve
ser considerada como salário in natura, pois essa benesse tem cunho salarial,
uma vez que é concedida pelo trabalho realizado, inteligência do art. 458 da CLT.
Processo: 0181200-75.2009.5.07.0010
Rel. Desemb.: Fernanda Maria Uchoa de Albuquerque
Turma 3

Julg.: 20/10/2014
Publ. DEJT: 03/11/2014

ADICIONAL NOTURNO. CÁLCULO. SALDAMENTO. PLANO
REG/REPLAN. INOCORRÊNCIA DE ERRO NA BASE DE
CÁLCULO.
Restando evidenciado no processo, à vista do contexto fático-processual
emergente dos autos e à luz da documentação coligida ao acervo instrutório,
que a rubrica "Média do Adicional Noturno" somente integra a composição
do valor para Saldamento do plano REG/REPLAN quando o percentual do
adicional noturno for distinto nos últimos 12 meses, e, ainda, considerando-se
que não há previsão normativa para integração da rubrica retro mencionada,
juntamente com a rubrica "adicional noturno" na composição do valor a ser
saldado, não se evidencia, na espécie, o alegado erro de cálculo. Recurso
CAIXA e FUNCEF totalmente provido.
Processo: 0001559-47.2011.5.07.0014
Rel. Desemb.: Regina Gláucia Cavalcante Nepomuceno
Turma 1

Julg.: 10/07/2014
Publ. DEJT: 18/07/2014
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ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DO
TOMADOR DOS SERVIÇOS. SÚMULA Nº 331, IV, DO TST.
CULPA "IN VIGILANDO". ADC 16 DO STF.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 16, ao declarar a
constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, ressalvou a possibilidade de
a Justiça do Trabalho constatar, no caso concreto, a culpa "in vigilando" da Administração Pública e, diante disso, atribuir responsabilidade ao ente público pelas
obrigações, inclusive trabalhistas, inobservadas pelo contratado. É que a própria
Lei de Licitações impõe à Administração Pública o dever de fiscalizar a execução
dos contratos administrativos. Na hipótese dos autos, o Município-recorrente não
aponta qualquer elemento ou indício no sentido de que cumpriu a obrigação legal
que lhe é imposta (artigos 58, III, e 67, caput e § 1º, da Lei nº 8.666/93), razão pela
qual se atribui a responsabilidade subsidiária ao ente público, com fundamento
nos arts. 186 e 927, "caput", do CC e Súmula nº 331, IV, do TST.
Processo: 0002769-35.2013.5.07.0024
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1

Julg.: 11/09/2014
Publ. DEJT: 18/09/2014

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSÍDIO DE ALÇADA.
NÃO CONFIGURAÇÃO.
Não resta configurada, na espécie, a irrecorribilidade ordinária prevista
para o dissídio de alçada, porquanto o valor considerado para tal aferição é aquele
atribuído à causa, na petição inicial, o qual no presente caso importou R$ 1.500,00,
superior, portanto, ao limite fixado na Lei nº 5.584/70 (art. 2º, § 3º). Merece, pois,
provimento o presente Agravo de Instrumento, a fim de determinar o processamento
do Recurso Ordinário interposto.
Processo: 0002255-29.2011.5.07.0032
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar
Turma 1

Julg.: 25/09/2014
Publ. DEJT: 1º/10/2014

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE
RECURSOS PARA DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA
GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
Para permitir o acesso à tutela jurisdicional do Estado, direito público subjetivo
garantido constitucionalmente, os tribunais têm admitido a extensão da gratuidade de
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Justiça às pessoas jurídicas de direito privado, com ou sem fins lucrativos, contanto
que demonstrada de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com as custas
processuais, o que não ocorreu na presente ação. Agravo a que se nega provimento.
Processo: 0070300-96.2008.5.07.0030
Rel. Desemb.: Plauto Carneiro Porto
Turma 3

Julg.: 1º/07/2014
Publ. DEJT: 10/07/2014

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REMESSA DE DOCUMENTOS
E PETIÇÕES. PORTAL DE SERVIÇOS. FALHA OU ERRO.
RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO.
Embora não conste, de modo expresso, da Resolução nº 273/2010, deste
Regional, que trata de peticionamento eletrônico, é intuitivo que compete ao usuário
do sistema informatizado (portal de serviços, e-mail e outros) zelar pela correção
das remessas de documentos e peças processuais, não se admitindo a transferência
dessa responsabilidade ao serviço judiciário ou aos magistrados. Assim, ao enviar
seus arquivos, devem os interessados realizar minudente conferência dos documentos
e peças que deles devam constar, assegurando-se de que nada foi omitido, eis que
equívocos e falhas podem ensejar a perda de prazos processuais. Nesse sentido,
consta do art. 10, § 4º, da Resolução citada, que "A não-obtenção, pelo usuário, de
acesso ao Sistema, além de eventuais defeitos de transmissão, recepção de dados,
petições recusadas, não servem de escusa para o descumprimento dos prazos legais".
Processo: 0001583-78.2011.5.07.0013
Rel. Desemb.: Durval César Vasconcelos Maia
Turma 2

Julg.: 06/10/2014
Publ. DEJT: 15/10/2014

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AGRAVO DE PETIÇÃO.
DECISÃO PROFERIDA EM FASE DE LIQUIDAÇÃO. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. IRRECORRIBILIDADE IMEDIATA.
A decisão proferida em fase de liquidação ostenta natureza nitidamente
interlocutória, uma vez que não extingue a execução, sendo certo que as matérias
nela suscitadas poderão ser novamente arguidas em sede de embargos à execução.
Portanto, sendo interlocutória, torna-se irrecorrível de imediato, a teor do art. 893,
§ 1º, da CLT. Correto, portanto, o despacho que denegou seguimento ao agravo
de petição. Agravo de instrumento não provido.
Processo: 0226600-91.1999.5.07.0001
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar
Turma 1

Julg.: 22/10/2014
Publ. DEJT: 29/10/2014
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AGRAVO DE PETIÇÃO. ALTERAÇÃO DA COISA JULGADA.
REDISCUSSÃO. VIA IMPRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE.
Ao Juízo da execução cumpre observar, fielmente, o comando da decisão
exequenda, sob pena de ofensa à coisa julgada. Assim, não há que se falar em
incompetência da Justiça do Trabalho devendo ser improvido o recurso.
Processo: 0147600-58.2008.5.07.0023
Rel. Desemb.: Maria José Girão
Turma 3

Julg.: 06/10/2014
Publ. DEJT: 13/10/2014

AGRAVO DE PETIÇÃO. ARQUIVAMENTO DEFINITIVO.
IMPOSSIBILIDADE. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.
Não cabe a extinção da execução com a determinação de arquivamento
definitivo do feito antes de serem observados os preceitos do art. 40 e parágrafos
da Lei nº 6.830/80 e normas da Consolidação dos Provimentos da CorregedoriaGeral da Justiça do Trabalho. Provido o agravo de petição.
Processo: 0242300-12.1996.5.07.0002
Rel. Desemb.: Maria José Girão
Turma 3

Julg.: 13/10/2014
Publ. DEJT: 21/10/2014

AGRAVO DE PETIÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS E
DELIMITAÇÃO DE VALORES. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Agravo de Petição cujas razões se limitam a repetir
argumentos já lançados nos autos, sem impugnar diretamente os fundamentos da
Decisão objurgada e, ainda, carente de discriminação dos valores que entende corretos, pois ausente requisito essencial para sua admissibilidade, a teor do Inciso II
do art. 514 do CPC e § 1º do art. 897 da CLT.
Processo: 0262000-71.2001.5.07.0010
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 06/10/2014
Publ. DEJT: 15/10/2014

AGRAVO DE PETIÇÃO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO
JUÍZO. NÃO CONHECIMENTO.
Ausente a garantia do juízo, não há como se conhecer do presente
agravo de petição.
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Processo: 0002200-79.2008.5.07.0001
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar
Turma 1
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Julg.: 16/10/2014
Publ. DEJT: 23/10/2014

A G R AV O D E P E T I Ç Ã O . B E N E F Í C I O D E O R D E M .
REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA O
RESPONSÁVEL SUBSIDIÁRIO. DESNECESSIDADE DE
PERSECUÇÃO ANTERIOR DOS BENS DOS SÓCIOS DO
DEVEDOR PRINCIPAL.
Conforme reiterada jurisprudência do TST, inexiste, no ordenamento jurídico pátrio, qualquer norma instituidora de benefício de ordem que privilegie o
responsável subsidiário em detrimento dos sócios do devedor principal. Possível,
pois, o redirecionamento da execução contra o responsável subsidiário, tão logo
verificada a inexistência de bens em nome do principal, sendo desnecessário que
se proceda à anterior desconsideração da personalidade jurídica deste.

MULTA POR ATENTADO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA.

Demonstrado nos autos que a executada fez uso indevido e abusivo do
seu direito de defesa, é devida incidência de condenação, com fulcro no art. 18
do CPC, não se tratando de proporcionar enriquecimento ilícito ao autor, mas de
compensá-lo pela mora decorrente da atitude da ré, que se opõe maliciosamente
à execução, e resiste injustificadamente às ordens judiciais, provocando tumulto
na ordem processual.
Processo: 0363600-02.2006.5.07.0030
Rel. Desemb.: Regina Gláucia Cavalcante Nepomuceno
Turma 1

Julg.: 10/09/2014
Publ. DEJT: 16/09/2014

AGRAVO DE PETIÇÃO. BENEFÍCIO DE ORDEM. RESPONSABILIDADE SUBISIDIÁRIA. DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. EXECUÇÃO.
Devidamente comprovado nos autos o zelo do Juiz da execução em buscar
bens da executada principal, infundada, portanto, a pretensão do agravante de
aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica da devedora principal, por ser medida excepcional, condicionada a inexistência de bens da empresa
(responsável principal e subsidiária), capazes de satisfazer o débito trabalhista.
Ademais, a teor dos arts. 596, § 1,º do CPC e 4º, § 3º, da Lei nº 6.830/90, incumbia
ao agravante apontar concretamente eventuais bens do devedor principal, passíveis de satisfazer a presente execução, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
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Processo: 0000384-04.2010.5.07.0030
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1

Julg.: 11/09/2014
Publ. DEJT: 18/09/2014

AGRAVO DE PETIÇÃO. CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DO
DEVEDOR PRINCIPAL. ESGOTAMENTO.
Se a tentativa de desapropriação do patrimônio da primeira reclamada
for plenamente demonstrada nos autos, restando infrutíferos todos os esforços
empreendidos para a satisfação do crédito da exequente, autorizativo se torna, a
partir de então, a expropriação de bens do devedor subsidiário, não havendo se
falar em benefício de ordem em relação às pessoas físicas, também responsáveis
subsidiárias pela devedora principal. Agravo de petição conhecido e desprovido.
Processo: 0028400-36.2008.5.07.0030
Rel. Desemb.: Jefferson Quesado Júnior
Turma 3

Julg.: 1º/07/2014
Publ. DEJT: 25/07/2014

AGRAVO DE PETIÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PORTARIA
Nº 1.293/2005 DO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.
Nos termos do artigo 2º, da Portaria de nº 1.293/2005 do MPS, o valor
máximo para se deixar de executar os créditos da Previdência Social, não pagos
espontaneamente, decorrentes de decisões proferidas por esta justiça especializada,
é de R$ 120,00. Não sendo essa a hipótese dos autos, deve ser reformada a decisão
de primeiro grau que extinguiu a execução, a fim de que seja aplicado ao caso o
disposto no art. 40 da Lei de Execução Fiscal. Agravo de petição conhecido e provido.
Processo: 0198800-32.2006.5.07.0005
Rel. Desemb.: Fernanda Maria Uchoa de Albuquerque
Turma 3

Julg.: 18/08/2014
Publ. DEJT: 02/09/2014

AGRAVO DE PETIÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
ISENÇÃO. ENTIDADE FILANTRÓPICA.
Uma vez que a "Consulta a Entidades Filantrópicas" de fl. 76, emitida pela
Previdência Social e colacionada aos autos pela União Federal, demonstra que
em 16.02.2004 a Sociedade Hospitalar São Francisco de Canindé teve cancelado
o direito à isenção de que trata a Lei 12.101/09, relativamente às contribuições
previdenciárias, e tendo-se em conta, ainda, a empregada consignada, ora agravada, fora admitida nos quadros da agravante em 01.06.2005, cabível a cobrança
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da contribuição previdenciária, eis que, nesta época, a empresa não mais gozava
da isenção em liça.
Processo: 0224600-16.2008.5.07.0030
Rel. Desemb.: Jefferson Quesado Júnior
Turma 3

Julg.: 30/06/2014
Publ. DEJT: 17/07/2014

AGRAVO DE PETIÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE PEQUENO VALOR. MEDIDAS EXECUTÓRIAS
INFRUTÍFERAS. APLICAÇÃO POR ANALOGIA DA PORTARIA MF Nº 75/2012. POSSIBILIDADE.
Verificada a inexequibilidade do crédito previdenciário, ante a inexistência
de bens do executado, e considerando, ainda, o ínfimo valor do crédito perseguido,
não nos afigura razoável a exigência de manutenção do feito, a fim de que esta
Justiça Especializada insista na renovação de medidas executórias que se mostraram
infrutíferas. Note-se que a razão de ser da dispensa da inscrição na Dívida Ativa da
União de débito de montante igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), determinada
pelo Ministro da Fazenda através do art. 1º, inciso I, da Portaria 75/2012, está na
ausência de retorno benéfico ao erário em arcar com os custos da execução de débitos
fiscais de pequeno valor. Esse é o sentido da previsão do art. 65, parágrafo único,
da Lei nº 7.799/89. Dessa forma, é de se manter a decisão agravada que, aplicando
analogicamente a referida Portaria Ministerial, remitiu o crédito previdenciário, por
entender desarrazoado o valor da dívida frente aos custos da cobrança, julgando
extinta a execução. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Processo: 0037300-46.2009.5.07.0006
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1

Julg.: 11/09/2014
Publ. DEJT: 18/09/2014

AGRAVO DE PETIÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA.
IRRECORRIBILIDADE IMEDIATA. SÚMULA 214/TST.
Uma vez que a própria União Federal reconhece, em seu apelo, que a decisão que rejeita a impugnação ao cálculo das contribuições previdenciárias é uma
decisão especial irrecorrível, que tem uma índole de uma decisão interlocutória
qualificada ou mista, que decide a fase de liquidação sem status de definitividade
e tendo-se em conta que tais decisões, na Justiça do Trabalho, são irrecorríveis
de imediato, conforme plasmado na Súmula 214/TST, correto o despacho que
considerou incabível e deixou de receber o agravo de petição.
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Processo: 0001547-11.2012.5.07.0010
Rel. Desemb.: Jefferson Quesado Júnior
Turma 3

Julg.: 30/06/2014
Publ. DEJT: 18/07/2014

AGRAVO DE PETIÇÃO. ERRO NA ATUALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS. CONFIGURAÇÃO.
Constatado o erro de cálculo, pode o Juízo corrigi-lo a qualquer tempo,
ainda que a Sentença tenha transitado em julgado. No caso dos autos, o retorno
dos autos à Vara de Origem, para que haja a retificação da planilha de atualização
de cálculos, é medida que se impõe. Agravo conhecido e provido.
Processo: 0685400-07.2006.5.07.0032
Rel. Desemb.: Emmanuel Teófilo Furtado
Turma 1

Julg.: 10/07/2014
Publ. DEJT: 16/07/2014

AGRAVO DE PETIÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO ACOLHIDA. NATUREZA JURÍDICA. DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA. IRRECORRIBILIDADE IMEDIATA.
A exceção de pré-executividade é um incidente processual, sem a exigência de
garantia do juízo, cujo cabimento no Processo do Trabalho deve ser analisado com extrema
cautela, podendo ser admitida para atender situações excepcionais e especialíssimas, que
impliquem nulidade do processo de execução ou sua própria extinção, sem maiores indagações. Acolhida a exceção de pré-executividade, com a extinção do processo de execução
trabalhista, o agravo de petição é perfeitamente cabível para impugnar tal decisão, devido à
sua excepcional natureza terminativa do feito. Entretanto, o mesmo não ocorre no caso em
que a exceção é rejeitada, pois tal decisão tem caráter de interlocutória, cuja recorribilidade
imediata tem um campo restrito no Direito Processual do Trabalho, a teor do disposto no §
1º, do art. 893, da CLT, e no entendimento contido na Súmula nº 214, do C. TST.
Processo: 0104400-40.2004.5.07.0023
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1

Julg.: 11/09/2014
Publ. DEJT: 24/09/2014

AGRAVO DE PETIÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DOS VALORES IMPUGNADOS.
NÃO CONHECIMENTO.
À luz do preceituado no artigo 897, § 1º, do Texto Consolidado, o Agravo
de Petição somente deve ser conhecido se o agravante delimitar, justificadamente,
as matérias e os valores impugnados.
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Processo: 0001137-85.2010.5.07.0021
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho
Turma 2
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Julg.: 09/06/2014
Publ. DEJT: 16/07/2014

AGRAVO DE PETIÇÃO. EXECUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. INTERESSE DA UNIÃO. DEFERIMENTO DA PRETENSÃO RELATIVA AO PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
Ainda que o montante devido pelo executado, a título de contribuição
previdenciária, seja irrisório, desaconselhando, pelo menos, em tese, o emprego
da máquina pública (administrativa e judiciária) para a tentativa, não raro, frustrada de obter a satisfação do crédito, não se pode negar à exequente (UNIÃO),
enquanto sujeito ativo do tributo, o direito de dar continuidade ao processo de
execução, visto que se trata de prerrogativa assegurada mediante preceito de lei
(art. 40, Lei 6.830/1980).
Processo: 0001200-47.1999.5.07.0005
Rel. Desemb.: Durval César Vasconcelos Maia
Turma 2

Julg.: 25/08/2014
Publ. DEJT: 03/09/2014

AGRAVO DE PETIÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REINTEGRAÇÃO. POSSIBILIDADE.
A legislação trabalhista autoriza a execução provisória de obrigação de
fazer, não se havendo falar, portanto, em inexistência de sustentáculo legal a
determinar a execução provisória em obrigação de fazer. Outrossim, não se vislumbram riscos de dano irreparável ao empregador, pois que, ao se determinar a
reintegração do obreiro ao emprego, aquele (empregador), a despeito da obrigação
de adimplemento da contraprestação salarial, terá, contudo, em contrapartida,
a prestação de serviços. Demais disto, sobreleva ressaltar que da reintegração
não resulta necessidade de indenização em regresso, acaso reformada a decisão
de mérito, pois que a prestação de serviços assume caráter sinalagmático com
obrigações recíprocas, e, se em virtude do estado mórbido não puder laborar o
obreiro, recairá no benefício previdenciário, sem ônus salarial para o empregador.
Verificou-se, ademais, que o C. TST, por meio da OJ nº 142, da SDI-II, uniformizou sua jurisprudência no sentido de viabilização de reintegração de empregado
em sede de antecipação de tutela, circunstância esta que indica a viabilidade de
execução de obrigação de fazer precedentemente ao trânsito em julgado da decisão.
Nessa esteira, conforme o jurista Carlos Henrique Bezerra Leite (Curso de Direito
Processual do Trabalho, LTr, 5ª edição, p. 837), se é admitida a antecipação dos
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efeitos da tutela jurisdicional relativamente a obrigação de fazer, que se trata de
uma decisão interlocutória, revogável a qualquer tempo, sujeita apenas à cognição
sumária, com muito mais razão se deve admitir a execução provisória de obrigação
de fazer, pois que esta constitui comando de uma sentença de mérito, ato processual
este que se nos afigura deveras o mais importante do processo, praticado após o
exaurimento da fase cognitiva. Agravo de petição conhecido e provido.
Processo: 0040001-95.2014.5.07.0008
Rel. Desemb.: Regina Gláucia Cavalcante Nepomuceno
Turma 1

Julg.: 28/08/2014
Publ. DEJT: 03/09/2014

AGRAVO DE PETIÇÃO. FGTS. CORREÇÃO EX OFFICIO DE
ERRO DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE.
Não merece reproche a decisão do Juízo "a quo" que determinou, de ofício,
a elaboração de novos cálculos de liquidação ao constatar que a respectiva quantificação não observou a base salarial da exequente, sendo esta parâmetro para
apuração da verba fundiária.
Processo: 0010500-27.2009.5.07.0023
Rel. Desemb.: Fernanda Maria Uchoa de Albuquerque
Turma 3

Julg.: 04/08/2014
Publ. DEJT: 19/08/2014

AGRAVO DE PETIÇÃO. GARANTIA DO JUÍZO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR DO INCIDENTE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA COMPLEMENTAÇÃO DO DEPÓSITO JUDICIAL. OBSERVÂNCIA DOS
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E
ECONOMIA PROCESSUAIS.
Afigura-se razoável considerar não garantida a execução quando o devedor
efetua depósito judicial de haveres monetários defasados pelo período de três anos
e quatro meses, lapso considerável, o qual implica diferença significativa a ser
apurada, quando levada a efeito a atualização respectiva. Todavia, a simples rejeição liminar dos embargos, sem abertura de prazo para que o executado proceda ao
depósito complementar para satisfação do débito, implica cerceamento de defesa.
A medida que melhor equaciona os interesses envolvidos, sopesando a garantia
constitucional do contraditório, corolário do devido processo legal, em confronto
com os princípios da economia e utilidade processuais, é o retorno dos autos à vara
de origem, a fim de que sejam atualizados os valores exequendos, notificando-se
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o executado para que efetue o depósito do montante complementar, sob pena de
prosseguimento da execução e, uma vez garantido o juízo, seja reaberto o prazo
para oposição dos embargos à execução. Agravo de petição parcialmente provido.
Processo: 0017700-21.2004.5.07.0004
Rel. Desemb.: Jefferson Quesado Júnior
Turma 3

Julg.: 30/06/2014
Publ. DEJT: 17/07/2014

AGRAVO DE PETIÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE
CONTA POUPANÇA.
Os valores existentes em conta poupança até o limite de 40 (quarenta)
salários mínimos, nos termos do art. 649, inciso X, do CPC, são absolutamente
impenhoráveis, inclusive para pagamento de créditos trabalhistas.
Processo: 0150400-56.2007.5.07.0003
Rel. Desemb.: Durval César Vasconcelos Maia
Turma 2

Julg.: 25/08/2014
Publ. DEJT: 03/09/2014

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.

RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. EXECUÇÃO DOS
BENS DOS DIRETORES DA DEVEDORA PRINCIPAL.

O redirecionamento da execução contra os sócios do devedor principal
somente deve ocorrer após frustadas as execuções movidas contra as executadas
principal e subsidiária, haja vista o caráter excepcional da teoria da desconsideração
da personalidade jurídica. Agravo de petição conhecido e improvido.
Processo: 0424600-03.2006.5.07.0030
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva
Turma 3

Julg.: 07/07/2014
Publ. DEJT: 15/07/2014

AGRAVO DE PETIÇÃO. LEI MUNICIPAL. PUBLICAÇÃO NO
ÁTRIO DA PREFEITURA. VALIDADE.
A regra é a de que a publicação de atos do Poder Público deve ser feita em
órgão oficial. Entretanto, ausente jornal oficial no município, considera-se válida
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a publicação pelos meios que rotineiramente se veiculam os atos oficiais na localidade, como a afixação no átrio da Prefeitura ou da Câmara Municipal. Exegese
do artigo 1º, da Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro.

LEI MUNICIPAL. REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR.
PRAZO ESTIPULADO NO § 12, DO ART. 97, DO ADCT.

O prazo previsto no § 12, do art. 97, do ADCT, com redação conferida pela
EC nº 62/2009, para adequação do sistema de pagamento das entidades públicas
às novas disposições constitucionais não se esgota com o transcurso do prazo de
180 dias. Desta forma, pode o Município, a qualquer tempo, publicar legislação
própria com valores relativos ao teto para pagamento de RPVs, sendo essencial
para a sua aplicação que a lei preceda a formação do RPV. Agravo de petição
conhecido e não provido.
Processo: 0000216-65.2011.5.07.0030
Rel. Juiz Convocado: Judicael Sudário de Pinho
Turma 2

Julg.: 15/09/2014
Publ. DEJT: 24/09/2014

AGRAVO DE PETIÇÃO. LIQUIDAÇÃO. FGTS. BASE SALARIAL.
Constatado que a liquidação promovida pela contadoria da Vara de origem
às fls 276/285 está em conssonância com as disposições da sentença de 1º grau transitada em julgado, impõe-se o improvimento do presente recurso, no sentido de se
prosseguir a execução. AGRAVO DE PETIÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Processo: 0175600-68.2008.5.07.0023
Rel. Desemb.: Maria José Girão
Turma 3

Julg.: 13/10/2014
Publ. DEJT: 29/10/2014

AGRAVO DE PETIÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
Compulsando-se os autos, depreende-se que os cálculos de liquidação
foram realizados em estrita observância ao julgado, incabível, portanto, qualquer
alteração do título exequendo, pena de ofensa à coisa julgada.

DEPÓSITOS RECURSAIS.

No caso em apreço, observa-se que, de fato, constam depósitos recursais
ainda não liberados, cujas guias repousam nos autos do Agravo de Instrumento,
ora apensado, contudo, tais depósitos não foram penhorados, não se configurando,
por conseguinte, o alegado excesso de execução.

IMPOSTO DE RENDA. CÁLCULO.

No tocante aos descontos fiscais, a retenção do Imposto de Renda deverá
incidir sobre cada valor mensal recebido, nos termos do art. 12-A da Lei nº 7.713,
de 22/12/1988 e da Instrução Normativa da Receita Federal, nº 1.127, de 7/2/2011,
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ou seja, o cálculo do imposto de renda incidente sobre as verbas trabalhistas pagas
acumuladamente deve observar os valores que seriam apurados à época em que
eram devidas, sendo então o cálculo incidente sobre a quantia mensalmente devida
e não sobre o total acumulado. Sem reparo a planilha de fl. 489, visto que em
conformidade com os ditames legais.

MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ IMPOSTA NA SENTENÇA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. AFASTADA.
Não se vislumbra, no presente feito, o intuito protelatório da agravante a
configurar qualquer das hipóteses previstas nos artigos 17 e 600 do CPC, tendo
apenas exercido o direito de acesso ao Judiciário, garantido pela Constituição da
República. Desta feita, dá-se provimento ao agravo de petição apenas para afastar
a aplicação da multa por litigância de má-fé.
Processo: 0118400-09.2007.5.07.0001
Rel. Desemb.: Regina Gláucia Cavalcante Nepomuceno
Turma 1

Julg.: 10/07/2014
Publ. DEJT: 16/07/2014

AGRAVO DE PETIÇÃO. MATÉRIAS AFETAS À FASE DE
CONHECIMENTO. COISA JULGADA.
Havendo ocorrido o trânsito em julgado da sentença condenatória, não cabe
à parte suscitar matérias atinentes à fase de conhecimento, como incompetência
da Justiça do Trabalho, prescrição bienal e ilegalidade das parcelas deferidas, sob
pena de ofensa ao princípio da coisa julgada, consubstanciado no artigo 5º, inciso
XXXVI, da Constituição Federal. Correto, portanto, o Juízo "a quo" que entendeu
incabíveis as pretensões aduzidas nos Embargos à Execução. Agravo de petição
conhecido, mas não provido.
Processo: 0040600-53.2009.5.07.0026
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar
Turma 1

Julg.: 10/09/2014
Publ. DEJT: 16/09/2014

AGRAVO DE PETIÇÃO. NULIDADE DA ARREMATAÇÃO.
PRECLUSÃO. PREÇO VIL. INOCORRÊNCIA.
Em relação ao que seria preço vil para efeito de arrematação de bem levado
à hasta pública, salienta-se que, tendo em vista que não há definição legal de preço
vil, a jurisprudência já pacificou o entendimento no sentido de que preço vil é o
lance inferior a 50% do valor da avaliação dos bens, o que não é o caso dos autos,
uma vez que o valor avaliado do imóvel pelo Oficial de Justiça foi de R$ 12.000,00,
tendo o lanço sido dado pelo arrematante pelo seu valor máximo, ou seja, nos exatos
100% (cem por cento) do valor da avaliação, assim, não há que se falar em nulidade
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da arrematação por preço vil, haja vista que a arrematação do citado bem decorreu
de regular observância dos trâmites processuais. Ademais, não há que se falar em
pedido de reavaliação do imóvel, uma vez que a questão já fora objeto de análise
nos Embargos à Execução, tendo ocorrido a preclusão acerca da referida discussão.
AGRAVO DE PETIÇÃO CONHECIDO E DADO PROVIMENTO.
Processo: 0158600-07.2002.5.07.0010
Rel. Desemb.: Francisco José Gomes da Silva
Turma 2

Julg.: 10/11/2014
Publ. DEJT: 14/11/2014

AGRAVO DE PETIÇÃO. NULIDADE DE CITAÇÃO. CERTIDÃO
DO OFICIAL DE JUSTIÇA QUE NÃO PERMITE IDENTIFICAR QUEM RECEBEU A CONTRAFÉ. VÍCIO INSANÁVEL.
Embora inexista no direito processual do trabalho a obrigatoriedade de que
a citação inicial seja pessoal, deve o ato revestir-se de requisitos mínimos que
demonstrem sua regularidade processual, mormente no que tange à identificação
de quem recebeu a contrafé do mandado. Tal pressuposto é de suma importância,
porque dele é possível extrair se houve qualquer forma de fraude ou conluio, no
intuito deliberado de provocar uma revelia. Agravo de petição conhecido e provido.
Processo: 0001132-57.2010.5.07.0023
Rel. Desemb.: Jefferson Quesado Júnior
Turma 3

Julg.: 30/06/2014
Publ. DEJT: 17/07/2014

AGRAVO DE PETIÇÃO. PREÇO VIL. NULIDADE DA ARREMATAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A arrematação respeitou os termos do art. 888 da CLT, ou seja, foi efetuada
pelo valor do maior lance oferecido em leilão. Ademais, o valor da arrematação
atingiu 50% do valor da penhora, percentual que não torna vil a arrematação.
Agravo de petição a que se nega provimento.
Processo: 0144800-57.2008.5.07.0023
Rel. Desemb.: Maria José Girão
Turma 3

Julg.: 22/09/2014
Publ. DEJT: 29/09/2014

AGRAVO DE PETIÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
ARQUIVAMENTO DEFINITIVO DO FEITO.
Não tendo sido implementadas nos autos todas as pesquisas de ofício aos
sistemas eletrônicos RENAJUD, INFOJUD, SIARCO, busca de informações de

TRT 7ª Região - Boletim de Jurisprudência - jul./dez. - 2014

35

bens na declaração de imposto de renda e nos cartórios da cidade, nem realizadas outras diligências "in loco" por oficial de justiça, bem como, não tendo
sido providenciado a repetição de medidas como BACENJUD, nos termos
da Lei 6.830/80, como pressupostos essenciais para o arquivamento do feito,
há que se prover o Agravo para determinar o prosseguimento da execução,
na tentativa de encontrar bens do devedor capazes de satisfazer o crédito do
obreiro. Agravo conhecido e provido.
Processo: 0059600-49.2002.5.07.0005
Rel. Desemb.: Emmanuel Teófilo Furtado
Turma 1

Julg.: 02/07/2014
Publ. DEJT: 14/07/2014

AGRAVO DE PETIÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA DO TRABALHO. SÚMULA
114 DO TST.
O C. TST sedimentou o entendimento, através da Súmula 114, de ser
inaplicabilidade a prescrição intercorrente na Justiça do Trabalho. Agravo
conhecido e provido.
Processo: 0223300-46.1998.5.07.0005
Rel. Desemb.: Fernanda Maria Uchoa de Albuquerque
Turma 3

Julg.: 04/08/2014
Publ. DEJT: 19/08/2014

AGRAVO DE PETIÇÃO. PRESCRIÇÃO NA FASE EXECUTIVA.
A despeito do entendimento previsto na Súmula 114, do C. TST, entendo
aplicável o reconhecimento da prescrição na fase executiva, quando configurada
a inércia do credor, evitando, por conseguinte, a prorrogação "ad eternum" das
lides, em respeito ao princípio da segurança jurídica e pacificação social. Na
espécie dos autos, o feito permaneceu paralisado por quase cinco anos, aguardando que o exequente apresentasse seus artigos de liquidação, impondo-se, por
conseguinte, o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, a fim de
determinar a extinção da execução. Agravo de petição provido.
Processo: 0190000-52.1991.5.07.0001
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar
Turma 1

Julg.: 16/10/2014
Publ. DEJT: 03/11/2014

AGRAVO DE PETIÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA
RECONHECIDA NO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA.
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EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA
NO CURSO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO.
Considerando-se os efeitos cristalizantes da "res judicata", forçoso reconhecer a impossibilidade de reforma das decisões de mérito transitadas em julgado
no curso do processo de execução, devendo manter-se a obrigação do responsável
subsidiário pelo adimplemento das obrigações de pagar insertas no "decisum", com
exclusão apenas das obrigações de fazer, expressamente destinadas ao devedor
principal no próprio dispositivo sentencial.

AGRAVO DE PETIÇÃO. EXECUÇÃO CONTRA SÓCIOS.
BENEFÍCIO DE ORDEM. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO.
OBRIGAÇÃO DO AGRAVANTE.

O benefício de ordem somente será deferido nas hipóteses em que o
executado-agravante forneça ao juízo, de forma correta e discriminada, os dados
relativos aos sócios e/ou representantes da executada principal, não se admitindo
a transferência dessa obrigação aos juízes e servidores da Justiça do Trabalho.

PENALIDADES. MULTA DE 1% E INDENIZAÇÃO DE 10%
SOBRE O VALOR DA CAUSA.

Reconhecido o intuito meramente protelatório do agravo de petição e,
demais disso, verdadeiro "atentado à dignidade da justiça", correta a condenação
do agravante ao pagamento das penalidades tangentes à multa de 1% e da indenização de 10% sobre o valor da causa.
Processo: 0000658-65.2010.5.07.0030
Rel. Desemb.: Durval César Vasconcelos Maia
Turma 2

Julg.: 25/08/2014
Publ. DEJT: 03/09/2014

AGRAVO DE PETIÇÃO. RPV. LEI PUBLICADA NO ÁTRIO DA
PREFEITURA. VALIDADE.
Nos termos do art. 1º da Lei de Introdução ao Código Civil, necessário se
faz, para que uma lei tenha asseguradas as suas vigência e eficácia, o cumprimento
formal da publicação em órgão oficial. Contudo, à míngua de jornal oficial do
Município, cabível é a sua publicação mediante a afixação na sede da Prefeitura,
mesmo porque constitui costume local e atende ao princípio constitucional da
publicidade. Agravo conhecido e provido.
Processo: 0121300-98.2009.5.07.0031
Rel. Desemb.: Francisco José Gomes da Silva
Turma 2

Julg.: 15/09/2014
Publ. DEJT: 24/09/2014
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AGRAVO DE PETIÇÃO. VALORES NÃO DELIMITADOS. NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso em que inexiste delimitação, de forma justificada,
de valores impugnados, tendo em vista o disposto no art. 897, § 1º, da CLT.
Processo: 0018600-21.2006.5.07.0008
Rel. Desemb.: Maria José Girão
Turma 3

Julg.: 13/10/2014
Publ. DEJT: 29/10/2014

AGRAVO DE PETIÇÃO. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. POSSIBILIDADE DE PENHORA DO BEM.
Conforme entendimento já consagrado no C. STJ a alienação fiduciária
de veículo não obsta a sua penhora, pois tanto o bem em si, como os direitos do
devedor fiduciário sobre ele, a medida em que vem sendo paga a dívida, abrem
ensejo à constrição judicial trabalhista, mormente considerada a natureza alimentícia do crédito.
Processo: 0104900-02.2009.5.07.0001
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1

Julg.: 22/10/2014
Publ. DEJT: 29/10/2014

AGRAVO DE PETIÇÃO EM EMBARGOS DE TERCEIRO.
POSSE. AUSÊNCIA DE PROVAS.
Inexistindo prova nos autos de que a agravante é detentora da posse do
imóvel alienado, deve ser mantida a decisão ora atacada. Agravo de petição
conhecido, porém improvido.
Processo: 0001000-54.2011.5.07.0026
Rel. Desemb.: Maria José Girão
Turma 3

Julg.: 22/09/2014
Publ. DEJT: 29/09/2014

AGRAVO REGIMENTAL EM PRECATÓRIO. CORREÇÃO
MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 459 DA CLT NÃO
CONFIGURADA. SÚMULA 381 DO TST. INOCORRÊNCIA DE
ERRO MATERIAL.
1 A não aplicação de índice de correção monetária do mês subsequente ao da
prestação dos serviços não representa violação ao artigo 459 da CLT a possibilitar revisão de cálculos em precatório, porquanto tal preceito legal não trata especificamente
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de correção monetária, mas da época própria de pagamento de salários. 2 O critério de
aplicação do índice de correção monetária não está ligado à incorreção material ou à
utilização de critério em descompasso com a lei ou com o título executivo judicial, como
exigido pela Orientação Jurisprudencial nº 2. Agravo Regimental conhecido e desprovido.
Processo: 0008861-04.2013.5.07.0000
Rel. Desemb.: Francisco Tarcísio Guedes Lima Verde Júnior
Tribunal Pleno

Julg.: 16/09/2014
Publ. DEJT: 24/09/2014

AGRAVO REGIMENTAL EM PRECATÓRIO. IMPOSTO DE
RENDA INCIDENTE SOBRE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROCURAÇÃO QUE NÃO INDICA PESSOA JURÍDICA.
ALÍQUOTA APLICÁVEL À PESSOA FÍSICA. INTELIGÊNCIA
DO PARÁGRAFO 3º DO ARTIGO 15 DA LEI 8.906/94. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
As procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados,
com a indicação da sociedade de que façam parte, nos termos do art. 15, § 3º, da
Lei nº 8.906/1994. Na hipótese de constar apenas o nome do advogado, presume-se
que a causa tenha sido aceita em nome próprio, e o alvará ou o precatório referente
à verba honorária de sucumbência deve ser extraído em benefício do causídico
que a patrocina, incidindo a alíquota de 27,5% para o desconto do Imposto de
Renda na fonte.
Processo: 0010764-74.2013.5.07.0000
Rel. Desemb.: Francisco Tarcísio Guedes Lima Verde Júnior
Tribunal Pleno

Julg.: 16/09/2014
Publ. DEJT: 24/09/2014

ALTERAÇÃO CONTRATUAL PRATICADA EM 1º/11/2007.
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA AJUIZADA EM 10/09/2012.
PRESCRIÇÃO TOTAL. INEXISTÊNCIA.
A alteração contratual supostamente danosa, alegada pelo obreiro, havida
em 1º/11/2007, constitui ato positivo do empregador, praticado de uma única vez,
de sorte que o prazo para postular o controle de sua legalidade limita-se, pelo
princípio da actio nata, a cinco anos após a violação do direito, tendo em vista
que o contrato de trabalho encontra-se em vigência. Ajuizada a reclamatória em
1º/09/2012, não há falar em prescrição do direito de ação do reclamante.

FUNÇÃO COMISSIONADA TÉCNICA. NATUREZA JURÍDICA.

Verificando que a gratificação da Função Comissionada Técnica (FCT)
era paga com habitualidade pelo exercício ordinário das atividades de analista,
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em evidente desvio da finalidade regulamentar da verba, bem como diante da
confirmação institucionalizada por meio de Acordo Coletivo de Trabalho, não há
meios de refutar a natureza de salário em sentido estrito. Não cabe o argumento
de possibilidade de reversão ao cargo originário, tendo em vista que se trata de
salário dissimulado de gratificação, de modo que a sua redução implicaria ofensa
ao princípio da irredutibilidade salarial e alteração contratual lesiva. Ademais, o
reclamante não exercia função de confiança passível de reversão, cujo ônus probatório cabia ao recorrente/reclamado considerada a afirmativa de fato impeditivo
de direito, encargo do qual não se desvencilhou.

DAS COMPENSAÇÕES.

Dá-se a compensação quando ambas as partes são credoras e devedoras
entre si, compensando-se as duas obrigações. No caso concreto, o reclamado não
detém crédito em face do reclamante. Assim, não há valores a serem compensados.

DOS PERCENTUAIS INCORPORADOS E SUA BASE DE
CÁLCULO.

Constatando-se nos autos que o autor nunca recebera a FCT calculada sobre
seu valor máximo (60%), não há como deferir tal pleito. Percebe-se aqui que as fichas
financeiras trazidas à apreciação, bem como a evolução profissional e salarial do
reclamante, comprovam que o maior percentual percebido fora de 42% (porcentagem
aplicada em fevereiro de 2006 e devidamente incorporada ao patrimônio do autor),
Logo a FCT deve ser incorporada com referido percentil. Quanto ao parâmetro a ser
utilizado no cálculo desse valor, tem-se como sendo o do salário base referência. É
que restou delineado pela Norma GP/30-versão 1, item 4.3, ser o valor da função
calculado pela aplicação de percentuais, expressos em números inteiros, variáveis de
1% (hum por cento) a 60% (sessenta por cento) sobre o valor da Referência Salarial
do empregado. Alterado o decisum, também, nesse quesito.
Processo: 0001601-92.2012.5.07.0004
Rel. Desemb.: Plauto Carneiro Porto
Turma 3

Julg.: 06/10/2014
Publ. DEJT: 13/10/2014

ANISTIA. LEI Nº 8.878/94. RECOMPOSIÇÃO SALARIAL.
INTERPRETAÇÃO DAS LEIS DE ANISTIA E CONCESSÃO
DE REAJUSTES SALARIAIS AOS EMPREGADOS ANISTIADOS A PARTIR DA DATA DE SEU EFETIVO RETORNO AO
SERVIÇO, SEM NENHUM PAGAMENTO RETROATIVO.
APLICABILIDADE DO ARTIGO 471 DA CLT. OBSERVÂNCIA
DA LEI DA ANISTIA E DA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL
TRANSITÓRIA Nº 56 DA SBDI-1 DO TST.
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O período de afastamento do serviço do empregado anistiado, deve, necessariamente, ser considerado, do ponto de vista jurídico, um período de verdadeira suspensão do contrato de trabalho mantido pelas partes. Assim, impõe-se, a observância
do disposto no artigo 471 da CLT, assegurando-se ao empregado afastado, quando de
seu retorno, as mesmas vantagens concedidas em caráter geral aos empregados em
atividade, respeitando-se, no entanto, a Lei da Anistia e a Orientação Jurisprudencial
Transitória nº 56 da SBDI-1 do C. TST, pelo que o pagamento da recomposição
salarial ao reclamante anistiado, limita-se ao período após a sua "readmissão".
Processo: 0001163-66.2012.5.07.0004
Rel. Desemb.: Regina Gláucia Cavalcante Nepomuceno
Turma 1

Julg.: 10/07/2014
Publ. DEJT: 18/07/2014

ANULAÇÃO DO PROCESSO. CONDUÇÃO COERCETIVA
DE TESTEMUNHA.
Não tendo sido acolhido o pleito do advogado do postulante, feito no
momento oportuno, e em face do que dispõe o parágrafo único do art. 825 da
CLT, dá-se provimento ao recurso ordinário para o fim de anular o processo a
partir do indeferimento do pedido de condução coercitiva da testemunha autoral,
remetendo-se, pois, os autos à vara de origem para que seja realizada a notificação da testemunha indicada pelo reclamante e para o regular prosseguimento do
processo como de direito.
Processo: 0000175-51.2012.5.07.0002
Rel. Desemb.: Jefferson Quesado Júnior
Turma 3

Julg.: 30/06/2014
Publ. DEJT: 18/07/2014

APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. ALTERAÇÃO DO
REGULAMENTO. SÚMULA 288 DO C. TST.
Tem jus o reclamante a ver aplicado ao cálculo da complementação de
proventos o regulamento vigorante quando de sua admissão ao emprego, independentemente de prova do prejuízo alegado em virtude de alteração do plano
previdenciário. Nesse sentido a Súmula 288 do Colendo TST: "COMPLEMENTAÇÃO DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA. 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".
Processo: 0000382-91.2010.5.07.0011
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 09/06/2014
Publ. DEJT: 16/07/2014
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APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. PERMANÊNCIA DO
TRABALHADOR NA ATIVIDADE. NÃO-EXTINÇÃO DO
CONTRATO DE TRABALHO.
Embora a aposentadoria não se enquadre entre as causas extintivas do
contrato de trabalho, consoante pacificado em recente decisão do STF, não se há
olvidar, em se tratando de relação empregatícia com o Poder Público, inclusive a
administração indireta, a vedação constitucional de acumulação entre proventos e
salários, impondo ao gestor, ressalvadas as hipóteses expressamente elencadas na
Constituição, o dever de resilir o contrato em face da aposentadoria do empregado.
Portanto, in casu, a despedida do autor, sendo imperativo indeclinável de cunho
constitucional, não configura rescisão injusta, descabendo conseqüentemente a
condenação municipal ao pagamento da multa fundiária e liberação das guias
habilitatórias ao seguro-desemprego.
Processo: 0001330-51.2011.5.07.0026
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 09/06/2014
Publ. DEJT: 16/07/2014

ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Tendo a ação sido extinta com resolução do mérito face ao reconhecimento,
por parte do réu, da procedência do pedido (art. 269, II, do CPC), aplica-se ao
caso o que estabelece o § 4º do art. 20, do CPC, pelo que arbitra-se o valor dos
honorários em R$ 2.000,00 (dois mil reais) a serem suportados pelo requerido.
Processo: 0000199-82.2012.5.07.0001
Rel. Desemb.: Jefferson Quesado Júnior
Turma 3

Julg.: 1º/07/2014
Publ. DEJT: 18/07/2014

ASSÉDIO MORAL. INOCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL. INDEVIDA.
Não consta nos autos prova do suposto dano sofrido, como competia ao
recorrente, a teor do preceituado nos artigos 818, da CLT e 333, I, do CPC. Portanto,
incabível indenização. Recurso Ordinário a que se nega provimento.
Processo: 0002031-41.2013.5.07.0026
Rel. Desemb.: Maria José Girão
Turma 3

Julg.: 22/09/2014
Publ. DEJT: 29/09/2014

ATRASO SALARIAL. RESCISÃO INDIRETA. LEI Nº 9.615/98.
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A diferença salarial somente restou reconhecida em sentença, logo não se
há falar em mora contumaz no recolhimento fundiário, principalmente porque tal
depósito está consentâneo com o salário constante de sua carteira profissional.
Quanto ao atraso salarial, o art. 31, "caput", da Lei nº 9.615/98 (Lei Pelé), preconiza que somente o retardo superior a três meses dá azo à rescisão indireta do
contrato de trabalho desportista, o que, no caso, inocorrera.

MULTAS DOS ART. 467 E 477 DA CLT.

Firmada a controvérsia judicial das verbas reclamadas, que, inclusive, só
fora reconhecida em sentença, indevidas tais multas.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Somente são devidos quando atendidos os pressupostos da Lei nº 5.584/70,
a saber, assistência pelo sindicato representativo da categoria profissional e remuneração inferior ao dobro do mínimo legal ou situação econômica que não permita
a parte demandar sem prejuízo do sustento próprio ou da sua família, conforme
disposto nas Súmulas 219 e 329, do C. TST, o que não se verificou na hipótese
dos autos, vez que a postulação se deu por meio de advogado particular.
Processo: 0001263-55.2011.5.07.0004
Rel. Desemb.: Fernanda Maria Uchoa de Albuquerque
Turma 3

Julg.: 20/10/2014
Publ. DEJT: 04/11/2014

AUSÊNCIA DE VÍNCULO DE EMPREGO. MEAÇÃO.
Restando provado que a relação havida entre as partes consistia em uma
meação na colheita de castanha, inviável o reconhecimento do vínculo de emprego,
pois ausentes os requisitos previstos no art. 3º da CLT.
Processo: 0000025-76.2013.5.07.0021
Rel. Desemb.: Emmanuel Teófilo Furtado
Turma 1

Julg.: 16/07/2014
Publ. DEJT: 22/07/2014

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA DA PARCELA.
ART. 458 DA CLT.
Enquanto pago, habitualmente, em valor certo 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 revestir-se de clara índole salarial
o benefício concedido a título de auxílio-alimentação, consoante, inclusive, a
expressa indigitação do art. 458 da CLT, segundo o qual, além do pagamento em
dinheiro, compreende-se no salário, para todos os efeitos legais, a alimentação.
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Processo: 0001039-92.2012.5.07.0001
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho
Turma 2
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Julg.: 09/06/2014
Publ. DEJT: 16/07/2014

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. SUPRESSÃO DA PARCELA AOS
INATIVOS. ART. 468 DA CLT. SÚMULAS NºS 51 E 288 DO TST.
OJ-SDI1T-51 DO TST.
O pagamento/fornecimento do auxílio-alimentação aos aposentados da
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL incorporou-se ao contrato de trabalho do
bancário, admitido antes da supressão do benefício aos inativos, ato este datado
de 1995, sendo devida a incorporação da parcela à sua complementação de aposentadoria. Intelecção do disposto no art. 468 da CLT, c/c as Súmulas nºs 51 e 288
e OJ-SDI1T-51, todas do TST.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONCESSÃO.

Reputam-se devidos os honorários advocatícios de 15% sobre o valor da
condenação, visto que o reclamante se encontra assistido pelo sindicato da sua
categoria, conforme Súmulas 219 e 329 do C. TST.
Processo: 0001820-17.2012.5.07.0001
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva
Turma 3

Julg.: 18/08/2014
Publ. DEJT: 29/08/2014

AUXÍLIO-DOENÇA NO CURSO DO CONTRATO DE
EXPERIÊNCIA. SUSPENSÃO DA CONTAGEM DO PRAZO
DO SEU TÉRMINO.
O gozo de auxílio-doença durante o contrato de experiência suspende a
contagem para o seu termo final, conforme estatui o art. 476 da CLT.

DANOS MORAIS. EMPREGADO PORTADOR DE MIOCARDIOPATIA GRAVE. DISPENSA DISCRIMINATÓRIA.
In casu, ficou demonstrado a prática de ato ilícito pelo empregador, quando
da dispensa do autor em pleno gozo do auxílio-doença, o que inegavelmente lhe
acarretou prejuízos de ordem moral, mormente em se considerando a debilidade
de sua saúde. Assim, faz jus o obreiro a indenização pelo dano moral suportado.
Processo: 0002849-96.2013.5.07.0024
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1

Julg.: 17/09/2014
Publ. DEJT: 29/09/2014

BANCÁRIO. LABOR EXTRA ALÉM DA 7ª E 8ª HORAS DIÁRIAS.
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PONTO ELETRÔNICO. IMPUGNAÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL.
COMPROVAÇÃO. DEFERIMENTO.
Impugnado o controle de ponto apresentado pela reclamada, com posterior
comprovação testemunhal de labor extra além do anotado em tal registro de freqüência, acertada a decisão de origem que deferiu indigitado trabalho extraordinário,
haja vista pautar-se a justiça do trabalho pelo princípio da primazia da realidade.

INTERVALO DO ART. 384 DA CLT. DESCANSO DE 15 MINUTOS
ANTES DO TRABALHO EM SOBREJORNADA DA MULHER.
RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.

Predomina a tese de recepção do art. 384 da CLT pela Constituição Federal,
partindo de uma aplicação do princípio constitucional da igualdade que afasta a
ideia de igualdade absoluta entre homens e mulheres, permitindo, assim, o reconhecimento de direitos que visam o ajuste dessa desigualdade.

PARCELAS RESCISÓRIAS. PAGAMENTO EFETUADO NO
PRAZO DO ART. 477, DA CLT. HOMOLOGAÇÃO POSTERIOR
DO TRCT. MULTA. NÃO INCIDÊNCIA.
Não há que se falar em multa do art. 477, da CLT, pois a lei se refere a
pagamento e não a homologação, entendendo-se que, por se tratar de imposição
de penalidade, a interpretação há que ser restritiva.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA RESPONSABILIDADE INSTITUCIONAL. SÚMULA 219, I, DO TST.
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.

Atendendo ao princípio da responsabilidade institucional, o qual aponta para
a necessidade de se evitar recursos desnecessários e se colaborar com a prestação
jurisdicional como um todo, e observando que existe jurisprudência sumulada no
TST (Súmula 219) afastando tal direito na seara processual trabalhista, analisa-se o
caso à luz da referida jurisprudência. Não preenchido um dos requisitos previstos na
Súmula 219, I, do TST, qual seja, encontrar-se assistido por sindicato, é incabível
a concessão de honorários advocatícios na Justiça do Trabalho.

CARGO DE CONFIANÇA. BANCÁRIO.

Para o enquadramento na exceção do art. 224, § 2º da CLT, além da percepção de gratificação de função igual ou superior a 1/3 do salário, faz-se necessária
a devida comprovação de que o empregado, de fato, exercia funções de direção,
gerência, fiscalização e equivalentes, ou outro cargo com fidúcia especial, o que
se observa nos presentes autos.

ASSÉDIO MORAL. PROVA INEXISTENTE. NÃO DEFERIMENTO.
O assédio moral no âmbito trabalhista caracteriza-se pela prática reiterada dentro da empresa, de forma vertical (superior hierárquico) ou horizontal
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(colega de trabalho), por meio de atos, palavras, gestos e até mesmo silêncio
que vise ao enfraquecimento e diminuição da autoestima do empregado ou a
outra forma de tensão ou desequilíbrio emocionais graves. Inexistindo, porém,
prova cabal nos autos quanto à apontada pratica pela reclamada, não há como
acolher o pleito em comento.
Processo: 0000809-08.2012.5.07.0015
Rel. Desemb.: Plauto Carneiro Porto
Turma 3

Julg.: 1º/07/2014
Publ. DEJT: 10/07/2014

BANCO DO BRASIL. INSTRUÇÃO NORMATIVA INTERNA.
PLEITO CONSISTENTE DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM À SERVIÇO. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
Estando o empregado obrigado a prestar contas em relação a despesas
efetuadas em viagem à serviço, consoante previsto em instrução normativa interna
da empresa, imerece acolhida a pugna obreira de seu ressarcimento, quando não
providenciada, no momento adequado, a respectiva demonstração.
Processo: 0000194-60.2013.5.07.0022
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 13/10/2014
Publ. DEJT: 20/10/2014

CEF. CTVA. PRESCRIÇÃO.
A violação ao direito da autora só ocorreu em 20.01.2012, quando passou
a receber o "adicional de incorporação" sem a inclusão da CTVA na sua base de
cálculo. Assim, como a presente reclamação trabalhista foi ajuizada em 13.06.12,
não há que se falar em prescrição total.

ADICIONAL DE INCORPORAÇÃO. BASE DE CÁLCULO.
INCLUSÃO DA PARCELA "CTVA". NATUREZA SALARIAL.
Se o banco reclamado de uma hora para outra altera a forma de cálculo
do seu "adicional de incorporação", desprezando por completo a rubrica CTVA.
fator que deveria levar em conta quando do pagamento de salários ao autor -, é
óbvio que tal lhe acarreta incomensuráveis prejuízos e que há sim que se falar
em ofensa ao princípio da irredutibilidade salarial. Atente-se que a natureza de tal
verba não mais será de "gratificação", mas sim, de "Adicional de Incorporação".

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Os honorários advocatícios são devidos com arrimo no artigo 133 da
Constituição Federal de 1988, artigo 20 do CPC e, ainda, artigo 22, caput, da Lei
nº 8.906/94, sempre que funcione advogado devidamente habilitado nos autos.
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Processo: 0000973-82.2012.5.07.0011
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1

Julg.: 23/07/2014
Publ. DEJT: 29/07/2014

CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO. CIÊNCIA PRÉVIA DAS
PARTES. PROCEDIMENTO FACULTATIVO.
A concessão de vista às partes, antes da homologação dos cálculos, é
medida facultativa (art. 879, § 2°, da CLT). A inobservância de tal procedimento
não induz prejuízo jurídico ao devedor, porque preservada a oportunidade processual estabelecida no art. 884, § 3°, da CLT: "Somente nos embargos à penhora
poderá o executado impugnar a sentença de liquidação, cabendo ao exeqüente
igual direito e no mesmo prazo".

VARIAÇÃO SALARIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO
INEXISTENTE.
É do empregador a obrigação de manter arquivos, dados, documentos,
enfim, todas as informações sobre a vida funcional do empregado, cabendo-lhe,
pois, o dever de apresentar a variação salarial para fins de liquidação da sentença.
Se assim não agiu na fase de embargos à execução, tem-se por correta e válida a
conta elaborada com base na evolução dos valores do salário mínimo legal vigente
no período de apuração. Agravo de petição desprovido.
Processo: 0249900-64.2009.5.07.0023
Rel. Desemb.: Emmanuel Teófilo Furtado
Turma 1

Julg.: 23/07/2014
Publ. DEJT: 29/07/2014

CARGO DE CONFIANÇA. APLICABILIDADE DO ART. 62,
II, DA CLT.
Para a incidência do art. 62, II, da CLT, mister a configuração de dois requisitos: poder de gestão do trabalhador (o que denota relação de fidúcia), cumulado
com uma gratificação superior a 40% do salário efetivo.

HORAS EXTRAS E REFLEXOS EM DSR.

Nos termos da Súmula nº 172 do TST: "Computam-se no cálculo do repouso
remunerado as horas extras habitualmente prestadas". Logo, devidos os reflexos
no repouso semanal das horas de sobrejornada, trabalhadas de forma habitual.

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. ÔNUS
DA PROVA.

É do empregador tal encargo processual, máxime pelo princípios da aptidão
da prova, do qual não se desincumbiu no caso vertente.

MULTA DO ART. 475-J, CPC.

TRT 7ª Região - Boletim de Jurisprudência - jul./dez. - 2014

47

Não há qualquer óbice à aplicação do referido artigo no âmbito do rito
trabalhista, porquanto perfeitamente compatível com os princípios que regem a
execução juslaboral, quais sejam, a celeridade e a efetividade.
Processo: 0001452-66.2012.5.07.0014
Rel. Desemb.: Fernanda Maria Uchoa de Albuquerque
Turma 3

Julg.: 20/10/2014
Publ. DEJT: 03/11/2014

CARGO DE CONFIANÇA. DESCARACTERIZAÇÃO. NÃOENQUADRAMENTO NA EXCEÇÃO DO § 2º DO ART. 224 DA
CLT. DIREITO A HORAS EXTRAS.
A mera percepção de gratificação de função não induz ao enquadramento
do bancário na norma exceptiva do artigo 224, § 2º, da CLT, por não revelar, por
si só, fidúcia especial, em face do que faz ele jus ao estipêndio das horas diárias
trabalhadas além da sexta como extras.
Processo: 0000144-19.2013.5.07.0027
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 15/09/2014
Publ. DEJT: 10/10/2014

CITAÇÃO VÁLIDA. REVELIA E CONFISSÃO FICTA. VÍNCULO DE EMPREGO RECONHECIDO.
Não se fazendo presente a reclamada à audiência designada para apresentação
de defesa e colheita de provas orais, malgrado a sua válida notificação para tal fim,
impõe-se decretada sua condição de revel e confessa (art. 844, CLT), presumindo-se,
por conseguinte, verdadeiros os fatos alegados na exordial, mormente a existência
de vínculo empregatício entre os litigantes, à míngua de prova em sentido contrário.

TOMADOR DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. DECISÃO DO
E. STF DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE DO
§ 1º DO ART. 71 DA LEI Nº 8.666/93. CULPA IN VIGILANDO
DO ENTE PÚBLICO NA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE
TRABALHO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA PELOS
DIREITOS TRABALHISTAS DE EMPREGADOS DA EMPRESA
PRESTADORA. SÚMULA 331, V, DO C. TST.
Pacífica é a jurisprudência pátria, no sentido de que o ente público,
tomador dos serviços, tem responsabilidade subsidiária quanto às obrigações
trabalhistas inadimplidas pela empresa prestadora, se constatado que incorreu
em culpa in vigilando, nos termos da Súmula 331, item V, do C. TST.
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Processo: 0000356-65.2012.5.07.0030
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 13/10/2014
Publ. DEJT: 20/10/2014

COISA JULGADA DIANTE DE ACÓRDÃO ANTERIOR HÁ DE
SE RESPEITAR NA NOVA SENTENÇA OS LIMITES PREVIAMENTE FIXADOS.
Mantem-se a nova decisão por respeito à coisa julgada material.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

A verba honorária na Justiça do Trabalho é devida conforme previsão constitucional (art. 133, CF) e infraconstitucional (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, inclusive Súmulas 219 e 329 do TST. Recurso
conhecido, mas improvido.
Processo: 0000603-67.2012.5.07.0023
Rel. Desemb.: Jefferson Quesado Júnior
Turma 3

Julg.: 12/08/2014
Publ. DEJT: 22/08/2014

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONTRATO
TEMPORÁRIO (CONTRATO NULO).
De acordo com a decisão liminar proferida na ADIN 3.395/DF, estão
excluídas da competência da Justiça do Trabalho apenas as relações de "ordem
estatutária ou de caráter jurídico-administrativo". Ou seja, os contratos nulos,
que se constituem margeando as normas constitucionais e infraconstitucionais
pertinentes, não caracterizam relação de natureza jurídico-administrativa, não
estando, portanto, contemplados pela decisão mencionada.

CONTRATO NULO. EFEITOS. SÚMULA 363 DO TST.

Na esteira do entendimento do TST, sedimentado na Súmula nº 363, tem-se
que, sendo nulo o contrato entre o empregado e o ente público demandado, o
direito daquele se resume aos salários e depósitos do FGTS.
Processo: 0002102-49.2013.5.07.0024
Rel. Desemb.: Plauto Carneiro Porto
Turma 3

Julg.: 1º/07/2014
Publ. DEJT: 16/07/2014

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PREVIDÊNCIA PRIVADA ATRELADA AO CONTRATO DE TRABALHO.
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ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF EM RE COM REPERCUSSÃO GERAL. PROCESSO COM SENTENÇA DE MÉRITO.
Segundo firmado pelo STF, é competente a Justiça Comum para processar
e julgar ações envolvendo complementação de aposentadoria decorrente de plano
de previdência privada atrelado a contrato de trabalho. Todavia, ao modular os
efeitos de seu entendimento, a Suprema Corte reconheceu a competência da
Justiça do Trabalho para processar, julgar e executar as causas dessa espécie em
que proferida sentença de mérito até a data de 20.02.2013. No caso, prolatada
decisão meritória em data anterior, permanece a competência com esta Justiça
Especializada. Preliminar rejeitada.

ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM . NÃO CONFIGURAÇÃO.

A legitimidade para a causa, de conformidade com a teoria da asserção
adotada pelo nosso sistema legal para a verificação das condições da ação, é
aferida com fulcro nas afirmações da peça vestibular, ou seja, a legitimidade das
partes é a pertinência subjetiva da ação que deve ser analisada em abstrato, em
função do que é alegado e não do que é contestado ou provado nos autos. De par
com isso, depreende-se que no vertente caso a complementação de aposentadoria
do reclamante, cuja revisão pretende, encontra-se intrinsecamente relacionada ao
vínculo empregatício mantido com a CHESF, companhia esta criadora e mantenedora da FACHESF, exatamente para servir aos interesses de seus funcionários.
Preliminar rejeitada.

PRESCRIÇÃO TOTAL. INEXISTÊNCIA. SÚMULA Nº 327
DO TST. APLICAÇÃO.
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.

CÁLCULO DA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA.
DIFERENÇAS DEVIDAS.

De conformidade com o conjunto probatório dos autos, resta devida a
revisão da complementação de aposentadoria do reclamante. Recursos Ordinários
conhecidos e improvidos.
Processo: 0001504-29.2011.5.07.0004
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva
Turma 3

Julg.: 07/07/2014
Publ. DEJT: 16/07/2014

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. QUESTÃO JÁ
DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO.
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Em se tratando de decisão em que a Turma deste Regional declarou a
incompetência desta Justiça Especializada para processar e julgar o feito, determinando o retorno dos autos à Vara de origem para complementação da prestação
jurisdicional, vedada a sua reapreciação, em sede de Recurso Ordinário, nos termos
dos arts. 836 da CLT e 471 do CPC.
Processo: 0001213-48.2011.5.07.0030
Rel. Desemb.: Maria José Girão
Turma 3

Julg.: 06/10/2014
Publ. DEJT: 29/10/2014

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECOLHIMENTOS DESTINADOS À FUNCEF DECORRENTES DE
DIFERENÇAS SALARIAIS.
A presente reclamação trabalhista não envolve demanda específica de cunho
previdenciário, e sim pedido de responsabilização da FUNCEF e da CEF pelos
valores corretos relativos à previdência complementar, com a inclusão da parcela
salarial denominada CTVA. Destarte, a competência insere-se no âmbito da Justiça
do Trabalho, nos moldes dos incisos I e IX do artigo 114 da Constituição Federal
de 1988, porquanto a complementação das contribuições à FUNCEF decorre diretamente do contrato de trabalho vigente, de natureza eminentemente trabalhista.

ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM".

Ocorre carência de ação por ilegitimidade passiva "ad causam" quando a ação
é ajuizada contra pessoa distinta daquela em relação a qual é buscado o provimento
judicial, o que não é o caso dos autos, em que a autora efetivamente pretende a responsabilização da FUNCEF e da CEF pelo recálculo do saldamento com a inclusão
da parcela CTVA, cujo pedido tem origem no contrato de trabalho celebrado entre a
CEF, patrocinadora e responsável pelo aporte financeiro junto à FUNCEF.

PRESCRIÇÃO PARCIAL E QUINQUENAL.

Tratando-se de reclamação trabalhista proposta dentro do quinquênio
legal questionando o valor de recálculo de saldamento relativo à adesão de novo
plano previdenciário, cabível a incidência da Súmula 327, do C. TST, relativa à
prescrição parcial e quinquenal.

NATUREZA SALARIAL DA PARCELA CTVA. INTEGRAÇÃO
À BASE DE CÁLCULOS DAS CONTRIBUIÇÕES JUNTO À
FUNCEF.

Ao compor a remuneração da autora de forma contínua, habitual, restou
caracterizado o caráter contraprestativo e, portanto, impõe-se reconhecer a natureza
salarial do CTVA para todos os efeitos, nos moldes do § 1º, do art. 457, da CLT,
inclusive quanto à complementação de aposentadoria, pelo que deve integrar o
salário de participação, como base de cálculo da contribuição junto à FUNCEF.
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INEXISTÊNCIA DE TRANSAÇÃO.

A migração ao novo plano de benefícios não gerou efeitos de transação,
tampouco irrenunciabilidade de direitos, portanto nada impede que a empregada
reclamante postule diferenças que entenda devidas através da revisão do saldamento do REG/REPLAN decorrente da nova base salarial, desta vez com a inclusão
do CTVA, para fins de complementação de sua aposentadoria.

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.

A responsabilização solidária entre as reclamadas encontra respaldo
no § 2º, do art. 2º, da CLT. Ademais, o pleito autoral decorre do contrato
de trabalho celebrado com a CEF, instituidora e patrocinadora da FUNCEF,
plano previdenciário complementar, no qual somente poderão participar os
funcionários da CEF em razão do vínculo empregatício.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Na Justiça do Trabalho, somente são devidos os honorários advocatícios
quando atendidos os pressupostos da Lei nº 5.584/70, a saber, assistência pelo
sindicato representativo da categoria profissional e remuneração inferior ao dobro
do mínimo legal ou situação econômica que não permita a parte demandar sem
prejuízo do sustento próprio ou da sua família, cujo entendimento encontra-se
ratificado através das Súmulas 219 e 329, do C. TST.
Processo: 0001562-02.2011.5.07.0014
Rel. Desemb.: Fernanda Maria Uchoa de Albuquerque
Turma 3

Julg.: 29/09/2014
Publ. DEJT: 06/10/2014

COMPETÊNCIA RESIDUAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
REGIME JURÍDICO ÚNICO.
ART. 114, inciso I, da CF/88, que dispõe: "Compete à Justiça do Trabalho
processar e julgar: I - as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes
de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios". Inexiste dúvida de que a Justiça do Trabalho é competente para apreciar e julgar os pedidos da exordial, inerentes ao período
de emprego que antecede a publicação da lei que instituiu o Regime Jurídico Único.

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

O direito de acesso à justiça, enquanto princípio fundamental inserto na CF/88
é extensivo a todos e, portanto, não pode ser tolhido pelo Judiciário Trabalhista sob o
manto da existência do jus postulandi, que é faculdade atribuída ao jurisdicionado e
não obrigação de postular em juízo com a assistência de advogado. Estando, pois, o
reclamante assistido por advogado e havendo sucumbência do reclamado, impõe-se
a condenação deste ao pagamento dos honorários advocatícios.
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FGTS. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA.

É trintenária a prescrição para cobrança do FGTS, conforme disposto no
art. 23, § 5º, da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990.
Processo: 0001189-20.2011.5.07.0030
Rel. Desemb.: Maria José Girão
Turma 3

Julg.: 20/10/2014
Publ. DEJT: 03/11/2014

COMPETÊNCIA RESIDUAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
REGIME JURÍDICO ÚNICO.
ART. 114, Inciso I, da CF/88, que dispõe: "Compete à Justiça do Trabalho
processar e julgar: I - as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes
de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios". Inexistindo dúvida de que a
Justiça do Trabalho é competente´para apreciar e julgar os pedidos da exordial,
inerentes ao período de emprego que antecede a publicação da lei que instituiu o
Regime Jurídico Único há que ser provido o recurso".
Processo: 0001707-42.2013.5.07.0029
Rel. Desemb.: Maria José Girão
Turma 3

Julg.: 22/09/2014
Publ. DEJT: 29/09/2014

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 Recife/PE e a prestação de serviços se dera em outro
país, Angola, fato, inclusive, admitido pelo obreiro. Sequer se pode considerar
que houve arregimentação do obreiro na Jurisdição da Vara em questão, eis que
nenhum procedimento de contratação ou seleção foi efetuado na cidade em que
reside o autor. Desta forma, quer pelo "caput", quer pelo § 3º, do artigo 651 da
CLT não há como firmar a presente competência pelo lugar do domicílio do autor,
posto que este não coincide nem com o da contratação nem com o da prestação
dos serviços. Recurso conhecido e improvido.
Processo: 0001206-09.2013.5.07.0023
Rel. Desemb.: Regina Gláucia Cavalcante Nepomuceno
Turma 1

Julg.: 02/07/2014
Publ. DEJT: 14/07/2014
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COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. DECISÃO DO STF NO
RE 586.453. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SENTENÇA DE
MÉRITO QUE TRATA DE PRESCRIÇÃO.
A competência da Justiça do Trabalho para processar os feitos respeitantes
à previdência complementar privada apenas se mantém nas causas com sentença
de mérito proferida até a data de 20/02/2013.

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA.

A verba percebida pelo trabalhador, mensal e habitualmente, em decorrência do seu trabalho, que não se presta a ressarcir qualquer despesa, e não lhe
é indispensável "para" a prestação do seu labor possui, inegavelmente, essência
salarial, ainda que haja disposição de norma coletiva em contrário, visto não
ser possível à negociação coletiva desvirtuar a natureza jurídica de uma verba.
Aplicação da Súmula nº 241 do TST.
Processo: 0000563-22.2010.5.07.0002
Rel. Desemb.: Regina Gláucia Cavalcante Nepomuceno
Turma 1

Julg.: 10/07/2014
Publ. DEJT: 16/07/2014

COMPLEMENTACÃO DE APOSENTADORIA. DIFERENÇAS.
PRESCRIÇÃO PARCIAL. SÚMULA Nº 327, DO C. TST.
Versando a reclamatória trabalhista sobre revisão de complementação
de aposentadoria, parcela que já vem sendo paga à autora, incide na hipótese o
entendimento consubstanciado na Súmula nº 327, do TST.
Processo: 0000715-63.2012.5.07.0014
Rel. Desemb.: Fernanda Maria Uchoa de Albuquerque
Turma 3

Julg.: 29/09/2014
Publ. DEJT: 06/10/2014

CONEXÃO DE AÇÕES. AÇÕES CONEXAS. REUNIÃO. ART.
103, DO CPC.
Verificando-se que o reclamante, na exordial de ambas as reclamatórias, declara ter laborado para mais de uma empresa do mencionado grupo
econômico e pretende o reconhecimento da unicidade contratual com fulcro
na Súmula 129 do C. Tribunal Superior do Trabalho, patente a identidade de
objetos entre as ações, apta a atrair a incidência do art. 103 do CPC, ainda
que, eventualmente, sejam diversos os pedidos formulados em cada uma delas.
Recurso a que se nega provimento.
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Processo: 0001671-16.2011.5.07.0014
Rel. Desemb.: Jefferson Quesado Júnior
Turma 3

Julg.: 04/08/2014
Publ. DEJT: 19/08/2014

CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA EM RELAÇÃO A ALGUMAS MATÉRIAS.
SÚMULA 422, DO C. TST.
Não se conhece das matérias não atacadas nas razões do recurso. Inobservância ao disposto no art. 514, II, do CPC, e ao entendimento consubstanciado
na Súmula 422, do C. TST.

HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO.

Prova documental contundente, capaz de demonstrar a existência de jornada
extraordinária e noturna.

SALÁRIO ARBITRADO. PROVA DIVIDIDA.

A questão deve ser julgada contra quem tem o ônus de provar.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Aplicação das Súmulas 219 e 329, do C. TST.

MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.

Configura intuito protelatório do embargante valer-se dos embargos de
declaração para pleitear reforma de mérito. Contrariedade ao que se presta
o recurso, consoante o art. 897-A, da CLT c/c art. 535 e seus incisos I e II
do CPC subsidiário.
Processo: 0000245-47.2012.5.07.0009
Rel. Desemb.: Fernanda Maria Uchoa de Albuquerque
Turma 3

Julg.: 04/08/2014
Publ. DEJT: 19/08/2014

CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE.
No presente caso, o contrato firmado entre as reclamadas foi para uso da
marca STB e comercialização de seus produtos, ou seja, não houve contrato para
fornecimento de mão-de-obra, não sendo a 2ª reclamada portanto, tomadora direta
dos serviços prestados pela reclamada.
Processo: 0001548-14.2012.5.07.0004
Rel. Desemb.: Emmanuel Teófilo Furtado
Turma 1

Julg.: 16/07/2014
Publ. DEJT: 22/07/2014

CONTRATO DE ESTÁGIO. DESCARACTERIZAÇÃO.
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Não se dá validade ao contrato de estágio que inobserva as exigências
legais de planejamento, acompanhamento e supervisão da instituição de ensino
em conjunto com a entidade que se beneficia da prestação laboral, bem como pela
ausência de profissional qualificado para acompanhar a prática do estagiário no
local de trabalho. Recurso ordinário da reclamada conhecido e improvido.
Processo: 0001700-78.2011.5.07.0010
Rel. Desemb.: Francisco José Gomes da Silva
Turma 2

Julg.: 29/09/2014
Publ. DEJT: 06/10/2014

CONTRATO DE ESTÁGIO. DESCARACTERIZAÇÃO. RECONHECIMENTO. VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
O contrato de estágio possui formalidades especiais, imperativas à sua
configuração. Na hipótese em apreço, não restaram atendidas tais formalidades,
restando descaracterizada a relação jurídica de estágio, pelo que merece reparo
a sentença de Origem para o fim de declarar a nulidade do contrato de estágio e,
por conseguinte, reconhecer-se o vínculo de emprego com a reclamada.
Processo: 0001295-29.2012.5.07.0003
Rel. Desemb.: Regina Gláucia Cavalcante Nepomuceno
Turma 1

Julg.: 02/07/2014
Publ. DEJT: 14/07/2014

CONTRATO DE EXPERIÊNCIA. PRORROGAÇÃO FRAUDULENTA. TRANSMUDAÇÃO EM CONTRATO POR PRAZO
INDETERMINADO.
A prorrogação do contato de experiência, ocorrida com fraude à lei, o faz
transmudar-se em contrato por prazo indeterminado.

VÍNCULO DE EMPREGO. PERÍODO CONTRATUAL. ÔNUS
DA PROVA.

É do empregado o ônus de comprovar que laborou em período anterior
àquele constante de sua carteira de trabalho. Não havendo se desincumbindo de
tal encargo, presumem-se verdadeiras as anotações da CTPS.
Processo: 0000973-19.2011.5.07.0011
Rel. Desemb.: Fernanda Maria Uchoa de Albuquerque
Turma 3

Julg.: 04/08/2014
Publ. DEJT: 20/08/2014

CONTRATO DE TRABALHO ININTERRUPTO. COMPROVAÇÃO ROBUSTA.
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Incumbindo ao reclamante o ônus comprobatório da inexistência de qualquer hiato no contrato de trabalho celebrado com a reclamada, e de tal se tendo
desincumbido satisfatoriamente, impõe-se mantida a Sentença, nesse tocante,
reconhecedora da unicidade contratual.
Processo: 0002182-84.2011.5.07.0023
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 07/07/2014
Publ. DEJT: 11/07/2014

CONTRATO REGIDO PELA CLT. TRANSMUDAÇÃO DE CONTRATO CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. INTELIGÊNCIA
DA SÚMULA 382 DO TST.
Consoante o teor da Súmula 382 do TST: "A transferência do regime
jurídico de celetista para estatutário implica extinção do contrato de trabalho,
fluindo o prazo da prescrição bienal a partir da mudança de regime". No caso
vertente, decorridos mais de dois anos da extinção do contrato celetista e o
ajuizamento da demanda, operou-se a prescrição total das parcelas alusivas a
este contrato, devendo ser tal declarada de ofício, nos termos do art. 219, § 5º,
do CPC c/c art. 769 da CLT.

CONTRATO TEMPORÁRIO. RELAÇÃO JURÍDICA MANTIDA COM O PODER PÚBLICO. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA
DO TRABALHO.
A contratação temporária, a partir de fevereiro de 2001, por ostentar natureza jurídico-administrativa, afasta a competência da Justiça do Trabalho para
dirimir lides que envolvam tal contratualidade. Autos remetidos à Justiça Estadual.
Processo: 0001854-77.2013.5.07.0026
Rel. Desemb.: Fernanda Maria Uchoa de Albuquerque
Turma 3

Julg.: 20/10/2014
Publ. DEJT: 03/11/2014

CONTRATO TEMPORÁRIO. SERVIÇO DE SAÚDE. NULIDADE.
Além dos requisitos de seleção prévia e dos previstos nos artigos 445 e
451, da CLT, os quais foram satisfeitos, há também de estar presente o requisito
exigido pelo art. 37, IX, da Constituição Federal, qual seja, "necessidade temporária
de excepcional interesse público". No caso presente, o autor foi contratado para
a função de "Técnico de Imobilização Ortopédica", em hospital da rede pública,
especificamente, na Policlínica de Baturité. Neste caso, resta evidente que o serviço não era e nem é temporário, mas permanente e, assim sendo, é nulo o pacto
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por falta de concurso. Como não se discute saldo de salário nem FGTS, resta a
improcedência da ação, com perda do objeto da prefacial do recurso do Estado, no
ponto em que questiona responsabilidade subsidiária. Recurso principal conhecido
e parcialmente provido e adesivo conhecido e provido.
Processo: 0000233-94.2012.5.07.0021
Rel. Desemb.: Francisco José Gomes da Silva
Turma 2

Julg.: 25/08/2014
Publ. DEJT: 03/09/2014

CONTRIBUIÇÃO DO SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO (SAT). EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO
TRABALHO.
A contribuição do seguro de acidente de trabalho (SAT) tem inegável
natureza de contribuição social, incidente sobre a folha de salários, e administrada
pela Previdência Social, nos termos do art. 22, II, da Lei 8.212/91, razão por que
encontra-se na órbita de competência da Justiça do Trabalho, conforme previsão
contida no art. 114, VIII, c/c art. 195, I, "a", ambos da Constituição Federal.

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FATO GERADOR.
JUROS E MULTA.

O devedor só se encontra em mora, portanto sujeito a juros e multa, quando
não efetivar o pagamento do débito previdenciário no prazo legal de que dispõe
para tanto, qual seja, o dia dois do mês subsequente ao da citação, conforme
interpretação do art. 276, do Decreto 3.048/99.
Processo: 0000382-06.2010.5.07.0007
Rel. Desemb.: Plauto Carneiro Porto
Turma 3

Julg.: 14/07/2014
Publ. DEJT: 22/07/2014

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. EXECUÇÃO. VALOR
INFERIOR AO LIMITE MÍNIMO FIXADO PELO MINISTÉRIO
DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.
Em se verificando que o valor cobrado nos autos, a título de contribuição
previdenciária, é inferior ao limite mínimo estabelecido no art. 2º da Portaria
nº 1.293/2005, do Ministério da Previdência Social, impõe-se o arquivamento
provisório do feito, não definitivo, a fim de se aguardar a iniciativa da Autarquia
credora ou o decurso do prazo prescricional.
Processo: 0001118-68.2012.5.07.0002
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 06/10/2014
Publ. DEJT: 15/10/2014
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CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL. CONFEDERAÇÃO DA
AGRICULTURA E PECUÁRIA DO BRASIL (CNA). LEGITIMIDADE ATIVA.
Considerando o disposto no artigo 17, II, da Lei 9.393/1996, no artigo 24,
I, da Lei nº 8.847/94 e na Súmula 396 do STJ, resta incontroversa a legitimidade da
Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), para promover
a cobrança da contribuição sindical rural devida por empregador rural, prevista
no artigo 579 e seguintes da CLT, antes atribuída ao INCRA e à Receita Federal.

AÇÃO DE COBRANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Pelo fato de a contribuição sindical ostentar natureza tributária, está sujeita
ao procedimento administrativo inerente ao lançamento tributário, nos exatos
termos do art. 142, parágrafo único, do Código Tributário Nacional. Tendo em
vista que o art. 606 da CLT determina, de forma expressa, que, em caso de falta de
pagamento da contribuição sindical, cabe às entidades sindicais realizar a cobrança
judicial, mediante ação executiva, verificada a inadequação da via eleita, carece
a recorrente de interesse processual, impondo-se a extinção do processo sem
resolução do mérito. Aplicação dos arts. 267, VI e 295, III e V do CPC.
Processo: 0001332-15.2011.5.07.0028
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1

Julg.: 11/09/2014
Publ. DEJT: 24/09/2014

CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. PRINCÍPIO DA
UNICIDADE SINDICAL E DA TERRITORIALIDADE. LOCAL
DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Restou evidente que a reclamada é uma indústria farmacêutica e que sua
participação na celebração da norma coletiva de trabalho no Estado de Ceará, foi
suprida pela representação da categoria econômica do Sindicato das Indústrias
Químicas, Farmacêuticas e da Destilação e Refinação de Petróleo, que a representa
legitimamente, por força do princípio da territorialidade consoante já expendido.
Assim, dúvidas não há de que a empresa demandada tomou parte das negociações
através de seu sindicato representativo com base no Estado do Ceará, restando,
pois, afastada a Súmula 374 do C. Tribunal Superior do Trabalho.
Processo: 0000166-83.2012.5.07.0004
Rel. Desemb.: Fernanda Maria Uchoa de Albuquerque
Turma 3

Julg.: 12/08/2014
Publ. DEJT: 22/08/2014
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COTA-PARTE DO EMPREGADOR. ENTIDADE FILANTRÓPICA. RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO.
Isenção da contribuição previdenciária (cota-parte) do empregador reconhecida, conforme disposto no artigo 55, da Lei nº 8.212/91, por tratar-se de entidade
filantrópica. Embargos conhecidos e parcialmente providos para sanear omissão
sem, no entanto, imprimir efeito modificativo ao Julgado.
Processo: 0137100-41.2009.5.07.0008
Rel. Desemb.: Emmanuel Teófilo Furtado
Turma 1

Julg.: 20/08/2014
Publ. DEJT: 27/08/2014

DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
À configuração do dano moral é imprescindível restar evidenciado que a
conduta omissiva ou comissiva do empregador violou a honra e a dignidade do
empregado, desencadeando abalo psicológico capaz de afetar o equilíbrio emocional. Meros dissabores não implicam indenização por dano moral.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

A verba é devida à base de 15% sobre o valor da condenação, com fulcro
nos art. 5º, inciso LXXIV, e art. 133, da Constituição Federal vigente, art. 20, do
Código de Processo Civil, art. 14, "caput" e § 1º, da Lei 5.584/1970 e nas Súmulas
219 e 329, do Tribunal Superior do Trabalho.
Processo: 0001883-21.2012.5.07.0008
Rel. Desemb.: Durval César Vasconcelos Maia
Turma 2

Julg.: 25/08/2014
Publ. DEJT: 03/09/2014

DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO.
Demonstrada a ação ou omissão culposa do empregador, apta a causar dano
de ordem moral ao empregado, impõe-se o dever de indenizar.

"QUANTUM" INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO.

A indenização por dano moral não tem por finalidade ressarcir o dano, que
equivaleria a eliminar o prejuízo, ante a impossibilidade de se mensurar o valor
do sofrimento e de revertê-lo. Ela tem caráter meramente compensatório. Para se
chegar ao quantum indenizatório devem ser considerados diversos fatores, tais
como: gravidade do dano, grau de culpa e condição financeira do agente causador,
condição financeira da vítima, além de se evitar o enriquecimento sem causa do
requerente. Tendo-se em conta todos esses fatores, tem-se que, no caso em foco,
o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) apresenta-se como mais adequado,
devendo-se, assim, reduzir o valor da indenização para o montante supra.
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HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MERA SUCUMBÊNCIA.
CABIMENTO.
Cabível, no âmbito da Justiça do Trabalho, a condenação em honorários
advocatícios em razão da mera sucumbência, 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.
Processo: 0108100-24.2008.5.07.0010
Rel. Desemb.: Plauto Carneiro Porto
Turma 3

Julg.: 1º/07/2014
Publ. DEJT: 18/07/2014

DANO MORAL. OCORRÊNCIA.
No caso, restou provado o sofrimento moral sofrido pelo obreiro, verificando-se o nexo causal entre as ações da empregadora e o dano moral suportado
pelo reclamante, visto que a reclamada aplicou penalidade de advertência por
escrito ao autor injustamente, bem como rescindiu o contrato de trabalho sem
justa causa quando este se encontrava interrompido em virtude de licença médica,
a teor do art. 471, da CLT. Sentença mantida neste aspecto.

DANO MORAL. "QUANTUM" INDENIZATÓRIO REDUZIDO.

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 o parâmetro da razoabilidade, o valor
a ser pago à vítima, desta forma, reforma-se a sentença para reduzir o "quantum"
indenizatório para o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Reforma-se a
sentença neste ponto.

MULTA DO ART. 475-J, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
NÃO APLICÁVEL AO PROCESSO DO TRABALHO.
A aplicação subsidiária do Código de Processo Civil ao Direito Processual
do Trabalho, de acordo com a doutrina e jurisprudência unânimes, exige dois
requisitos: a ausência de disposição na CLT e a compatibilidade da norma supletiva
com os princípios do Processo do Trabalho. Tem-se que o fato preconizado pelo
art. 475-J, do CPC, possui disciplina própria no âmbito do Processo do Trabalho,
pelos arts. 880, 882 e 883, da CLT. Assim, há de ser excluída da condenação a
determinação da aplicação ao processo do trabalho da multa do art. 475-J, do
Código de Processo Civil. Reforma-se a sentença neste aspecto.

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. DEDUÇÃO
DE VALORES PAGOS.

Verificado que o reclamante laborou para a empresa reclamada ao longo
do ano de 2011, contribuindo, assim, para os resultados da empresa nesse período,
a cláusula constante no Acordo Coletivo de Trabalho que limita o pagamento da
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Participação nos Resultados/2011 aos empregados com contrato de trabalho vigente
na data da assembleia, afronta o princípio da isonomia, albergado pelo art. 5º,
"caput", da CF/88, razão pela qual deve ser declarada nula. Porém, conforme
admitido pelo obreiro, este recebeu uma parte da PLR de 2011, que deverá ser
deduzida do montante condenatório. Assim, reforma-se a sentença neste item.

OBRIGAÇÃO DE FAZER. CITAÇÃO DO DEVEDOR. LEGALIDADE.

A teor do art. 632, do CPC, de uso subsidiário, quando o objeto da execução for obrigação de fazer, o devedor será citado para satisfazê-la no prazo que
o juiz lhe assinar, assim, na presente espécie, determina-se que a após o trânsito
em julgado da sentença, seja a reclamada citada para no prazo de 8 (oito) dias,
contados do recebimento da citação, cumprir a obrigação de fazer a retificação
na CTPS do obreiro. Sentença reformada neste ponto.

PERÍODO DE TREINAMENTO. EFETIVO EXERCÍCIO.
REMUNERAÇÃO DEVIDA.

Considerando-se como de efetivo exercício o período de treinamento para
capacitação do obreiro, reconhece-se como devido ao reclamante o pagamento das
verbas salariais respectivas, tendo em vista que a reclamada é a maior beneficiária
com a capacitação do trabalhador, visto que melhor atenderá a sua clientela, bem
como nos termos da jurisprudência do TST. Sentença confirmada neste item.
Recurso ordinário conhecido e provido parcialmente.
Processo: 0000896-91.2012.5.07.0005
Rel. Desemb.: Francisco José Gomes da Silva
Turma 2

Julg.: 23/06/2014
Publ. DEJT: 09/07/2014

DANO MORAL. "QUANTUM" INDENIZATÓRIO DEVIDO.
PARÂMETRO.
A baliza de fixação indenizatória tem morada legal no art. 944 do Código
Civil "caput", medindo-se a indenização pela extensão do dano. O Juiz deverá
proceder a uma fixação equitativa, lastreando-se nas circunstâncias descritas nos
autos, evitando fixar indenizações irrisórias ou excessivas.
Processo: 0182900-04.2009.5.07.0005
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1

Julg.: 22/10/2014
Publ. DEJT: 29/10/2014

DANO MORAL E MATERIAL. ACIDENTE DE TRABALHO.
NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL.
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Não restando demonstrado o nexo causal entre a conduta da reclamada e
o dano sofrido pelo reclamante, não há se falar em indenização por danos morais
e materiais. A percepção do auxílio doença previdenciário, aliada à conclusão da
perícia técnica produzida nos autos, não deixa dúvidas de que não há nexo de
causalidade entre a moléstia e as atividades laborais.
Processo: 0001074-08.2010.5.07.0006
Rel. Desemb.: Fernanda Maria Uchoa de Albuquerque
Turma 3

Julg.: 21/07/2014
Publ. DEJT: 24/07/2014

DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDENIZAÇÃO EM VIRTUDE DE DOENÇA PROFISSIONAL. AUSÊNCIA DE CULPA
EMPRESARIAL. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO.
O dano moral indenizável se evidencia quando presentes, concomitantemente, três requisitos: ocorrência do dano, nexo causal e culpa do réu. Ausente
qualquer deles, soçobra o pleito reparatório a esse título. No caso dos autos, sem
prova de conduta culposa por parte do empregador, resulta insubsistente a pretensão indenizatória de danos morais e materiais decorrentes de doença profissional.
Processo: 0000538-14.2012.5.07.0010
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 04/08/2014
Publ. DEJT: 20/08/2014

DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO DOS REQUITOS LEGAIS.
INDENIZAÇÃO DEVIDA.
Demonstrados a existência do dano, o nexo causal, e a responsabilidade da
empresa, necessita o autor de um valor, não para restabelecer o seu estado anterior,
o que impossível, mas para minorar o sofrimento que lhe foi causado.

DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE. INDENIZAÇÃO INDEVIDA.

Considerando que a invalidez do obreiro foi temporária, encontrando-se
cessada à época da perícia, vislumbra-se que não subsiste fundamento fático-jurídico
para corroborar com a manutenção da indenização por danos materiais.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MERA SUCUMBÊNCIA.
CABIMENTO.
Cabível, no âmbito da Justiça do Trabalho, a condenação em honorários
advocatícios em razão da mera sucumbência, 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.
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Processo: 0001431-42.2011.5.07.0009
Rel. Desemb.: Plauto Carneiro Porto
Turma 3
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Julg.: 1º/07/2014
Publ. DEJT: 18/07/2014

DANOS MORAIS. DOS EFEITOS DA REVELIA.
A revelia, em se constituindo um fato processual, por si só não autoriza
a aceitação, como verdadeiros, de todos os fatos relatados na petição inicial. A
consequência processual, tocante ao revel, em face da ausência de depoimento
pessoal, constitui presunção relativa dos fatos narrados na peça exordial. Nessa
esteira, tocante à quantificação da indenização, o parâmetro para sua fixação deve
considerar a extensão do dano, devendo, outrossim, ser levados em consideração
os critérios de posição social e capacidade econômica das partes envolvidas;
gravidade e a extensão da lesão (Código Civil, artigo 944); intensidade do sofrimento do ofendido; reprovabilidade do ato lesivo (Código Civil, artigo 945);
caráter pedagógico da condenação; e, em especial, os postulados constitucionais
da proporcionalidade e da razoabilidade. Nesse trilhar, verifica-se que a sentença
adversada condenara a reclamada a pagar à reclamante indenização por danos
morais decorrentes de assédio moral no importe de R$ 1.000,00. A reclamante
requer seja arbitrado novo valor à indenização, ao argumento de que o juízo de
primeiro grau não levara em linha de conta toda a humilhação e assédio sofridos
pela obreira, em face do que requer seja a indenização fixada no valor postulado
na petição inicial, a saber, R$ 20.000,00. Contudo, a pretensa ocorrência de danos
morais há de vir acompanhada de prova robusta, de sorte a evidenciar a configuração dos pressupostos autorizativos do reconhecimento da responsabilidade
aquiliana, a saber, a ação ou omissão, o dano, o nexo de causalidade entre ambos
e o dolo e a culpa do agente. Postas essas premissas básicas e nessa ordem de
ideias, e levando-se em linha de consideração a relatividade da revelia, concebo
ser razoável o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de indenização por
danos morais. Tal valor está condizente com o caráter pedagógico da pena e com
o poder econômico da parte empregadora, fixado com base nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, mensurando-se a extensão dos danos e evitando-se
o enriquecimento sem causa do autor.

DA EQUIPARAÇÃO SALARIAL.

Na dicção de Jorge Luiz Souto Maior: "A sentença, tanto quanto possível,
deve alicerçar-se na prova real e não na ficta confessio, conforme prevê, aliás, o
artigo 20, da Lei nº 9.099/95(...) Especialmente, há de se adotar essa postura - a de
não reconhecer o efeito de presunção relativa da revelia - quando, no processo do
trabalho, o reclamante requeira a declaração da existência de vínculo empregatício
e não haja, nos autos, qualquer elementos de convicção neste sentido. É que essa
declaração pode se prestar a fins fraudulentos e o rigorismo das formas processuais
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não pode fazer do juiz um inevitável partícipe dessa intenção". Portanto, fulcrado
nos idênticos fundamentos retro-esposados, ao ensejo da análise do pleito alusivo
a danos morais, tangente aos efeitos relativos decorrentes da decretação da revelia,
de se manter a sentença neste aspecto da demanda, pois que, de conformidade ao
"Decisum", a reclamante, com efeito, não lograra comprovar, "de forma cabal,
que exercia as mesmas atividades de supostos empregados que ganhavam mais".

DO SEGURO-DESEMPREGO.

A esteio do que preceituado no artigo 3º, Inciso I, da Lei nº 7.998,
de 11 de janeiro de 1990, que regula o Programa do Seguro-Desemprego, o
Abono Salarial, institui o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), e dá outras
providências, "Terá direito à percepção do seguro-desemprego o trabalhador
dispensado sem justa causa que comprove: I - ter recebido salários de pessoa
jurídica ou pessoa física a ela equiparada, relativos a cada um dos 6 (seis)
meses imediatamente anteriores à data da dispensa"; omissis. Assim é que,
uma vez reconhecida e declarada, no caso presente, a existência de vinculação
empregatícia entre as partes no período de 20/08/2010 a 17/04/2011, portanto,
superior a seis meses, a par da dispensa da obreira sem justa causa, impõe-se,
a bem da lei, se liberem, em obséquio da autora, as guias que lhe serão habilitatórias ao programa seguro-desemprego, ou o pagamento de indenização
substitutiva, correspondente a três parcelas (Lei nº 8.900/94, que alterou o
artigo 2º da Lei nº 7.998/90).

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Compreendo que 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. 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), arbitrados no percentual de 15% sobre o valor da condenação.
Processo: 0001294-32.2012.5.07.0007
Rel. Desemb.: Regina Gláucia Cavalcante Nepomuceno
Turma 1

Julg.: 28/08/2014
Publ. DEJT: 04/09/2014
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DANOS MORAIS E MATERIAIS. FALECIMENTO DO TRABALHADOR. LEGITIMIDADE ATIVA.
Quando do falecimento do trabalhador, a aflição e o abalo psicológico foram
sentidos pela postulante (esposa), o que a torna credora da reparação. É o chamado
"dano em ricochete", que recai sobre as pessoas que lhe eram próximas, como os
familiares. Na mesma linha, quanto aos danos materiais, os credores do pensionamento são aqueles a quem o falecido teria de prestar alimentos, pelo que não há
falar em carência da ação se estes postulam, diretamente, o direito que lhes cabe.

LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO.

A legitimidade deve ser apurada apenas de forma abstrata e conforme
o narrado na peça inicial (Teoria da Asserção), donde se conclui que eventual
reconhecimento de ausência de responsabilização da promovida pelo pagamento
das parcelas pleiteadas não afeta a sua legitimação para figurar no polo passivo
da presente ação.

NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO ULTRA
PETITA.
A preliminar não prospera, por dois motivos. A uma, porque o julgamento
"ultra petita" não enseja a nulidade do julgado, mas tão somente a sua reforma
pela instância "ad quem", para redução do montante condenatório. A duas, porque
no Processo do Trabalho, em que vigoram os princípios da simplicidade e da
oralidade, o valor da causa não é requisito da petição inicial (art. 840 da CLT),
não sendo fator de efetiva limitação da indenização.

MÉRITO. OMISSÃO ILÍCITA.

Quando da instrução, restou claro que a 1ª reclamada não pode ser responsabilizada pelo acidente ocorrido, vez que a contratação dos seus empregados
por terceiro não era de sua ciência, e que a fiscalização da atividade a bordo era
encargo da 2ª ré. Quanto a esta, entretanto, a conclusão é diversa, pois provado
que seu preposto sabia do serviço extra e a ele não se opunha. Dessa forma, contratando, via terceirização, trabalhadores para exercer a função de Amarradores,
e admitindo a prestação de serviço diverso no horário e local de trabalho, a 2ª ré
assentiu, de forma tácita, que seus contratados ingressassem em atividade para o
qual não estavam devidamente qualificados, expondo-os a risco desnecessário.

VALOR DA INDENIZAÇÃO.

O parâmetro para fixação do valor indenizatório é a extensão do dano
(art. 944, CC/2002), devendo ser considerados a posição social e capacidade
econômica do ofensor; a intensidade do ânimo de ofender; a gravidade e a
extensão da lesão; a intensidade do sofrimento do ofendido; a reprovabilidade
do ato lesivo (art. 945, CC/2002); o caráter pedagógico da condenação; e os
postulados constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade. Na hipótese,

66

TRT 7ª Região - Boletim de Jurisprudência - jul./dez. - 2014

deve ser dado provimento ao recurso autoral, para majorar a condenação. Quanto
ao dano material, tanto os Tribunais Superiores como os de segundo grau vêm
reiteradamente decidindo pela razoabilidade em se fixar a pensão destinada ao
parente sobrevivente em exatos 2/3 (dois terços) do salário do falecido, pois de
seu valor total devem ser abatidas as despesas do próprio empregado, estimadas
em 1/3 de seu salário.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É devida a verba honorária, em decorrência da revogação dos arts. 14 e 16
da Lei nº 5.584/70, que embasavam o entendimento sumulado do C. TST, pela
Lei nº 10.288/01.
Processo: 0199800-04.2005.5.07.0005
Rel. Desemb.: Regina Gláucia Cavalcante Nepomuceno
Turma 1

Julg.: 28/08/2014
Publ. DEJT: 04/09/2014

DATA-BASE. AUSÊNCIA DE NORMA COLETIVA. NÃO APLICAÇÃO DO ART. 9º DA LEI 7.238/84.
Evidenciando os autos que o consignado/reconvinte não comprovou a
data-base da categoria, cujo ônus da prova era seu por imposição das normas
previstas no artigo 818 da Consolidação das Leis do Trabalho c/c o art. 333, I,
do Código de Processo Civil, não há como se possa aplicar o disposto no art. 9°
da Lei 7.238/84.
Processo: 0094900-53.2008.5.07.0008
Rel. Desemb.: Maria José Girão
Turma 3

Julg.: 13/10/2014
Publ. DEJT: 21/10/2014

DEPÓSITO RECURSAL. RECOLHIMENTO A MENOR.
DESERÇÃO. OJ 140 DA SDI-1/TST.
Constatado que o depósito recursal foi recolhido em montante inferior ao
devido, ainda que a diferença seja ínfima, resta deserto o recurso, impondo-se seu
não conhecimento. Inteligência da Orientação Jurisprudencial 140 da SDI-1/TST.

RECURSO ADESIVO. SORTE DO PRINCIPAL. ART. 500 DO CPC.

Diante do não conhecimento do recurso ordinário principal, nega-se conhecimento ao apelo adesivo, a teor do artigo 500, do CPC, de aplicação subsidiária.
Processo: 0001746-30.2012.5.07.0011
Rel. Desemb.: Regina Gláucia Cavalcante Nepomuceno
Turma 1

Julg.: 02/07/2014
Publ. DEJT: 09/07/2014
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DEPÓSITO RECURSAL REALIZADO ATRAVÉS DE GUIA DE
DEPÓSITO JUDICIAL. IRREGULARIDADE. OBRIGATORIEDADE DE RECOLHIMENTO ATRAVÉS DA GFIP. ART. 899,
§ 4º DA CLT. SÚMULA 426 DO TST.
Não atende ao pressuposto recursal extrínseco de admissibilidade atinente
ao preparo o recurso ordinário cujo depósito recursal foi realizado através de
guia de depósito judicial em virtude da obrigatoriedade do recolhimento através
da GFIP, a teor do art. 899, § 4º da CLT e da Súmula nº 426 do TST. Agravo de
Instrumento a que se nega provimento.
Processo: 0000697-75.2013.5.07.0024
Rel. Desemb.: Maria José Girão
Turma 3

Julg.: 20/10/2014
Publ. DEJT: 29/10/2014

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA
EMPRESA E DA EXECUÇÃO CONTRA OS SÓCIOS.
Sendo incontroversa a inadimplência da empresa executada, a desconsideração da personalidade jurídica apresenta-se como medida não apenas cabível,
mas recomendada (Inteligência dos artigos 50, do CC; 592, II, do CPC; 134, VII,
do CTN; 4º, da Lei nº 6.830/80; e 28, § 5º, do CPC).

DA PENHORA EM CONTA CORRENTE CONJUNTA. SOLIDARIEDADE DE CRÉDITOS.

O fato do bloqueio ter sido realizado em conta conjunta de sócio da empresa
e seu cônjuge não nulifica a penhora, pois cada um dos correntistas é credor de todo
o saldo depositado. A solidariedade se firma pela vontade das partes no momento
em que optam por essa modalidade de conta bancária.

DO BEM IMÓVEL NOMEADO À PENHORA.

Restando infrutíferas as diligências para localização do bem indicado,
conforme certidão do Oficial de Justiça, não pode esse fato representar óbice capaz
de elidir outra medida constritiva, como o bloqueio realizado em conta corrente
do sócio. Agravo de Petição conhecido e improvido.
Processo: 0001423-46.2012.5.07.0004
Rel. Desemb.: Emmanuel Teófilo Furtado
Turma 1

Julg.: 11/09/2014
Publ. DEJT: 18/09/2014

DESPEDIDA INDIRETA. AUSÊNCIA DE PROVA A CARGO
DA PARTE AUTORA. SUSCITAÇÃO DEFENSÓRIA DE ABANDONO DE EMPREGO DEMONSTRADA NOS AUTOS.
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À míngua de prova robusta acerca da alegativa obreira de rescisão contratual
por despedida indireta, e exsurgindo dos autos haver o trabalhador, em verdade,
abandonado o emprego, imperiosa a inversão do status decisório, a fim de se
excluírem do condenatório as parcelas inerentes àquela modalidade resilitória.
Processo: 0001493-09.2011.5.07.0001
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 15/09/2014
Publ. DEJT: 10/10/2014

DESVIO DE FUNÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. PEDIDO DE
DEMISSÃO. VALIDADE.
Uma vez que o reclamante não demonstrou a existência de qualquer vício
no pedido de demissão que assinou, modalidade de extinção contratual expressamente prevista na CLT, e que, no presente caso, foram observados os requisitos
legais para validade daquela manifestação de vontade, qual seja a assistência
sindical, conforme se vê à fl. 63, não há que se falar em irrenunciabilidade e
ofensa ao art. 9º, Consolidado, estando correta a decisão que negou a pretensão
de ver anulado aquele ato.
Processo: 0001584-12.2011.5.07.0030
Rel. Desemb.: Jefferson Quesado Júnior
Turma 3

Julg.: 04/08/2014
Publ. DEJT: 1º/09/2014

DIFERENÇAS SALARIAIS. TERCEIRIZAÇÃO. ISONOMIA
REMUNERATÓRIA ENTRE EMPREGADOS DE PRESTADORA
DE SERVIÇOS E DA TOMADORA. OJ 383 DA SBDI-I DO C. TST.
Sendo idênticas as atribuições desempenhadas por empregados de empresa
fornecedora de mão-de-obra e aqueles que integram o quadro de pessoal do tomador
dos serviços, de se reconhecer aos primeiros o direito à isonomia remuneratória
em relação aos segundos. Aplicação analógica do disposto no art. 12, alínea "a",
da Lei nº 6.019/74, em sintonia com o pensar sedimentado na OJ nº 383 da SBDI-I
do Colendo TST.
Processo: 0143000-54.2008.5.07.0003
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 28/07/2014
Publ. DEJT: 04/08/2014

DISPENSA DE EMPREGADO. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DO ATO. AUSÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DO EMPREGADO. OBRIGATÓRIA.
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Padece de nulidade a dispensa por ausência de motivação, se há previsão
dessa em instrumento com natureza de regulamento empresarial, 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.

PRESCRIÇÃO.

Tratando-se de ato positivo do empregador, praticado de uma única
vez, o prazo para postular o controle de sua legalidade é de cinco anos após
a violação do direito, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de
trabalho. Na hipótese dos autos tal infringência, pelo princípio da actio nata,
teve início a partir da dispensa da empregada, uma vez que a autora suscita sua
reintegração ao emprego.

JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA
ECONÔMICA FIRMADA PELA RECLAMANTE.
A declaração de insuficiência econômica firmada pelo reclamante atende
a exigência do art. 790, § 3º, da CLT, conforme inteligência do art. 4º da Lei
nº 1.060/50, e da OJ/SDI1/TST nº 331.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Observados os requisitos para a concessão de honorários advocatícios:
gratuidade judiciária e assitência sindical, necessário faz-se o acolhimento de
apontado pleito.
Processo: 0254300-89.2006.5.07.0003
Rel. Desemb.: Plauto Carneiro Porto
Turma 3

Julg.: 1º/07/2014
Publ. DEJT: 10/07/2014

DISPENSA POR JUSTA CAUSA. ABANDONO DE EMPREGO.
A dispensa por justa causa, por envolver grave violação dos deveres
contratuais no âmbito da relação de emprego, exige prova robusta e inequívoca
para sua configuração, consistindo ônus do empregador que a invoca a sua
demonstração em juízo, a teor do disposto nos arts. 818 da CLT e 333, II, do
CPC. No caso dos autos, não tendo a ré apresentado elementos de prova suficientes à comprovação das suas alegações de abandono de emprego, correta a
sentença ao afastar a justa causa aplicada ao reclamante.
Processo: 0001028-60.2013.5.07.0023
Rel. Desemb.: Fernanda Maria Uchoa de Albuquerque
Turma 3

Julg.: 20/10/2014
Publ. DEJT: 04/11/2014
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DISPENSA POR JUSTA CAUSA. ATO DE IMPROBIDADE.
Para se configurar a existência improbidade do empregado que justifique a
sua demissão por justa causa, conforme dispõe o art. 482, "a" da CLT, necessário
se faz a robusta comprovação. No caso em comento, tem-se que a recorrida comprovou satisfatoriamente por intermédio das provas documentais e testemunhais
carreadas aos autos que o autor cometeu ato de improbidade justificando, pois,
sua dispensa por justa causa. Recurso conhecido e improvido.
Processo: 0001044-02.2013.5.07.0027
Rel. Desemb.: Francisco José Gomes da Silva
Turma 2

Julg.: 18/08/2014
Publ. DEJT: 21/08/2014

DOENÇA OCUPACIONAL. ESTABILIDADE. REINTEGRAÇÃO.
In casu, não houve prova robusta e insofismável quanto a ser o autor
portador de doença ocupacional. Sequer restou evidenciada qualquer culpa da
empresa no cumprimento das normas de segurança e medicina do trabalho, bem
como na adoção de precauções no sentido de evitar acidentes do trabalho ou
doenças ocupacionais, exceto quanto ao item "calor" que nada influenciou na
doença do demandante. Destarte, ausentes os requisitos previstos no art. 118 da
Lei nº 8.213/91, não faz jus, o autor, à estabilidade provisória pleiteada.

HORAS EXTRAS.

Irreparável a decisão que condenou a reclamada a pagar horas extras nos
estritos limites da confissão efetuada pela própria testemunha da reclamada.

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.

Há que se manter a condenação em referido adicional, uma vez que os
argumentos recursais não se mostraram suficientes para desconstituir o laudo
pericial do Engenheiro de Segurança do Trabalho.

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: 0001497-74.2010.5.07.0003
Rel. Desemb.: Regina Gláucia Cavalcante Nepomuceno
Turma 1

Julg.: 10/07/2014
Publ. DEJT: 16/07/2014

DOENÇA OCUPACIONAL. TENOSSINOVITE. LESÃO POR
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ESFORÇO REPETITIVO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
Demonstrado na instrução processual que a autora contraiu patologia
ocupacional causada pelo exercício da atividade laboral, havendo comprovação do
dano físico alegado (tenossinovite), o nexo de causalidade entre o dano e a atividade
laboral, resulta configurada a ocorrência de danos morais, impondo-se à empresa a
responsabilidade indenizatória correspondente, visto que a ofensa física redundou
em inegável violação a direitos subjetivos e personalíssimos da reclamante.

DOSIMETRIA DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

No momento de definir o valor da indenização por danos morais, o magistrado
há de sopesar a extensão do dano, as circunstâncias do fato e suas repercussões na vida
privada e social do trabalhador, o porte da empresa que causou a lesão, a finalidade
de amenizar o constrangimento da vítima sofrido pela ilicitude praticada pela reclamada, a necessidade de reprimir o ato lesivo, bem assim o objetivo pedagógico de
desestimular a condenada a dar continuidade a práticas nocivas que corroborem para a
propagação de acidentes de trabalho ou doenças profissionais em seu estabelecimento.
Assim, observado o disposto no parágrafo único do art. 944 do Código Civil, o valor
arbitrado para a reparação moral deverá pautar-se nos princípios da razoabilidade, da
proporcionalidade, da equidade, da boa-fé, da vedação do enriquecimento sem causa e
da natureza didática e preventiva da sanção. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Processo: 0000096-85.2011.5.07.0009
Rel. Desemb.: Emmanuel Teófilo Furtado
Turma 1

Julg.: 10/07/2014
Publ. DEJT: 16/07/2014

DOENÇA PROFISSIONAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO
CAUSAL. ESTABILIDADE INDEVIDA.
Não se mostrando evidente o nexo causal entre a atividade funcional
desenvolvida pelo trabalhador e sua enfermidade, descabe falar na estabilidade
prevista no artigo 118 da Lei 8.213/91, bem como indenização por danos moral,
material e estético.
Processo: 0001786-92.2010.5.07.0007
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 15/09/2014
Publ. DEJT: 24/09/2014

DOENÇA PROFISSIONAL. LER. DANO MORAL. MONTANTE
ARBITRADO. RAZOABILIDADE.
Configurada a doença profissional, de se deferir a indenização por dano
moral, caracterizado no comprometimento da saúde da obreira, impossibilitando-a
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de exercer sua atividade laborativa. A indenização, contudo, deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de causar o enriquecimento
ilícito da vítima.
Processo: 0001003-66.2011.5.07.0007
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 06/10/2014
Publ. DEJT: 15/10/2014

EMATERCE. NÃO SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS.
Na qualidade de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado,
integrante da Administração Indireta, a EMATERCE não está incluída no conceito de Fazenda Pública, razão pela qual deve ser observada a regra inserta
no art. 173, § 1º, da Constituição Federal de 1988, que lhe impõe a sujeição ao
regime próprio das empresas privadas.

CADASTRO NACIONAL DE DEVEDORES TRABALHISTAS.

Uma vez denegada a pretensão relativa ao processamento por meio de
precatórios e tendo a agravante débitos judiciais não garantidos, sucumbe na
pretensão de ter expedida, em seu nome, Certidão Positiva de Débitos Trabalhista,
com efeitos da CNDT. Agravo de petição conhecido e não provido.
Processo: 0148600-60.1993.5.07.0010
Rel. Desemb.: Francisco José Gomes da Silva
Turma 2

Julg.: 15/09/2014
Publ. DEJT: 24/09/2014

ECONOMIÁRIO. GERENTE DE RELACIONAMENTO. NÃOENQUADRAMENTO NA EXCEÇÃO DO INCISO II DO ART. 62
DA CLT. DIREITO A HORAS EXTRAS TRABALHADAS.
Não caracterizado o cargo de Gerente Geral de agência bancária, a jornada de
trabalho do demandante, exercente de cargo gerencial, rege-se pelo § 2º do art. 224
da CLT. Desta forma, tem jus às horas trabalhadas além da oitava como extras.
Processo: 0002330-24.2013.5.07.0024
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 15/09/2014
Publ. DEJT: 24/09/2014

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO MODIFICATIVO.
Constatando-se a contradição entre as provas carreadas aos autos e o
teor da condenação quanto às horas extras, de se alterar o julgado. No caso em
apreço, retifica-se o acórdão vergastado para condenar a reclamada ao pagamento
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de 26 horas extras por semana, das quais 5 são horas noturnas, durante todo o
período laborado, de 09/02/2007 a 26/10/2011. Com relação ao valor arbitrado
para o salário do reclamante, não se vislumbram contradições nesse tocante.
Processo: 0000245-47.2012.5.07.0009
Rel. Desemb.: Fernanda Maria Uchoa de Albuquerque
Turma 3

Julg.: 13/10/2014
Publ. DEJT: 27/10/2014

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES OU DE OBSCURIDADES.
Devem ser rejeitados os embargos declaratórios apresentados com o
simples objetivo de rever a decisão proferida quando não há omissão, contradição ou obscuridade a corrigir por essa via, daí de se impor o improvimento
dos Embargos Declaratórios.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCRASTINATÓRIOS.
APLICAÇÃO DE MULTA.

Observando o Julgador o intuito protelatório na oposição dos embargos de
declaração, deve ser aplicada a multa de 1% do valor da causa à parte, nos exatos
termos estabelecidos no parágrafo único do art. 538 do CPC.
Processo: 0001461-11.2011.5.07.0031
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar
Turma 1

Julg.: 22/10/2014
Publ. DEJT: 03/11/2014

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LIVRE CONVENCIMENTO
MOTIVADO. REDISCUSSÃO. VIA INADEQUADA.
1 O órgão julgador não é obrigado a tecer comentários sobre todos os
dispositivos legais invocados no recurso, sendo suficiente que a lide seja decidida
nos seus limites e em consonância com o livre convencimento motivado, Princípio
da Persuasão Racional. A reforma da decisão não pode ser obtida pela estreita
via dos embargos declaratórios, que possuem espectro limitado ao saneamento
de omissões ou contradições.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.

2 A insatisfação de uma das partes quanto à fundamentação da decisão
prolatada por considerá-la equivocada ou insuficiente não pode ser confundida
com omissão que autorize a interposição de Embargos de Declaração. Portanto,
não há que se falar em omissão, tratando-se os presentes embargos de expediente
manifestamente protelatório e de má-fé, a ensejar a aplicação da reprimenda pre-
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vista nos artigos 18, § 2º e 538, parágrafo único, ambos do Código de Processo
Civil Brasileiro. Embargos de declaração conhecidos, mas não providos.
Processo: 0000944-18.2011.5.07.0027
Rel. Juiz Convocado: Judicael Sudário de Pinho
Turma 2

Julg.: 18/08/2014
Publ. DEJT: 25/08/2014

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA.
No acórdão, não obstante a majoração da condenação em razão da concessão dos honorários advocatícios, não houve fixação do novo valor e das respectivas
custas processuais, restando configurada a omissão apontada, consoante o disposto
no art. 535 do CPC c/c art. 897-A da CLT. Providos os embargos.
Processo: 0000659-30.2012.5.07.0014
Rel. Desemb.: Maria José Girão
Turma 3

Julg.: 08/09/2014
Publ. DEJT: 17/09/2014

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRÉ-QUESTIONAMENTO.
MULTA DO ART. 467 DA CLT. PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA SUBJETIVA DAS PENALIDADES. ART. 5º, XXXV,
XLV, LIV, LV, DA CF E ART. 93, IX.
O instituto da responsabilidade subsidiária não representa afronta aos
princípios da intranscendência subjetiva das penalidades, por sopesar-se, no caso
concreto, ao princípio da proteção ao trabalhador, basilar do Direito do trabalho.
O responsável subsidiário faz as vezes do empregador principal para quitar o que
fora reconhecido como devido ao trabalhador. Não é mais o momento de traçar
sofismas filosóficos sobre a natureza das verbas a ponto de pretender esvaziar
o quantum debeatur. Com relação aos princípio garantistas da inafastabilidade
da jurisdição, do devido processo legal, do contraditório e ampla defesa e da
motivação, também inexiste qualquer mitigação. O responsável subsidiário
enquadrou-se nessa situação em decorrência de um processo, em que foi citado,
instado a defender-se, e onde todas as garantias constitucionais processualistas
foram presumidamente respeitadas.

RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. SÚMULA 331, IV,
V E VI DO TST. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ART. 5º, II
E ART. 37 DA CF. PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA DOS
PODERES. ART. 2º, ART. 22, I E ART. 48 DA CF.

O princípio da legalidade não tem o condão de "engessar" o entendimento do
magistrado, tornando-o um mero aplicador da lei. O direito à prestação jurisdicional é
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corolário do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, insculpido no art.
5º, XXXV, da CF/88. Mais que isso, é reconhecido como cláusula pétrea, ante o que
dispõe o art. 60, § 4º, IV, do mesmo texto constitucional. A prestação jurisdicional se
efetiva quando o juiz exara o seu convencimento sobre a matéria, com liberdade, com
esteio na garantia do princípio do livre convencimento. Não existe afronta à independência dos poderes, por não se confundir a solução de uma lide com o ato legislativo.
Processo: 0000286-20.2012.5.07.0007
Rel. Desemb.: Fernanda Maria Uchoa de Albuquerque
Turma 3

Julg.: 27/10/2014
Publ. DEJT: 06/11/2014

EMBARGOS DE TERCEIRO PREVENTIVOS. AUSÊNCIA DE
PROVAS QUANTO À POSSIBILIDADE FUTURA E IMINENTE
DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL. DESCABIMENTO.
A utilização dos embargos de terceiro na forma preventiva depende da
existência de efetiva ameaça de turbação ou esbulho na posse de bem do terceiro
embargante por ato de apreensão judicial, ou seja, da possibilidade futura e iminente da ocorrência de tal apreensão, o que não restou comprovado na hipótese
dos autos. Destarte, tem-se por correta a decisão que extinguiu, sem resolução de
mérito, os embargos de terceiros, nos termos do art. 267, IV, do CPC. AGRAVO
DE PETIÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Processo: 0002799-70.2013.5.07.0024
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1

Julg.: 22/10/2014
Publ. DEJT: 29/10/2014

EMBARGOS DO RECLAMANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. REFLEXOS DAS HORAS EXTRAS
NOS SÁBADOS. REPERCUSSÃO ASSEGURADA NO RH 035.
EFEITO MODIFICATIVO.
Embargos de declaração providos, para manter a sentença de primeiro grau
que deferiu os reflexos das horas extras no RSR (inclusive sábados, domingos e
feriados), nos exatos termos do RH 035.

EMBARGOS DA CAIXA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PARCIALMENTE ACOLHIDOS. OMISSÃO. EFEITO MODIFICATIVO.

Embargos de declaração a que se dá parcial provimento, para sanando
omissão apontada, restringir o pagamento das horas extras aos dias comprovadamente trabalhados.
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Processo: 0001827-03.2013.5.07.0024
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1

Julg.: 25/09/2014
Publ. DEJT: 03/10/2014

EMPREGADO DE FINANCEIRA. EQUIPARAÇÃO. CONCESSÃO DE DIREITOS ASSEGURADOS NAS CONVENÇÕES
COLETIVAS DE BANCÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 55 DO TST.
Incide, na hipótese, a aplicação da Súmula nº 55 do TST, segundo a qual "as
empresas de crédito, financiamento ou investimento, também denominadas financeiras, equiparam-se aos estabelecimentos bancários para os efeitos do art. 224 da
CLT", não se aplicando, portanto, ao autor, as normas coletivas atinentes à categoria
dos bancários juntadas aos autos, tendo em vista que os sindicatos patronais que a
subscrevem não representam as empresas de crédito, financiamento e investimento
do Estado do Ceará.

DANO MORAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO MATERIAL OU SOFRIMENTO MORAL. INDEFERIMENTO.

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; 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. Tendo a própria Reclamante confessado em seu
depoimento a inexistência de dano moral ou material, não há como se reconhecer
o direito à indenização.

DÉBITOS TRABALHISTAS DE EMPRESAS EM LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA.

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. Aplicação da Súmula
nº 304 do TST.

BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA À EMPRESA. FALÊNCIA DECRETADA . POSSIBILIDADE.

A Súmula nº 86 do C. TST dispensa a massa falida do preparo do recurso
(custas processuais e depósito recursal).
Processo: 0000217-88.2012.5.07.0006
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1

Julg.: 02/04/2014
Publ. DEJT: 23/09/2014
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EMPREGADO DETENTOR DE ESTABILIDADE PROVISÓRIA. PRÉ-APOSENTADORIA ASSEGURADA EM NORMA
COLETIVA. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. REINTEGRAÇÃO. CABIMENTO.
Atendidos os requisitos previstos em norma convencional a assegurar
estabilidade provisória pré-aposentadoria, tem-se que o reclamante não poderia
ter sido demitido sem justa causa, revelando-se devido o pedido de reintegração
no emprego propugnado na exordial.
Processo: 0186700-52.2009.5.07.0001
Rel. Desemb.: Emmanuel Teófilo Furtado
Turma 1

Julg.: 10/09/2014
Publ. DEJT: 16/09/2014

EMPRESA PÚBLICA. TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA DE ATIVIDADE FIM. ISONOMIA. SALÁRIO EQUITATIVO.
A despeito da impossibilidade de reconhecimento do vínculo diretamente com
entes da Administração Pública, em face de ausência de concurso público, a contratação
irregular de trabalhadores para exercer atividade fim da tomadora dos serviços, mediante
empresa interposta exige a observância da equivalência remuneratória, assegurando-se
aos empregados terceirizados às mesmas verbas trabalhistas legais e normativas devidas
aos empregados do tomador dos serviços. Aplicação analógica do art. 12, da Lei 6.019/74
e incidência da OJ 383, da SBDI-1, do TST. Recurso ordinário conhecido e provido.
Processo: 0132100-79.2008.5.07.0013
Rel. Desemb.: Francisco José Gomes da Silva
Turma 2

Julg.: 1º/09/2014
Publ. DEJT: 08/09/2014

ENQUADRAMENTO. EMPREGADO DE FINANCEIRA.
BANCÁRIO.
Uma vez demonstrado que as atividades desenvolvidas pela primeira reclamada se coadunam com as tipicamente realizadas por instituições bancárias, e com
fulcro no princípio da primazia da realidade, correto o enquadramento da obreira
na categoria diferenciada dos empregados que lhes prestam serviços, nos termos
da Súmula 55, do TST, pelo que faz jus a autora às horas extras que ultrapassem
o limite da jornada de 30 (trinta) horas semanais.

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.

Restando caracterizado que as reclamadas formam grupo econômico,
devem as mesmas responderem, de forma solidária, pelas obrigações trabalhistas
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devidas à reclamante, nos termos do § 2º, do artigo 2º, da CLT. Recursos ordinários
conhecidos, mas improvidos.
Processo: 0001954-39.2011.5.07.0014
Rel. Desemb.: Jefferson Quesado Júnior
Turma 3

Julg.: 1º/07/2014
Publ. DEJT: 16/07/2014

ENQUADRAMENTO COMO FINANCIÁRIO. EXERCÍCIO DE
ATIVIDADE TÍPICA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, EM
EMPRESA POR ELA UTILIZADA NA INTERMEDIAÇÃO DE
NEGÓCIOS. DIREITO AO PAGAMENTO DO LABOR EXCEDENTE À 6ª HORA COMO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 55
DO C. TST.
O artifício, utilizado por entidade financeira, de redirecionar para
empresa paralela, da qual é sócia majoritária, parte de suas atividades, mesmo
aquelas que não lhe são privativas mas que com ela estão umbilicalmente
relacionadas, tem como único desiderato a diminuição de custos, em claro prejuízo à proteção legal dos empregados envolvidos. Tal engenharia, inobstante
atenda ao formalismo legal, dotando a empresa intermediadora de personalidade jurídica própria, não possui o condão de transpor o soberano preceito
contido no art. 9º da CLT, por se chocar frontalmente com os Princípios da
Proteção e da Primazia da Realidade norteadores do Direito do Trabalho.
Deve, assim, ser enquadrada como 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.
Processo: 0000912-76.2012.5.07.0027
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 09/06/2014
Publ. DEJT: 16/07/2014

ENQUADRAMENTO SINDICAL. CATEGORIA DIFERENCIADA. EMPREGADOR NÃO PARTICIPANTE DA NEGOCIAÇÃO COLETIVA. DIFERENÇAS SALARIAIS INDEVIDAS.
Apesar do reclamante ser integrante de categoria profissional diferenciada, não tem o direito de haver diferenças salariais previstas em instrumento
coletivo no qual a empresa foi representada por seu sindicato de classe, inteligência da Súmula nº 374 do C. TST. Além disso, todas contribuições sindicais
foram realizadas em favor do Sindicato da Ind. De Massas Alim. E Biscoitos
no Estado do Ceará.
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Processo: 0001831-68.2011.5.07.0005
Rel. Desemb.: Jefferson Quesado Júnior
Turma 3
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Julg.: 30/06/2014
Publ. DEJT: 17/07/2014

EQUIPARAÇÃO SALARIAL. ART. 358. PRÁTICAS DISCRIMINATÓRIAS EM DESFAVOR DE BRASILEIRO. FUNÇÕES
ANÁLOGAS. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO.
1 É descabido o fundamento, segundo o qual seria imprescindível o posicionamento do MTE a respeito da analogia entre as funções do empregado e as dos
paradigmas. 2 No âmbito trabalhista e no contexto de aplicação do art. 358 da CLT,
são análogas as funções que, embora distintas, possuem características justificadoras
de uma contraprestação remuneratória idêntica. Deve-se interpretar a regra em exame
como uma manifestação da isonomia constitucional. 3 O ônus da prova, no caso,
cabia, em princípio, à parte reclamante, já que a caracterização das funções como
análogas representava fato constitutivo do direito pleiteado. Não se desvencilhando
do seu ônus probatório, já que não comprovou ser sua função igualmente importante
para a empresa reclamada em relação às funções desempenhadas pelos paradigmas
indicados, deve-se indeferir o pedido de equiparação salarial. Recurso não provido.
Processo: 0158500-27.2003.5.07.0007
Rel. Desemb.: Plauto Carneiro Porto
Turma 3

Julg.: 12/08/2014
Publ. DEJT: 22/08/2014

ESTABILIDADE. ART. 19 DO ADCT.
Restando reconhecido, por força de decisão judicial, transitada em julgado, que a reclamante manteve vinculo direto com a União Federal desde o
ano de 1978, nada alterar na decisão que conferiu estabilidade a mesma, visto
que preenchidos os requisitos exigidos no art. 19 do ADCT.
Processo: 0002103-65.2011.5.07.0004
Rel. Desemb.: Jefferson Quesado Júnior
Turma 3

Julg.: 21/07/2014
Publ. DEJT: 04/08/2014

ESTABILIDADE GESTANTE. CONTRATO POR PRAZO
DETERMINADO.
A estabilidade da gestante encontra-se prevista no art. 10, II, "b", do
ADCT, da Carta Magna de 1988, que proíbe a dispensa arbitrária ou sem justa
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causa da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses
após o parto, não fazendo distinção quanto à modalidade do contrato de trabalho.
Ademais, o C. Tribunal Superior do Trabalho alterou o item III da Súmula 244,
para garantir a estabilidade provisória também no caso de admissão mediante
contrato por prazo determinado.

REINTEGRAÇÃO DA GESTANTE. DIREITO ÀS VERBAS.

O fato de a reclamante ter sido reintegrada quando o empregador tomou
ciência do seu estado gravídico, não obsta o direito da gestante às verbas referentes
ao período em que esteve afastada. Sentença que se mantém. Recurso Ordinário
conhecido e improvido.
Processo: 0001602-50.2012.5.07.0013
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva
Turma 3

Julg.: 21/07/2014
Publ. DEJT: 05/08/2014

ESTABILIDADE PROVISÓRIA PREVISTA NO ART. 118, DA
LEI 8.213/91. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL.
Restando comprovada a inexistência de nexo causal entre a doença do
trabalhador e as atividades profissionais por ele exercidas, incabível a reintegração
do obreiro relativa à estabilidade provisória inserta no art. 118, da Lei 8.213/91 e,
via de consequência, não há que se falar em reparação por dano moral. Recurso
ordinário conhecido e improvido.
Processo: 0195500-13.2008.5.07.0031
Rel. Desemb.: Fernanda Maria Uchoa de Albuquerque
Turma 3

Julg.: 20/10/2014
Publ. DEJT: 03/11/2014

EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL . ART. 651
DA CLT. RECLAMAÇÃO AJUIZADA NO DOMICÍLIO DO
"DE CUJOS". POSSIBILIDADE.
Em observância aos princípios da proteção do trabalhador e do acesso
à justiça, as regras do art. 651 e parágrafos da CTL devem ser vistas de modo
relativo a fim de que não se tornem óbice ao exercício do direito de ação e ao
próprio acesso ao Judiciário, principalmente na hipótese dos autos, por se tratar
de trabalhador contratado para trabalhar em Angola, e lá falecendo, deixou mulher
e três filhos menores, que sequer possuem condições financeiras de arcar com as
despesas processuais (conforme declarações de hipossuficiências que não foram
infirmadas pela parte contrária), quiça com uma viagem ao Recife.
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Processo: 0001479-85.2013.5.07.0023
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1
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Julg.: 22/10/2014
Publ. DEJT: 04/11/2014

EXCESSO DE PENHORA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Não configura excesso de penhora a constrição de bem imóvel cujo valor
ultrapassa o da execução quando, decorrido o prazo legal para indicação de bens
à penhora, a parte executada queda-se silente, com comprovadas investidas judiciais na localização de outros bens, sobretudo ao se considerar que o objetivo
da execução é solver o crédito reconhecido em Juízo e que o valor excedente da
venda judicial será disponibilizado ao titular do bem imóvel penhorado.

NULIDADE DO AUTO DE AVALIAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO
EXECUTADO.

Compete ao Oficial de Justiça Avaliador a avaliação de bens penhorados,
consoante regra inserta no artigo 721, § 3º, da CLT. Meras alegações não são aptas
a afastar a presunção de validade da avaliação realizada pelo meirinho, sendo
necessárias provas robustas da ocorrência das hipóteses elencadas no artigo 683,
incisos I e II, do CPC.
Processo: 0002133-09.2012.5.07.0023
Rel. Desemb.: Durval César Vasconcelos Maia
Turma 2

Julg.: 25/08/2014
Publ. DEJT: 03/09/2014

EXECUÇÃO. REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS JULGADAS NA
FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Conforme a regra contida no § 1º do art. 879 da CLT, impossível a discussão, no processo de execução, de matéria tratada em definitivo na fase de
conhecimento, sob pena de configurar ofensa à coisa julgada. Agravo de petição
conhecido e improvido.
Processo: 0042300-98.2008.5.07.0026
Rel. Desemb.: Maria José Girão
Turma 3

Julg.: 20/10/2014
Publ. DEJT: 29/10/2014

EXECUÇÃO CONTRA A ECT. SISTEMA DE PRECATÓRIO.
Para a execução da ECT, deve ser observado o regime de precatório por
se tratar de empresa pública que não exerce atividade econômica e presta serviço
público da competência da União Federal e por ela mantido, por isso o pagamento
dos débitos deve ser processado em observância ao regime de precatório, conso-
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ante o disposto nos artigos 100 da Constituição Federal e 730 e seguintes do CPC.
Recurso que se dá provimento.
Processo: 0000950-97.2011.5.07.0003
Rel. Desemb.: Francisco José Gomes da Silva
Turma 2

Julg.: 18/08/2014
Publ. DEJT: 21/08/2014

EXECUÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO.
Não há qualquer irregularidade no despacho que determina a expedição
de certidão de crédito previdenciário, quando a execução estiver suspensa por
mais de um ano, nos casos em que haja impossibilidade de encontrar bens do
devedor. Inexiste prejuízo para a União Federal, uma vez que esta poderá dar
continuidade, a qualquer tempo, à execução, indicando bens sobre os quais possa
recair a penhora, enquanto não ocorrer o pagamento da dívida, ou a decretação
da prescrição. Agravo de petição conhecido e desprovido.
Processo: 0098000-04.2003.5.07.0004
Rel. Desemb.: Francisco Tarcísio Guedes Lima Verde Júnior
Turma 1

Julg.: 24/04/2014
Publ. DEJT: 11/11/2014

EXECUÇÃO DO DEVEDOR SUBSIDIÁRIO. BENEFÍCIO
DE ORDEM. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA.
Confirmada a ausência de bens da executada principal para satisfazer o
débito da presente demanda, impõe-se o redirecionamento da execução contra o
devedor subsidiário. A desconsideração da pessoa jurídica da devedora principal
é desnecessária, uma vez que a regra é que sejam executados aqueles que figuram
no título executivo judicial, e só depois os seus sócios.
Processo: 0000225-17.2011.5.07.0001
Rel. Desemb.: Fernanda Maria Uchoa de Albuquerque
Turma 3

Julg.: 20/10/2014
Publ. DEJT: 03/11/2014

EXIGIBILIDADE DE CERTIDÃO EXPEDIDA PELO MINISTÉRIO
DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL PARA A COBRANÇA
JUDICIAL. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 606 DA CLT.
O art. 606 autoriza o ajuizamento de ação executiva para cobrança judicial
da contribuição sindical rural e, para tanto, exige como título, certidão expedida
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pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Não atenta contra os princípios contidos
no art. 8º da CF.

ENQUADRAMENTO DA PARTE DEMANDADA COMO PRODUTOR RURAL. AUSÊNCIA DE PROVAS.

Acostado aos autos apenas demonstrativos de débito, incapazes de
comprovar o enquadramento da parte demandada como produtor rural.

NOTIFICAÇÃO PESSOAL E PUBLICAÇÃO DE EDITAIS.
AUSÊNCIA DE PROVAS. EXIGÊNCIA DO ART. 605 DA CLT.
Inexiste nos autos qualquer comprovação da existência de editais ou notificações em nome da parte demandada.
Processo: 0000417-35.2012.5.07.0026
Rel. Desemb.: Fernanda Maria Uchoa de Albuquerque
Turma 3

Julg.: 20/10/2014
Publ. DEJT: 31/10/2014

EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO.
Comprovado pelas provas documentais dos autos que a realidade
fática que se descortina é a de inequívoca formação do grupo econômico, de
se manter a sentença de origem que reconheceu a responsabilidade solidária
das empresas reclamadas.

DAS HORAS EXTRAS.

A empresa OBOÉ TECNOLOGIA E SERVIÇOS FINANCEIROS S.A
figura como formal e real empregadora da reclamante. Assim, o enquadramento
sindical patronal é evidente que seja na categoria econômica das Instituições de
Crédito, Financiamento e Investimento. Desta feita, aplica-se o entendimento
jurisprudencial contido na Súmula 55 do TST que agasalha a equiparação das
empresas financeiras aos estabelecimentos bancários para o fim de aplicação da
jornada diária normal de 6 (seis) horas contínuas de trabalho, nos dias úteis, no
limite semanal de 30 (trinta) horas, como prevista no art. 224 da CLT. Na medida
em que o reclamante afirmou que cumpria 09 (nove) horas de labor, das 8:00h às
18h, com uma hora de intervalo, correta a sentença que condenou as reclamadas
a pagar 3 (três) horas extras diárias por dia, acrescidas do adicional legal de 50%.

DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.

O fato de ter sido decretado a falência das empresas do grupo econômico
já denota que as reclamadas não detêm a viabilidade financeira necessária para o
pagamento dos custos do processo. Desta feita, em conformidade com a Súmula
86 do TST, comprovada a decretação da falência, estão as reclamadas amparadas
pelos benefícios da justiça gratuita, motivo pelo qual se encontram dispensadas
de efetuarem o recolhimento das custas e do depósito recursal.
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DAS MULTAS DOS ARTS. 467 E 477 DA CLT.

A Súmula 388 do TST dispõe que: "A massa falida não se sujeita à penalidade do art. 467 e nem à multa do § 8º do art. 477, ambos da CLT". O entendimento
disposto na referida súmula, contudo, aplica-se apenas nas hipóteses em que a
decretação de falência ocorre antes da rescisão contratual, já que, no momento
em que é decretada a falência, a empresa não pode movimentar livremente seus
bens, o que impossibilita o pagamento das verbas nos prazos previstos em lei.

JUROS DE MORA.

Segundo entendimento jurisprudencial pacífico do Tribunal Superior do
Trabalho, não incide os juros da mora sobre os débitos trabalhistas das entidades
submetidas aos regimes de intervenção ou liquidação extrajudicial. A Súmula 304
do TST assim dispõe: "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".

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

No entender deste Relator, 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. Recurso
conhecido e parcialmente provido.
Processo: 0001132-25.2012.5.07.0011
Rel. Desemb.: Emmanuel Teófilo Furtado
Turma 1

Julg.: 16/07/2014
Publ. DEJT: 25/07/2014

EXTEMPORANEIDADE. ARGUIÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
Apresentado o recurso ordinário antes da notificação da sentença impugnada, impõe-se o não conhecimento do apelo em face de sua extemporaneidade,
consoante diretriz da Súmula 434 do TST.
Processo: 0002097-12.2013.5.07.0029
Rel. Desemb.: Maria José Girão
Turma 3

Julg.: 06/10/2014
Publ. DEJT: 13/10/2014

FAZENDA PÚBLICA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE
DECISÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO SOMENTE AO GESTOR.
COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA
MATÉRIA EM FASE DE EXECUÇÃO.
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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: 0012400-27.2009.5.07.0029
Rel. Desemb.: Plauto Carneiro Porto
Turma 3

Julg.: 15/07/2014
Publ. DEJT: 31/07/2014

FUNÇÃO COMISSIONADA TÉCNICA (FCT). 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 pela autora 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 da autora, 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
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a autora, 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 à trabalhadora, pelo que devidas as diferenças pleiteadas. Recursos
ordinários conhecidos e parcialmente providos.
Processo: 0001081-11.2012.5.07.0012
Rel. Desemb.: Francisco José Gomes da Silva
Turma 2

Julg.: 30/06/2014
Publ. DEJT: 09/07/2014

GARÇOM. REMUNERAÇÃO. SÚMULA Nº 354. GORJETAS.
NATUREZA JURÍDICA. REPERCUSSÕES.
"As gorjetas, cobradas pelo empregador na nota de serviço ou oferecidas
espontaneamente pelos clientes, integram a remuneração do empregado, não
servindo de base de cálculo para as parcelas de aviso prévio, adicional noturno,
horas extras e repouso semanal remunerado".
Processo: 0002073-21.2011.5.07.0007
Rel. Desemb.: Plauto Carneiro Porto
Turma 3

Julg.: 12/08/2014
Publ. DEJT: 22/08/2014

GERENTE DE FILIAL. ART. 62, II, DA CLT. HORAS EXTRAS
INDEVIDAS.
Ativando-se o reclamante como verdadeiro mandatário da filial, gerindo
toda a atividade empresarial ali concentrada, enquadra-se na exceção prevista no
art. 62, II, da CLT. O fato de o proprietário da reclamada manter contato telefônico
diário com o gerente-geral das filiais, ou mesmo que as contratações e demissões
de empregados devessem ser comunicadas ao diretor da empresa, constituem
formas de acompanhamento do negócio e não descaracteriza autonomia em que
estava investido o reclamante, de modo a afastá-lo da exceção prevista art. 62, II,
da CLT. Horas extras indevidas.

EQUIPARAÇÃO SALARIAL. INDEFERIMENTO. RATIFICAÇÃO.

Embora reclamante e paradigma exercessem o mesmo cargo de gerente
geral, existe diferença de tempo de serviço superior a dois anos, sendo
certo, ainda, que o primeiro desenvolvia suas funções na filial da reclamada
localizada no Município de Caucaia, pertencente à Região Metropolitana de
Fortaleza (v. § 8º do art. 1º da Lei Complementar Federal 14/73), ao tempo
em que o segundo laborava na loja de Baturité, integrante da mesorregião do
norte cearense. De se ratificar, pois, o indeferimento do pleito de equiparação
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salarial e as consequentes diferenças salariais, uma vez não atendidos todos
os requisitos estabelecidos pelo art. 461 da CLT.

MULTA RESCISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE MORA PATRONAL.

O reconhecimento de diferenças salarias em juízo não enseja o deferimento
da multa prevista no § 8º do art. 477 da CLT. Inexistindo mora na quitação da
verbas rescisórias, resta indevida a multa rescisória.

ASSÉDIO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.

O dano moral, originado de assédio moral nas relações de trabalho,
configura-se quando a perturbação no ânimo psicológico do ofendido, decorrente de reiterada conduta ilícita do empregador, reflete substancial alteração
na vida pessoal e profissional do empregado, de forma a bloquear e a inibir
sua atuação no ambiente de trabalho, minando sua resistência ao convívio
laboral e, consequentemente, concorrendo para o seu desligamento do trabalho.
Observando-se, das provas dos autos, a inexistência da sobredita conduta abusiva do empregador, entende-se que não restou configurado o alegado assédio
moral, devendo ser mantido o indeferimento das respectivas indenizações.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFERIMENTO.

O fundamento para a concessão dos honorários de advogado repousa nos
arts. 5º incisos XVIII, LXXIV; 8º, inciso V, e 133 da Constituição Federal. Recurso
parcialmente provido.
Processo: 0000690-53.2012.5.07.0013
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar
Turma 1

Julg.: 10/09/2014
Publ. DEJT: 22/09/2014

GRATUIDADE JUDICIÁRIA. REQUISITOS PREENCHIDOS.
Os requisitos exigidos pela lei estão presentes, pois consta dos autos a
declaração de insuficiência econômica do reclamante, firmada por seu patrono
na própria petição inicial, sendo o que basta para atender a exigência do art. 790,
§ 3º, da CLT, conforme inteligência do art. 4º da Lei nº 1.060/50, e da OJ/SDI1/
TST nº 331.

DA PARTICIPAÇÃO DOS LUCROS E RESULTADOS.
SUMULA 451.

Ainda que haja a aprovação formal do sindicato e da comissão dos empregados, a existência de cláusulas vinculando o pagamento do PLR à manutenção do
vínculo empregatício até a data de seu efetivo pagamento, o empregado continuará
elegível ao recebimento referente aos meses por ele trabalhados. Considerando
notória a contribuição do empregado durante o período laborado, faz jus o recorrido à aludida verba.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
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Atendendo ao princípio da responsabilidade institucional, o qual aponta para
a necessidade de se evitar recursos desnecessários e se colaborar com a prestação
jurisdicional como um todo, e observando que existe jurisprudência sumulada no
TST (Súmula 219) afastando, na seara processual trabalhista, o direito à percepção
de honorários advocatícios em razão da mera sucumbência, analisa-se o caso à luz
da referida jurisprudência. Observa-se, na vertente hipótese, que estão preenchidos
os requisitos explicitados na Súmula 219, I, do TST, pois o recorrido é beneficiário
da justiça gratuita, além de encontrar-se assistido pelo sindicato da sua categoria.
Desse modo, é cabível a concessão de honorários advocatícios.
Processo: 0000158-91.2012.5.07.0009
Rel. Desemb.: Plauto Carneiro Porto
Turma 3

Julg.: 22/09/2014
Publ. DEJT: 29/09/2014

GORJETA. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INTEGRAÇÃO NA
REMUNERAÇÃO. ART. 457, DA CLT.
Não há qualquer distinção legal relativamente à natureza jurídica da
gorjeta paga espontaneamente daquela cobrada, pelo empregador, na nota de
serviço, sendo certo que, em qualquer hipótese, incumbe ao comerciante o dever
de fiscalizar a prestação de serviços, não cabendo alegar o desconhecimento do
valor recebido por seus empregados a título de gorjetas, mesmo que o pagamento
ocorra de forma espontânea.

HORAS EXTRAS. PROVA DIVIDIDA.

As testemunhas obreiras ouvidas em Juízo confirmam as alegações do
reclamante. Todavia, as declarações prestadas pela única testemunha empresarial,
por seu turno, também corroboram a versão articulada na peça de contrariedade,
ratificando, igualmente, a exatidão das anotações registradas nos controles de
frequência. Em outras palavras, ambas as partes guarneceram-se de provas de
modo a ratificar as alegações fáticas lançadas tanto na incoativa, como na contestação. Em hipóteses deste jaez, a solução da controvérsia deve ser obtida através
da observância ao instituto do "onus probandi", ou seja, resolve-se a questão em
desfavor daquele a quem incumbia o encargo probatório. Sendo assim, impõe-se
o indeferimento da pretensão relativamente às horas suplementares, já que, como
é de correntia sabença, pertence ao empregado o ônus de comprovar que laborava
em regime de sobrelabor, bem assim que os controles de frequência adunados
aos fólios não estampam a jornada de trabalho efetivamente cumprida, haja vista
consubstanciar fato constitutivo do direito alegado na inicial.

VALE-TRANSPORTE. ÔNUS DA PROVA.

A Orientação Jurisprudencial OJ nº 215, da SDI-1, do TST, que estabelecia
ser do empregado o encargo de demonstrar a necessidade do vale transporte, foi

TRT 7ª Região - Boletim de Jurisprudência - jul./dez. - 2014

89

cancelada por meio da Resolução nº 175/2011. Por essa razão, pode-se ter por
consolidada a tese da aptidão para a prova, que, na hipótese, pertence à reclamada.
Processo: 0000172-81.2012.5.07.0007
Rel. Desemb.: Durval César Vasconcelos Maia
Turma 2

Julg.: 25/08/2014
Publ. DEJT: 10/09/2014

GRUPO ECONÔMICO.
Na modernidade, encontra-se sedimentado na melhor doutrina e jurisprudência o entendimento segundo o qual a existência de grupo econômico independe
do controle e fiscalização por uma empresa-líder. É o caso denominado de "grupo
econômico por coordenação", consenso alcançado através da evolução da interpretação meramente literal do art. 2º, parágrafo 2º, da CLT.

DANO MORAL. PROVA. DESNECESSIDADE.

Segundo entendimento majoritário jurisprudencial e doutrinário, mostra-se
desnecessária a prova do dano moral, haja vista que atingida a intimidade e a vida
privada da vítima (esfera subjetiva), trazendo-lhe dor, angústia, preocupação,
entre outros sentimentos desse jaez. Mister que haja, tão somente, a prova do fato
ilícito, causador do dano moral.
Processo: 0001693-55.2012.5.07.0009
Rel. Desemb.: Durval César Vasconcelos Maia
Turma 2

Julg.: 25/08/2014
Publ. DEJT: 03/09/2014

GRUPO ECONÔMICO. CARACTERIZAÇÃO.
À luz do contexto descortinado nos autos, mormente dos aditivos aos contratos sociais e do depoimento prestado pela preposta da recorrente Motive Serviços
de Comunicação, ressumbra, induvidosamente, configurado o grupo econômico
composto pela precitada empresa e a Promus Intermediação de Negócios Ltda.
Processo: 0001031-03.2013.5.07.0027
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 15/09/2014
Publ. DEJT: 24/09/2014

GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ENQUADRAMENTO COMO BANCÁRIO.
Uma vez demonstrada a existência do grupo econômico, impõe-se a responsabilidade solidária das empresas. Analisando o conjunto probatório, verifica-se que
durante o período no qual a reclamante laborou para a primeira reclamada (Provar
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Negócios de Varejo Ltda), desenvolvia atividades tipicamente exercidas pela categoria bancária, portanto, com fundamento na súmula nº 55 da TST, correto o enquadramento da obreira na categoria diferenciada dos empregados, e, por conseguinte
deferindo o pagamento das horas trabalhadas excedentes a 06 (seis) horas legais.

HORAS EXTRAS DURANTE O PERÍODO TRABALHADO
PARA A SEGUNDA RECLAMADA. DEFERIMENTO.

Havendo prova sólida e convincente do trabalho extraordinário, mantém-se
a condenação concernente às horas extras.

APLICAÇÃO DO ART. 384 DA CLT.

Mantém-se a concessão do intervalo constante no art. 384 da CLT, uma
vez que o mesmo foi recepcionado pela Constituição Federal/88.

PLR PROPORCIONAL AO ANO DE 2012.

Correta a condenação das reclamadas no pagamento do PLR de 2012, proporcional aos meses trabalhados, com fundamento na Orientação Jurisprudencial
nº 390 da SDI1.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Mantém-se, 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 quaisquer outras normas legais ou assemelhados, inclusive as
súmulas 219 e 329 do TST. Recurso ordinário das reclamadas conhecido e improvido.
Processo: 0001603-38.2012.5.07.0012
Rel. Desemb.: Jefferson Quesado Júnior
Turma 3

Julg.: 14/07/2014
Publ. DEJT: 25/07/2014

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFERIMENTO.
O fundamento para a concessão dos honorários de advogado repousa nas
disposições dos arts. 5º, LXXIV, 8º, I, e 133 da Constituição Federal e art. 20 do
CPC. Recurso provido.
Processo: 0000514-95.2013.5.07.0027
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar
Turma 1

Julg.: 22/10/2014
Publ. DEJT: 29/10/2014

HORAS EXTRAS. BANCÁRIO. FUNÇÃO DE CONFIANÇA.
GERENTE DE RELACIONAMENTO. BANCÁRIO. HORAS
EXTRAS.
Uma vez que a reclamante, Gerente de Relacionamento, muito embora
não fosse a gerente geral da agência, ostentava grau de fidúcia mais elevado que
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o da maioria dos demais empregados, visto que não estava sujeita a controle de
ponto e possuía subordinados, evidente que se enquadra na hipótese prevista no
art. 224, § 2º, da CLT e na primeira parte da Súmula 287 do E. TST, não havendo
que se falar no pagamento, como extra, da 7ª e 8ª horas trabalhadas. Recurso a
que se dá provimento para julgar improcedente a reclamatória.
Processo: 0000729-93.2011.5.07.0010
Rel. Desemb.: Jefferson Quesado Júnior
Turma 3

Julg.: 30/06/2014
Publ. DEJT: 17/07/2014

HORAS EXTRAS. CARGO CONFIANÇA.
No caso vertente, restou evidenciado nos autos que havia efetivo controle
sobre o horário de trabalho do obreiro, o que, por si só, descaracteriza os amplos
poderes de mando e gestão previstos no art. 62, II, da CLT. Precedente 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 edição promulgação da Lei nº 10.288/01.
Processo: 0001046-69.2013.5.07.0027
Rel. Desemb.: Regina Gláucia Cavalcante Nepomuceno
Turma 1

Julg.: 11/09/2014
Publ. DEJT: 18/09/2014

HORAS EXTRAS. DEFERIMENTO.
Provada a prestação de serviços em sobrejornada, o excesso deve ser
remunerado como horas extras, acrescidas de 50%.

INTERVALO DE 15 MINUTOS ANTES DA PRORROGAÇÃO
DA JORNADA DE TRABALHO. ART. 384 DA CLT.

O art. 384 da CLT não contém nenhuma inconstitucionalidade. A norma
protetiva à mulher foi perfeitamente recepcionada pelo art. 5º, inciso I, da Constituição Federal, inexistindo eventual vulnerabilidade ao princípio da isonomia de
homens e mulheres trabalhadores. Logo, o intervalo intrajornada de 15 minutos
entre o término da jornada regular de 06 horas e o início da prestação do período
extraordinário aplica-se apenas às mulheres. Entendimento conforme a jurisprudência do Colendo TST.

INTERVALO INTRAJORNADA. CONCESSÃO PARCIAL.
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CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO TOTAL DO PERÍODO
CORRESPONDENTE.

O C. TST, através da OJ nº 307, da SBDI-1, firmou entendimento quanto
a não concessão ou concessão parcial do intervalo intrajornada, verbis: "Intervalo intrajornada (para repouso e alimentação). Não concessão ou concessão
parcial. Lei nº 8.923/94. (DJ 11.08.2003). Após a edição da Lei nº 8.923/1994, a
não-concessão total ou parcial do intervalo intrajornada mínimo, para repouso e
alimentação, implica o pagamento total do período correspondente, com acréscimo
de, no mínimo, 50% sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho (art.
71 da CLT)". Meridianamente clara, refletindo, a meu sentir, a exata exegese da
mens legislatoris, inspirativa do art. 71 da CLT, a Orientação Jurisprudencial retro
transcrita merece aplicação ao caso sub judice, enquanto comprovada a concessão
parcial do intervalo intrajornada pelo empregador.

INDENIZAÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E DESGASTE PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR A SERVIÇO
DO RECLAMADO. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO.
Como a pretensão tem natureza jurídica de indenização por danos materiais,
a prova autoral do fato constitutivo do direito postulado seria indispensável e não
foi satisfatoriamente produzida pelo interessado, não restando outra solução senão
a sucumbência no pleito.

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. RESCISÃO
CONTRATUAL ANTERIOR À DATA PREVISTA PARA DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROS. PAGAMENTO PROPORCIONAL AOS
MESES TRABALHADOS.

A teor da Orientação Jurisprudencial 390, da SBDI-1 do C. TST, "Fere
o princípio da isonomia instituir vantagem mediante acordo coletivo ou norma
regulamentar que condiciona a percepção da parcela participação nos lucros e
resultados ao fato de estar o contrato de trabalho em vigor na data prevista para
a distribuição dos lucros. Assim, inclusive na rescisão contratual antecipada, é
devido o pagamento da parcela de forma proporcional aos meses trabalhados, pois
o ex-empregado concorreu para os resultados positivos da empresa".

INTEGRAÇÃO DAS PARCELAS VARIÁVEIS.

A teor da Súmula 93, do C. TST, "Integra a remuneração do bancário a
vantagem pecuniária por ele auferida na colocação ou na venda de papéis ou valores
mobiliários de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, se exercida
essa atividade no horário e no local de trabalho e com o consentimento, tácito
ou expresso, do banco empregador." "In casu", restando comprovada a regular
venda de produtos bancários pelo autor, de se condenar o reclamado a integrar as
parcelas variáveis na remuneração do promovente, e, via de consequência, pagar a
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incidência nos repousos semanais remunerados (incluindo os sábados e feriados),
e após, pelo aumento da média remuneratória, reflexos em aviso prévio, férias +
1/3, 13º salários, PLR, horas extras e FGTS.

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.
Processo: 0001113-68.2011.5.07.0006
Rel. Desemb.: Emmanuel Teófilo Furtado
Turma 1

Julg.: 28/08/2014
Publ. DEJT: 04/09/2014

HORAS EXTRAS. EMPRESA COM MAIS DE 10 (DEZ) EMPREGADOS. SÚMULA 338, I E II, DO TST.
Tendo em vista os termos da Súmula 338, I e II, do TST e não havendo, nos
autos, prova apta a eliminar a presunção relativa de veracidade do horário de labor
indicado pelo reclamante na inicial, não há qualquer razão jurídica para a reforma
do julgado, que condenou a empresa reclamada ao pagamento de horas extras.

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. SALÁRIO "IN NATURA".

À luz do que dispõe o artigo 458, caput, da CLT, o auxílio fornecido pela
empresa para a alimentação do empregado constitui salário "in natura". Noutra
perspectiva, de acordo com o disposto na Súmula 241, do TST "O vale para refeição, fornecido por força do contrato de trabalho, tem caráter salarial, integrando
a remuneração do empregado, para todos os efeitos legais"

AUXÍLIO MORADIA. ÔNUS DA PROVA.

A teor do art. 333, II, do CPC subsidiário, é dever do empregador comprovar
que o pagamento do auxílio moradia pago ao empregado tenha sido contratado
como ajuda de custo "para o trabalho" e não como modalidade de salário "in
natura", "pelo trabalho".

JUSTIÇA GRATUITA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ISENÇÃO.

A gratuidade judicial, quando concedida, alcança a isenção dos honorários
periciais, com espeque no disposto no artigo 3º, V, da Lei nº 1.060/1950, combinado com o artigo 790-B, da CLT e com a Resolução nº 66 do Conselho Superior
da Justiça do Trabalho, de 10.06.2010.
Processo: 0117800-32.2006.5.07.0030
Rel. Desemb.: Durval César Vasconcelos Maia
Turma 2

Julg.: 25/08/2014
Publ. DEJT: 10/09/2014

94

TRT 7ª Região - Boletim de Jurisprudência - jul./dez. - 2014

HORAS EXTRAS. INTERVALO INTRAJORNADA. NR-17.
Os 20 (vinte) minutos de intervalo concedidos ao empregado têm a mesma
natureza do intervalo de quinze minutos para alimentação previsto no art. 71, §
1º, da CLT, que não se inclui na jornada de trabalho e sobre o qual, por força do
disposto no § 2º, do mesmo dispositivo legal, não incide remuneração. Assim, Indevida a inclusão na condenação das horas extras pertinentes aos 20 (vinte) minutos
diários de intervalo para alimentação concedidos pela empresa, mas compensados
ao final da jornada sob forma de prestação de trabalho em atividade suplementar,
por tratar-se de suspensão, nos termos do art. 71, § 2º, da CLT.

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS DA EMPRESA.
Verificado que a reclamante laborou para a empresa reclamada ao longo
do ano de 2010, até 06 de janeiro de 2011, contribuindo, assim, para os resultados
da empresa no ano de 2010, a cláusula constante no Acordo Coletivo de Trabalho
que limita o pagamento da Participação nos Resultados de 2010 aos empregados
com contrato de trabalho vigente na data da assembleia, ocorrida em 1º/03/2011,
afronta o princípio da isonomia, albergado pelo art. 5º, "caput", da CF/88, razão
pela qual deve ser declarada nula. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Processo: 0001542-41.2011.5.07.0004
Rel. Desemb.: Francisco José Gomes da Silva
Turma 2

Julg.: 1º/09/2014
Publ. DEJT: 08/09/2014

HORAS EXTRAS. INTERVALO PARA REPOUSO E ALIMENTAÇÃO. CÔMPUTO DE INTERVALO PARA REPOUSO E
ALIMENTAÇÃO. NÃO CONCESSÃO.
As pausas de 10 minutos cada são computadas na jornada, enquanto o
intervalo para repouso e alimentação, na forma do § 2º, do artigo 71, da CLT, de
20 minutos cada, não. Não há, portanto, no horário determinado pelo reclamada,
ilegalidade e, consequentemente, hora extra a pagar, comportando reforma a
sentença que deferiu o pedido formulado pelo sindicato autor.

PAGAMENTO DAS PARCELAS CONSTANTES DO INSTRUMENTO DE RESCISÃO. OBSERVÂNCIA DO PRAZO
ESTIPULADO NO § 6º. MULTA DO ART. 477, § 8º. INAPLICABILIDADE.

Inexistindo previsão legal para a aplicação da multa prevista no art. 477,
§ 8º, da CLT, em decorrência do atraso na homologação da rescisão pelo Sindicato de classe, indevida a incidência de referida penalidade, uma vez que o
pagamento das parcelas foi efetuado mediante observância do prazo previsto no
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§ 6º de referido dispositivo legal, na conformidade da prova documental carreada
aos autos. Recursos ordinários conhecidos, provido o da reclamada e improvido
o do reclamante.
Processo: 0001522-89.2012.5.07.0012
Rel. Desemb.: Jefferson Quesado Júnior
Turma 3

Julg.: 1º/07/2014
Publ. DEJT: 16/07/2014

HORAS EXTRAS. MINUTOS QUE ANTECEDEM E SUCEDEM
A JORNADA DE TRABALHO. TRANSPORTE E LANCHE
OFERECIDOS PELO EMPREGADOR. DESNECESSIDADE
DE TROCA DE UNIFORMES NO RECINTO EMPRESARIAL.
Não configura tempo à disposição da empresa, marginal à jornada de trabalho, o despendido pelo obreiro com alimentação e na espera de transporte por
ela patrocinados, pois representam verdadeiros benefícios ao trabalhador, cuja
fruição, ao que consta dos autos, inocorria sob a execução ou aguardo de ordens.
Além disso, a troca de uniformes dentro da empresa não importa tempo efetivo
de labor, nos termos do "caput" do art. 4º da CLT, máxime diante da possibilidade
de o empregado dirigir-se ao serviço já devidamente fardado. Recurso provido
para o fim de julgar improcedente a Reclamatória.
Processo: 0002172-79.2012.5.07.0031
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 06/10/2014
Publ. DEJT: 15/10/2014

HORAS EXTRAS. PAGAMENTO A MENOR. COMPROVAÇÃO.
Demonstrando a prova dos autos que o reclamante percebia a título de horas
extras valores inferiores ao montante efetivamente devido, impõe-se o deferimento
das das respectivas diferenças. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Processo: 0001083-93.2012.5.07.0007
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar
Turma 1

Julg.: 11/09/2014
Publ. DEJT: 24/09/2014

HORAS EXTRAS. TEMPO DESPENDIDO NA EMPRESA PARA
TROCA DE UNIFORME, REFEIÇÃO E ESPERA POR TRANSPORTE. ART. 4º, CAPUT, DA CLT. NÃO ENQUADRAMENTO.
O tempo despendido pelo empregado, seja na troca de uniforme, seja por
força de algum benefício que lhe é concedido pela empresa, tais como refeição
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e espera por transporte fornecido pela empresa, não se trata de tempo de efetivo
labor, nem mesmo de tempo à disposição do empregador, não se enquadrando,
pois, na disposição disposta no caput do art. 4º da CLT.

INAPLICABILIDADE. ART. 475-J DO CPC À EXECUÇÃO
TRABALHISTA.

O art. 769 da CLT autoriza a aplicação subsidiária do CPC no processo do
trabalho, desde que omissa a legislação trabalhista e observada, ainda, a ausência
de incompatibilidade do direito processual comum. Assim, dispondo a CLT de
dispositivos específicos regulando a execução de sentença (artigos 880 e seguintes), não há cabida para aplicação do normatizado no art. 475-J do CPC. Recurso
ordinário parcialmente provido.
Processo: 0000487-03.2013.5.07.0031
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar
Turma 1

Julg.: 10/09/2014
Publ. DEJT: 24/09/2014

HORAS IN ITINERE. CONFIGURAÇÃO DE TEMPO À SERVIÇO DO EMPREGADOR. HORAS EXTRAORDINÁRIAS
DEVIDAS.
Não há nenhuma mácula na decisão ora atacada quando condenou a empresa
demandada no pagamento das horas extraordinárias in itinere, com espeque no
fato de a empresa fornecer transporte aos seus empregados, combinado com o
fato de estar sediada em local de difícil acesso e não haver transporte público
regular na localidade.

DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO.

Do exame dos autos, restou indene de dúvidas que o tratamento dispensado à obreira pelo gerente da recorrente era por demais rigososo, autoritário,
ultrapassando os limites do razoável. Não por menos a recorrida se viu obrigada
a licenciar-se do emprego por diversas vezes e utilizar-se de medicação para
tratamento de depressão, conforme se pode atestar nos laudos médicos juntado
aos autos. Nesse sentido, percebe-se que a sentença vergastada andou bem ao
atribuir o valor de R$ 127.228,80 (cento e vinte e sete mil duzentos e vinte e oito
reais e oitenta centavos) a titulo de indenização por danos morais, equivalentes
a 40 (quarenta) vezes o salário da recorrida, que além do caráter reparatório, tem
cunho estritamente pedagógico, a fim de que condutas como as praticadas pela
empregadora não venham a se repetir. Recurso conhecido e improvido.
Processo: 0001320-61.2012.5.07.0029
Rel. Desemb.: Francisco José Gomes da Silva
Turma 2

Julg.: 15/09/2014
Publ. DEJT: 24/09/2014

TRT 7ª Região - Boletim de Jurisprudência - jul./dez. - 2014

97

HORAS IN ITINERE . INCOMPATIBILIDADE ENTRE O
SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO E O HORÁRIO
DE TRABALHO. CABIMENTO DAS HORAS IN ITINERE.
SÚMULA 90, II, DO TST.
Comprovada a incompatibilidade entre o serviço de transporte público e
o horário de trabalho e estando presentes os demais requisitos legais, faz jus o
trabalhador ao recebimento das horas in itinere.
Processo: 0000962-27.2010.5.07.0010
Rel. Desemb.: Plauto Carneiro Porto
Turma 3

Julg.: 1º/07/2014
Publ. DEJT: 18/07/2014

HORAS "IN ITINERE". LOCAL DE TRABALHO NÃO SERVIDO POR TRANSPORTE PÚBLICO REGULAR.
Dispõe o parágrafo 2º do art. 58 da CLT que 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". Nesse sentido, restando provado que a sede empresarial
não é servida por transporte público regular, e inconteste o fornecimento, pelo
empregador, de transporte à obreira, no trajeto casa/trabalho e vice versa, devido
o cômputo das horas "in itinere" na jornada de trabalho.
Processo: 0000177-84.2014.5.07.0023
Rel. Desemb.: Fernanda Maria Uchoa de Albuquerque
Turma 3

Julg.: 13/10/2014
Publ. DEJT: 27/10/2014

HORAS "IN ITINERE". LOCAL DE TRABALHO NÃO SERVIDO POR TRANSPORTE PÚBLICO REGULAR. NORMA
COLETIVA. SUPRESSÃO DE DIREITO. INVALIDADE.
Não obstante o reconhecimento e a validade que a Carta Magna Pátria
lhes dá, em seu art. 7º, XXVI, os acordos e convenções coletivas firmados pelas
representações sindicais devem sempre respeitar os direitos mínimos assegurados por lei, sob pena de, em afronta ao art. 9º, da CLT, serem consideradas nulas
de pleno direito. Por assim ser, merece repúdio a norma coletiva, na parte em
que suprime o direito, assegurado pelo § 2º, art. 58, da CLT, referente às horas
"in itinere". Atendidos os requisitos estabelecidos pelo art. 58, § 2º, da CLT, com
a interpretação dada pela Súmula 90 do TST, as horas "in itinere" devem ser

98

TRT 7ª Região - Boletim de Jurisprudência - jul./dez. - 2014

computadas na jornada de trabalho do empregado para todos os efeitos. Recurso
ordinário conhecido, mas não provido.
Processo: 0001082-26.2013.5.07.0023
Rel. Desemb.: Francisco Tarcísio Guedes Lima Verde Júnior
Turma 1

Julg.: 21/05/2014
Publ. DEJT: 09/07/2014

HORAS IN ITINERE. PRESENTES OS REQUISITOS DO
ART. 58, § 2º, DA CLT. CONFIGURAÇÃO.
Conforme o disposto no art. 58, § 2º, da CLT e na Súmula 90, I, do C. TST,
"o tempo despendido pelo empregado, em condução fornecida pelo empregador,
até o local de trabalho de difícil acesso, ou não servido por transporte público
regular, e para o seu retorno é computável na jornada de trabalho." Recurso
conhecido e improvido.
Processo: 0000572-13.2013.5.07.0023
Rel. Desemb.: Maria José Girão
Turma 3

Julg.: 13/10/2014
Publ. DEJT: 21/10/2014

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 388 DO C. TST . DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA OCORRIDA APÓS A RESCISÃO DO
CONTRATO DE TRABALHO. VERBAS RESCISÓRIAS INCONTROVERSAS NÃO QUITADAS NO MOMENTO DA RESCISÃO
OU NA AUDIÊNCIA INAUGURAL.
A orientação perfilhada na Súmula nº 388 do TST dirige-se à massa falida,
tendo em vista esta encontrar-se impedida de saldar qualquer débito, mesmo o
de natureza trabalhista, fora do Juízo Universal de Falência. Todavia, resulta
inaplicável o entendimento sumulado à hipótese em que a ruptura do contrato de
trabalho e o pagamento extemporâneo das verbas rescisórias ocorreram antes da
decretação da falência, como no caso vertente.

COMISSIONISTA. DESCANSO SEMANAL REMUNERADO.

É devida a remuneração do repouso semanal e dos dias feriados ao empregado comissionista, ainda que pracista. Aplicação da Súmula nº 27 do C. TST.

HORAS EXTRAS. GERENTE. AUSÊNCIA DE PODER DE
MANDO.
Não tendo sido demonstrado pelas Reclamadas que o autor tinha subordinados ou encargos de gestão, nos moldes previstos no art. 62, II, da CLT e do
art. 224, § 2º da CLT, é devido o pagamento das horas extras excedentes à 6ª hora
diária, aplicando-se o divisor de 180 horas.
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Processo: 0000568-46.2012.5.07.0011
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1
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Julg.: 23/07/2014
Publ. DEJT: 29/07/2014

INCOMPETÊNCIA ABSOTUTA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
RE 586.453 E 583.050 DO STF. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA EM PREVIDÊNCIA PRIVADA.
Não se enquadra o caso em espécie na exceção firmada pelo STF, ao modular os efeitos da decisão de inconstitucionalidade da Justiça do Trabalho. Existe
sentença na data de 31/03/2009, porém sem alcance ao mérito propriamente dito.
Processo: 0171800-98.2008.5.07.0001
Rel. Desemb.: Fernanda Maria Uchoa de Albuquerque
Turma 3

Julg.: 29/09/2014
Publ. DEJT: 10/10/2014

INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. VÍNCULO
DE NATUREZA ESTATUTÁRIA OU DE CARÁTER JURÍDICOADMINISTRATIVO. 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.

COMPETÊNCIA RESIDUAL. FGTS.

Verificando que há lapso de tempo residual de competência dessa Justiça
Especializada, correta a decisão de primeiro grau que condenou o reclamado ao
pagamento das diferenças de FGTS do período em que perdurou o vínculo celetista.
Processo: 0001907-49.2013.5.07.0029
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1

Julg.: 10/07/2014
Publ. DEJT: 22/07/2014

INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. VÍNCULO
DE NATUREZA ESTATUTÁRIA OU DE CARÁTER JURÍDICOADMINISTRATIVO. QUESTÃO DE FUNDO A SER ANALISADA
NO ÂMBITO DA JUSTIÇA COMUM. PERÍODO RESIDUAL.
APLICAÇÃO DA OJ Nº 138 DA SBDI-1 DO TST.
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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. Contudo, verificando-se a existência de lapso de tempo residual da
competência dessa Justiça Especializada do Trabalho, os autos devem ser remetidos
à Vara de Origem para a análise do mérito da demanda como entender de direito.
Processo: 0001734-25.2013.5.07.0029
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1

Julg.: 23/07/2014
Publ. DEJT: 04/08/2014

INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO EM RAZÃO
DA MATÉRIA. COMPETÊNCIA RESIDUAL.
Estando a demanda limitada ao período celetista dilargado entre 17/02/1997,
data de admissão da recorrida, e agosto/2011, data da implantação do RJU, por
meio da Lei Complementar nº 01/2011, de 29/08/2011, verifica-se a competência
residual deste Segmento Judiciário Especializado relativamente ao período anterior
ao Regime Jurídico Único.

DA NECESSIDADE OU NÃO DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL.

"In casu", o juízo de primeiro grau observara a recomendação contida
no Inciso I do artigo 1º da Recomendação nº 02/2013 da Corregedoria Geral da
Justiça do Trabalho, a qual recomenda que nos processos em que são partes os
entes incluídos na definição legal de Fazenda Pública não seja designada audiência
inicial, exceto quando, a requerimento de quaisquer das partes, haja interesse na
celebração de acordo. Outrossim, levara em linha de conta o disposto nos artigos
765 da CLT e 130 e 330, I, do CPC.
Processo: 0001914-41.2013.5.07.0029
Rel. Desemb.: Regina Gláucia Cavalcante Nepomuceno
Turma 1

Julg.: 02/07/2014
Publ. DEJT: 14/07/2014

INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DO LUGAR. EMPREGADO
QUE PRESTOU SERVIÇOS NO EXTERIOR.
Uma vez que o autor não comprovou ter sido contratado em Tabuleiro
do Norte-CE e tendo admitido, na inicial, ter prestado serviços no exterior, mais
precisamente na República de Angola, correta a decisão que declarou a incompetência, em razão do lugar, da Vara de Limoeiro do Norte-CE e determinou a
remessa dos autos a uma das Varas do Trabalho de Recife-PE, onde celebrado o
contrato de trabalho do empregado.
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Processo: 0001480-70.2013.5.07.0023
Rel. Desemb.: Jefferson Quesado Júnior
Turma 3
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Julg.: 04/08/2014
Publ. DEJT: 03/09/2014

INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DO LUGAR. RATIFICAÇÃO.
AJUIZAMENTO DE RECLAMATÓRIA EM LOCALIDADE DISTINTA DA CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
A teor do disposto no art. 651 da CLT, fixa-se a competência das Varas do
Trabalho pelo local da contratação do trabalhador ou da prestação dos serviços,
ressalvadas as hipóteses de agentes ou viajantes comerciais. "In casu", em se tratando de reclamante residente em cidade distinta daquela em que fora contratado
e trabalhara para a reclamada, não tendo exercido quaisquer das profissões excepcionadas no citado Dispositivo Celetista, carece de amparo legal o ajuizamento de
reclamatória na localidade de seu domicílio, daí se ratificar a decisão monocrática
que acolhera exceção de incompetência em razão do lugar.
Processo: 0000029-73.2014.5.07.0023
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 20/10/2014
Publ. DEJT: 24/10/2014

INDENIZAÇÃO ALUSIVA AO PERÍODO ESTABILITÁRIO.
DOENÇA PROFISSIONAL CARACTERIZADA. CONCAUSA.
SÚMULA 378, II, DO C. TST.
Demonstrado nos autos, através de perícia judicial, nexo relacional entre
suposta moléstia e o desempenho laborativo, satisfazendo-se, pois, os requisitos da
Súmula 378, II, parte final, do TST, devida é a indenização estabilitária, prevista
no art. 118, da Lei 8.213/91.
Processo: 0075200-85.2008.5.07.0010
Rel. Desemb.: Fernanda Maria Uchoa de Albuquerque
Turma 3

Julg.: 20/10/2014
Publ. DEJT: 03/11/2014

INDENIZAÇÃO POR DANO. ACIDENTE DE TRABALHO
OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONTITUCIONAL Nº 45. PRAZO PRESCRICIONAL.
Nas lesões ocorridas antes da vigência da Ementa Constitucional nº 45,
e ajuizadas após tal reforma do judiciário, a prescrição aplicada nas ações por
dano decorrentes de acidente de trabalho é a de três anos, prevista no art. 206, do
Código Civil. Recurso conhecido e provido.
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Processo: 0000491-62.2011.5.07.0014
Rel. Desemb.: Francisco José Gomes da Silva
Turma 2

Julg.: 25/08/2014
Publ. DEJT: 05/09/2014

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FIXAÇÃO DO VALOR.
O valor da indenização por dano moral será fixado pelo Juiz, atendendo ao
duplo caráter da reparação, ou seja, o que visa possibilitar ao ofendido a reposição
do seu patrimônio imaterial ao estado anterior, como forma de compensação pelo
sofrimento causado, e o de punição do ofensor para que este não volte a reincidir. Uma vez verificado que o valor arbitrado pelo Juízo sentenciante revelou-se
suficiente para atender a estes propósitos, pois atendidos os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, confirma-se a decisão de primeiro grau.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Este Relator se curva ao entendimento do Tribunal Superior do Trabalho,
no sentido de que os honorários advocatícios no âmbito da Justiça do Trabalho
somente são devidos na hipótese de assistência judiciária gratuita por sindicato
profissional, o que não ocorre in casu, consoante as Súmulas nºs 219 e 329,
daquela Corte, uma vez que os inúmeros recursos de revistas interpostos,
resultam invariavelmente na revisão de todas as decisões que contemplam
tal parcela, de forma que o prejuízo acarretado ao empregado em virtude da
espera de uma deliberação já conhecida, só prejudica a parte hipossuficiente,
posto que só protela o recebimento por esta de seus direitos trabalhistas que
têm o cunho eminentemente alimentício. Recursos conhecidos e não provido
o da reclamante e parcialmente provido o da reclamada. Recurso conhecido
e parcialmente provido.
Processo: 0000730-56.2013.5.07.0027
Rel. Juiz Convocado: Judicael Sudário de Pinho
Turma 2

Julg.: 20/10/2014
Publ. DEJT: 03/11/2014

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. HÉRNIA DE DISCO.
Comprovada a doença ocupacional, o nexo concausal entre a atividade
desenvolvida pelo obreiro e a enfermidade a que fora acometido, bem como a
culpa da empresa por ato omissivo e culpa "in vigilando", não merece reforma a
decisão monocrática que deferiu indenização por dano moral.

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 con-
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tratação de advogado. Outrossim, inaplicáveis as Súmulas 219 e 329 do TST,
pois superadas quando da promulgação da Lei nº 10.288/01.
Processo: 0003000-40.2009.5.07.0012
Rel. Desemb.: Regina Gláucia Cavalcante Nepomuceno
Turma 1

Julg.: 02/07/2014
Publ. DEJT: 14/07/2014

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MAJORAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há que se falar em majoração do valor arbitrado a título de dano moral,
quando o mesmo se mostra coerente com os fatos ocorridos entre empregado e
empregador e, ainda, levando em conta o caráter pedagógico da penalidade, aliada
ao fato de que não pode haver enriquecimento sem causa.
Processo: 0001721-23.2012.5.07.0009
Rel. Desemb.: Jefferson Quesado Júnior
Turma 3

Julg.: 1º/07/2014
Publ. DEJT: 18/07/2014

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. AUSÊNCIA
DE ILICITUDE DA CONDUTA DO AGENTE. DANO PATRIMONIAL E MORAL NÃO PROVADO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA.
Para a caracterização do dano moral ou material indenizável, há de se
haver a prática, pelo agente, de um ato ilícito, doloso ou culposo (artigos 186 e
187 do CC/2002l), causador de um dano, nos termos do art. 927 do então vigente
Código Civil. No caso dos autos, o autor não demonstrou a ilicitude da conduta
réu, bem como a ocorrência de dano efetivo. Recurso conhecido e não provido.
Processo: 0000535-48.2010.5.07.0004
Rel. Desemb.: Fernanda Maria Uchoa de Albuquerque
Turma 3

Julg.: 04/08/2014
Publ. DEJT: 19/08/2014

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
DOENÇA DO TRABALHO (LER/DORT) ADQUIRIDA NO
CURSO DO CONTRATO DE TRABALHO. AÇÃO AJUIZADA
APÓS O DECURSO DE MAIS DE CINCO ANOS DA OCORRÊNCIA DO FATO PRESUMIDAMENTE ENSEJADOR DO
PEDIDO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL TOTAL.
A ocorrência de doença do trabalho, equiparada por lei a acidente do trabalho, em tese, enseja o direito à indenização por danos morais e ou materiais.
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Nada obstante, a ação deve ser ajuizada dentro do prazo de cinco anos, sob
pena de perecimento do direito em face da prescrição qüinqüenal a que alude
o art. 7º, inciso XXIX, da Constituição Federal de 1988, observado o limite
de dois anos após a extinção do contrato de trabalho. Explicita-se que o mero
ajuizamento da ação, no prazo de dois anos, contado do término do contrato,
não assegura ao autor quaisquer direitos se estes, no curso do contrato, já se
encontravam atingidos pela prescrição qüinqüenal plena, como, sem dúvida,
ocorreu neste caso concreto em que os pedidos de indenização por danos
morais e materiais se respaldam em fatos ocorridos há mais de 05 (cinco)
anos do ajuizamento da ação.
Processo: 0000541-66.2012.5.07.0010
Rel. Desemb.: Durval César Vasconcelos Maia
Turma 2

Julg.: 06/10/2014
Publ. DEJT: 20/10/2014

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SEGURO
DE VIDA. CONTRATAÇÃO INDIVIDUAL. IMPROCEDÊNCIA.
O seguro de vida em grupo no qual se fundamenta o pedido de indenização
formulado pelo autor não se confunde com o contrato individual de seguro de
vida firmado pelo trabalhador com a primeira reclamada conforme se extrai das
provas documentais constantes nos autos. Merece ser mantida a decisão de piso
RECURSO ORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Processo: 0002089-78.2011.5.07.0005
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva
Turma 3

Julg.: 29/09/2014
Publ. DEJT: 10/10/2014

INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL. ART. 514, II, DO CPC. SÚMULA 422/TST.
CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO.
Não atacado os fundamentos da sentença, no capítulo inerente à "inexistência de dano moral", deixa-se de conhecer do recurso nessa parte, por ausência
do pressuposto de admissibilidade da regularidade formal, conforme art. 514, II,
do CPC e Súmula nº 422 do TST.

CAGECE. TOMADOR DOS SERVIÇOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM". NÃO CONFIGURAÇÃO. TOMADORA
DE SERVIÇOS.
É legítimo para figurar no pólo passivo aquele a quem, em tese, caiba a
observância do dever correlato ao hipotético direito reivindicado. "In casu", é de
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plano apreensível a legitimidade passiva da segunda reclamada, por figurar como
tomadora dos serviços do reclamante, cuja pretensão reside na sua responsabilização subsidiária. Ilegitimidade rejeitada.

RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ART. 71, § 1º, DA
LEI 8.666/93. SÚMULA 331 DO TST. DONO DA OBRA.
ENTE PÚBLICO. TERCEIRIZAÇÃO.
Não evidenciado o mero valor de uso da obra, na qual utilizado o serviço
do reclamante, mas sim a existência de proveito econômico da sociedade de economia mista tomadora, afasta-se a disciplina da OJ nº 191/SDIQ/TST. Exegese
do Enunciado 13 da 1ª Jornada de Direito Material e Processual na Justiça do
Trabalho. Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua
conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei nº 8.666/93, especialmente
na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora
de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero
inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente
contratada. Entendimento da Súmula 331, V, do C. TST. Verifica-se, no caso
concreto, a omissão do ente público tomador dos serviços quanto ao poder-dever
de fiscalizar as obrigações contratuais da empresa prestadora de serviços, com
a adoção das medidas imprescindíveis à garantia do cumprimento dos direitos
laborais dos trabalhadores terceirizados. Responsabilidade subsidiária que se
confirma. Recurso improvido.
Processo: 0000932-30.2013.5.07.0028
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva
Turma 3

Julg.: 08/09/2014
Publ. DEJT: 18/09/2014

INSTITUIÇÃO DO REGIME JURÍDICO ÚNICO. COMPETÊNCIA RESIDUAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
A competência se define em razão da matéria, ainda que ajuizada contra
ente público. É o que se depreende da nova redação do art. 114, I, da CF/88. É
competente esta Justiça Especializada para processar e julgar ação que versa sobre
pedido de depósitos de FGTS limitados a período anterior à instituição do RJU.
FGTS. Não provado o recolhimento fundiário de todo o período pleiteado, nem o
alegado parcelamento da dívida junto à União, é devido o pagamento dos valores
correspondentes à complementação dos depósitos do FGTS.
Processo: 0002082-43.2013.5.07.0029
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar
Turma 1

Julg.: 25/09/2014
Publ. DEJT: 08/10/2014
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INTERVALO INTRAJORNADA. CONCESSÃO PARCIAL. OBRIGAÇÃO DE PAGAR A HORA EXTRA PLENA. SÚMULA 437, DO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO.
Provado nos autos que o empregador não concedia ao empregado o intervalo
intrajornada para descanso e alimentação, correta a condenação ao pagamento do
valor integral da hora, tal como dispõe a Súmula 437, do Tribunal Superior do
Trabalho, que consagrou o entendimento anteriormente adotado na Orientação
Jurisprudencial 307, da mesma Corte Trabalhista Superior.

DOENÇA DO TRABALHO E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. DOENÇA DO TRABALHO EQUIPARADA A ACIDENTE DO TRABALHO NÃO CARACTERIZADA. PROVA
PERICIAL IDÔNEA. INDEFERIMENTO.
Embora o juiz não esteja vinculado à conclusão constante do laudo pericial
(art. 436, do Código de Processo Civil Brasileiro), resta inequívoco que, à míngua
de provas em contrário, impõe-se-lhe o dever de acolher a conclusão do perito, eis
que se trata de prova técnica que se elabora, justamente, para municiar o julgador
de elementos formadores de sua livre convicção. Em decorrência, constando do
laudo que o trabalhador se encontra apto para o trabalho e que não há nexo causal
entre a doença referida na exordial e a atividade laboral, correto o indeferimento
das indenizações pretendidas.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

A verba é devida à base de 15% sobre o valor da condenação, com fulcro
nos art. 5º, inciso LXXIV, e art. 133, da Constituição Federal vigente, bem como
no art. 20, do Código de Processo Civil.
Processo: 0001379-15.2012.5.07.0008
Rel. Desemb.: Durval César Vasconcelos Maia
Turma 2

Julg.: 06/10/2014
Publ. DEJT: 20/10/2014

ISONOMIA SALARIAL ENTRE TERCEIRIZADO E EMPREGADO DA TOMADORA DOS SERVIÇOS. CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL. APLICAÇÃO DA OJ-SDI1-383/TST.
De acordo com a prova adunada aos autos a reclamante desempenhava
atividades típicas de técnico bancário, conferidas a empregados da Caixa Econômica Federal após a saída dos trabalhadores terceirizados. Portanto, reconhecida a
isonomia, reforma-se a sentença, para condenar a ORBRAL e, subsidiariamente, a
CEF a pagar à reclamante as diferenças entre o valor por ela auferido na qualidade
de terceirizada e aquele devido aos técnicos bancários da segunda reclamada, de
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nível médio em início de carreira, ou cargo equivalente, e seus reflexos, bem como
as parcelas previstas em instrumentos coletivos negociados, pagas aos empregados
da CEF e requeridos na inicial. Inteligência da OJ 383 da SDI-1 do TST. Recurso
Ordinário conhecido e parcialmente provido.
Processo: 0137000-10.2009.5.07.0001
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva
Turma 3

Julg.: 08/09/2014
Publ. DEJT: 18/09/2014

JORNADA DE TRABALHO. CARTÕES DE PONTO APÓCRIFOS.
MERA IRREGULARIDADE FORMAL. HORAS EXTRAS. ÔNUS
DO RECLAMANTE. COMPROVAÇÃO.
O simples fato de os controles de ponto estarem sem a assinatura do reclamante, não enseja, por si só, a sua invalidação, tendo em vista que o art. 74, § 2º,
da CLT, não determina que tais controles sejam chancelados pelo empregado.
Contudo, tendo o reclamante se desincumbido do ônus de comprovar a existência
de horas extras, de se manter a decisão, que condenou o reclamado no pagamento
de horas extras, com os reflexos devidos.

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INGRESSO DO EMPREGADO EM CÂMARA FRIA. ANEXO 9-NR 15. MANUTENÇÃO.

Segundo o ANEXO 9, da NR 15, As atividades ou operações executadas
no interior de câmaras frigoríficas, ou em locais que apresentem condições similares, que exponham os trabalhadores ao frio, sem a proteção adequada, serão
consideradas insalubres em decorrência de laudo de inspeção realizada no local
de trabalho. Assim, verificando-se, por meio de prova pericial, que o reclamante
em suas atividades tinha contato com agente insalubre (FRIO), e que os EPI'S
disponibilizados pelo reclamado não o neutralizavam, de se manter a sentença
quanto ao deferimento do adicional de insalubridade.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO.

Os honorários advocatícios, no entender deste Relator, alcançam fundamento para sua concessão nos artigos 5º, XVIII, LXXIV; 8º, inciso V e 133 todos
da Constituição da República.

HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR PROPORCIONAL E
RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO.

Verificando-se que o valor arbitrado pelo Juízo a quo, a título de honorários
periciais, em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), mostra-se razoável e proporcional ao trabalho desenvolvido pelo perito, de se manter a decisão neste tocante.
Processo: 0001237-96.2012.5.07.0012
Rel. Desemb.: Emmanuel Teófilo Furtado
Turma 1

Julg.: 10/09/2014
Publ. DEJT: 16/09/2014
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JUSTA CAUSA POR IMPROBIDADE. ABSOLVIÇÃO EM
AÇÃO PENAL. DANOS MORAIS. CABIMENTO.
Restando certa a circunstância de o autor haver sido dispensado por justa
causa, mediante acusação de improbidade e, empós longos dez anos, absolvido
em ação penal por falta de provas, até de indícios, tem-se que a pena capital foi
aplicada indevidamente, de forma que as ações da reclamada, em seu conjunto,
retratam ofensa à dignidade, à imagem e à honra subjetiva do autor, que teve seus
direitos personalíssimos feridos por ato ilícito do empregador, cabendo a este
responder pela respectiva reparação civil em pecúnia.
Processo: 0001188-58.2012.5.07.0011
Rel. Desemb.: Emmanuel Teófilo Furtado
Turma 1

Julg.: 10/07/2014
Publ. DEJT: 16/07/2014

JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL.
A teor do que dispõe o "caput" do art. 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, da CLT). Tendo a prestação de serviços transcorrida
na capital do Estado do Maranhão, e uma vez que as reclamadas atuam somente
naquele Estado, é incompetente o Juízo da MMª Vara do Trabalho de Crateús-CE.
Recurso ordinário conhecido e provido.
Processo: 0000777-36.2013.5.07.0025
Rel. Juiz Convocado: Judicael Sudário de Pinho
Turma 2

Julg.: 22/09/2014
Publ. DEJT: 1º/10/2014

JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO ORDINÁRIO DO
RECLAMANTE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. TEORIA DA ASSERÇÃO. OFENSA À DECISÃO LIMINAR
PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA
ADIN Nº 3.395-6. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em ofensa à exegese proferida pelo STF na liminar
exarada nos autos da ADIN nº 3.395-6/DF, pois a Suprema Corte não generalizou,
incluindo na competência da Justiça Comum toda e qualquer pessoa contratada
por ente público, seja a que título for, pois, a ser assim, faria letra morta dos
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incisos I e II, do art. 37, da Carta Magna, que admitem, expressamente, a
existência de empregados públicos regidos pela CLT. Por outro lado, o rol de
pedidos deduzidos pela reclamante, com base nas disposições consolidadas,
apresenta-se suficiente para atrair a competência da Justiça do Trabalho para
apreciar e julgar o feito, a teor do art. 114, inciso I, da Constituição Federal de
1988. Tal aferição, consoante a Teoria da Asserção, é realizada em abstrato, a
partir da narrativa contida na peça de ingresso da ação. Recurso ordinário do
reclamante conhecido e provido.
Processo: 0001739-47.2013.5.07.0029
Rel. Desemb.: Francisco José Gomes da Silva
Turma 2

Julg.: 14/07/2014
Publ. DEJT: 18/07/2014

JUSTIÇA GRATUITA. MASSA FALIDA. SÚMULA Nº 86.
Hígido o deferimento da justiça gratuita à massa falida, vez que a decretação da falência faz atrair a presunção de debilidade econômica mencionada
no art. 2º da Lei nº 1.060/50. Inteligência do entendimento constante da Súmula
nº 86 do C. TST.

MULTAS DOS ARTS. 467 E 477 DA CLT. MASSA FALIDA.

Não procede o recurso, eis que, quando da rescisão contratual, ainda não
havia sido decretado o estado falimentar, de sorte que o débito relativo às multas
em alusão insere-se no espectro passivo da empresa, a ser submetido ao juízo
universal. Conhecer do recurso ordinário, e dar-lhe parcial provimento.
Processo: 0001456-24.2012.5.07.0008
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva
Turma 3

Julg.: 28/07/2014
Publ. DEJT: 05/08/2014

LEI DE ANISTIA. CÔMPUTO DO PERÍODO DE AFASTAMENTO PARA FINS DE PROGRESSÃO FUNCIONAL.
Deve ser computado em favor do empregado readmitido, o tempo de
serviço correspondente ao período em que esteve afastado do serviço, para fins
de progressão funcional, porque resultante o afastamento de ato ilegal da Administração, reconhecido pela Lei 8.878/94, que vedou apenas, e restritivamente,
efeitos financeiros à readmissão.
Processo: 0000869-20.2013.5.07.0023
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 13/10/2014
Publ. DEJT: 20/10/2014

MASSA FALIDA. JUROS. INCIDÊNCIA. PERÍODO ANTERIOR
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À DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA.
Tendo em vista que a reclamação trabalhista foi interposta antes da decretação da falência, haverá a incidência de juros até a decretação da falência, aplicandose, a partir de então, as disposições insertas no artigo 124 da Lei 11.101/2005.

PROFESSOR. INTERVALO INTRAJORNADA SUPERIOR
A DUAS HORAS. JORNADA EXTRAORDINÁRIA NÃO
CONFIGURADA.

Em que pese o fato de o art. 71 da CLT estabelecer o limite máximo
de duas horas para descanso intrajornada, há que se considerar que,
devido às peculiaridades das atividades docentes e do funcionamento das
instituições de ensino, a função de professor não se amolda ao dispositivo
em tela. À míngua de prova de que no período do intervalo o empregado
ficava à disposição do empregador, mantém-se a decisão que indeferiu o
pedido de horas extras.

SEGURO-DESEMPREGO. LIBERAÇÃO DAS GUIAS. AUSÊNCIA
DE BAIXA NA CTPS. EMBARAÇO AO DIREITO DO EMPREGADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
Se embora liberadas as guias do seguro-desemprego, houve embaraço ao
direito do trabalhador, gerado pela ausência de baixa na carteira profissional, a
emissão das guias não atingiu sua finalidade, impondo-se a condenação na indenização substitutiva, especialmente quando não mais remanesce tempo hábil à
habilitação do reclamante no programa.
Processo: 0001685-75.2012.5.07.0010
Rel. Desemb.: Regina Gláucia Cavalcante Nepomuceno
Turma 1

Julg.: 02/07/2014
Publ. DEJT: 09/07/2014

MÉDICO PLANTONISTA. RECONHECIMENTO DO VÍNCULO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Considerando a insuficiência do conceito de ônus da prova na CLT, a
doutrina majoritária tem reconhecido a aplicação subsidiária do art. 333 do CPC,
o qual, em seu inciso II, prescreve que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto
à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Ao
admitir a prestação de serviços por parte do reclamante, o recorrente atraiu para
si o ônus de provar a ausência de vínculo empregatício entre as partes, que seria
o fato obstativo do direito do autor. Nesse sentido, as provas colacionadas pelo
recorrente aos autos foram insuficientes para que fosse comprovada a relação de
trabalho autônomo do reclamante.
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Processo: 0001726-48.2012.5.07.0008
Rel. Desemb.: Plauto Carneiro Porto
Turma 3
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Julg.: 1º/07/2014
Publ. DEJT: 10/07/2014

MULTA DO ART. 477, § 8º DA CLT. INDEVIDA. PAGAMENTO
DAS PARCELAS CONSTANTES DO INSTRUMENTO DE RESCISÃO NO PRAZO LEGAL.
O pagamento das verbas rescisórias foi efetuado dentro do prazo legal,
conforme previsão constante no art. 477, § 8º DA CLT, portanto merece a sentença
ser reformada, a fim de que seja excluída referida penalidade. Recurso ordinário
conhecido e provido.
Processo: 0001152-02.2011.5.07.0027
Rel. Desemb.: Jefferson Quesado Júnior
Turma 3

Julg.: 1º/07/2014
Publ. DEJT: 16/07/2014

NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
O ajuizamento da Ação Consignatória deu-se mais de oito meses após a interposição da reclamação trabalhista na qual se discutia exatamente questões relativas
ao fim do pacto laboral, a lesão sofrida pela autora etc, razão pela qual não havia,
naquele momento, qualquer interesse processual na propositura da Ação de Consignação em Pagamento, diante da outra pendenga judicial ainda em curso. Rejeita-se.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA.

Rejeita-se a preliminar tendo em vista que a reclamada não produziu provas
que pudessem retirar a credibilidade do laudo pericial e seus argumentos revelam,
tão somente, sua insatisfação com o resultado que lhe foi desfavorável.

ACIDENTE DE TRABALHO. PRESCRIÇÃO.

A contagem do prazo prescricional, em matéria de danos decorrentes de
acidente do trabalho não é a do acidente em si, mas da data em que o trabalhador
toma ciência inequívoca da extensão e da consolidação das lesões, nos termos das
Súmulas 230 do STF e 278 do STJ, considerando-se como tal, em caso de concessão de benefício previdenciário, a data da alta previdenciária ou da concessão
de aposentadoria por invalidez, tal como explicitado na sentença.

ACIDENTE DE TRABALHO. DANO MORAL, MATERIAL E
ESTÉTICO. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
Provado o acidente de trabalho (mão presa na máquina), é de se indenizar
a obreira por dano moral, material e estético, baseado na teoria da responsabilidade subjetiva e diante da demonstração de deformidade visível do seu membro
superior direito.
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DANO MORAL, MATERIAL E ESTÉTICO. VALOR DA
INDENIZAÇÃO.
Tendo decidido o juízo de primeiro grau de acordo com os princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito, mantenho
o valor da indenização a título de dano material (lucros cessantes), majorando o
montante dos danos morais e estéticos, respectivamente, para, R$ 40 mil reais e
R$ 50 mil reais.

FIM DO VÍNCULO CONTRATUAL. PEDIDO DE DEMISSÃO
TÁCITA. AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA.
Como a empresa não confirmou o fim do vínculo contratual, caberia à
autora demonstrar que fora impedida de retornar ao seu posto de trabalho, após o
fim do gozo do benefício previdenciário, o que não se vislumbra no caso ora em
análise, revelando-se o ajuizamento da reclamação trabalhista, dois dias após o
último dia trabalhado, como manifestação de vontade no sentido de que a obreira
não mais tinha interesse no retorno ao trabalho.

MULTAS DOS ARTS. 467 E 477, § 8°, DA CLT.

Não tendo a empregada dado ensejo à mora, é devida a condenação ao pagamento da multa prevista no art. 477, § 8°, da CLT. No entanto, indevida a multa do
art. 467, em razão da clara controvérsia existente no tocante às verbas pleiteadas.

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, no percentual
de 15% sobre o valor da condenação. Recursos parcialmente providos.
Processo: 0482300-31.2006.5.07.0031
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1

Julg.: 17/09/2014
Publ. DEJT: 29/09/2014

NULIDADE DA SENTENÇA SUSCITADA DE OFÍCIO.
PRELIMINAR REJEITADA.
Reputa-se válida a sentença que contém os nomes dos litigantes, o relatório, com a descrição dos atos processuais ocorridos, a fundamentação, na qual
se encontram os pedidos e as teses da reclamante e da reclamada, e o dispositivo,
ainda que este se reporte exclusivamente aos termos da fundamentação, sem
especificar os títulos que foram objeto da condenação. Preliminar de nulidade da
sentença suscitada de ofício que se rejeita.

ACIDENTE DE TRABALHO. NEXO DE CAUSALIDADE.
CULPA. DANO MORAL COLETIVO.
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Restou demonstrada nos autos a existência de nexo de causalidade entre
as atividades realizadas pelos obreiros e os acidentes de trabalho, assim como a
culpa da empresa reclamada. Destarte, considera-se devida a indenização por dano
moral coletivo, que deverá ser revertida ao FAT - Fundo de Amparo ao Trabalhador.
Processo: 0000198-91.2012.5.07.0003
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva
Turma 3

Julg.: 07/07/2014
Publ. DEJT: 04/08/2014

NULIDADE PROCESSUAL. IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ.
NÃO CONFIGURAÇÃO.
Não demonstrando a parte que o fato de um juiz ter colhido a prova e outro
ter prolatado a sentença causou-lhe prejuízo, e considerando que o juiz sentenciante
pode, caso entenda necessário, determinar a produção ou a repetição de alguma
prova (art. 132, parágrafo único, do CPC), rejeito a preliminar.

JULGAMENTO EXTRA PETITA. CONFIGURAÇÃO.

Ao narrar os pedidos na peça inicial o autor definiu os limites do litígio,
só interessando ao processo "a lide nos limites em que foi proposta", a teor do
art. 128 do CPC, que manifesta o princípio da demanda. O art. 460 do CPC
veda ao julgador "proferir sentença, a favor do autor, de natureza diversa da
pedida, bem como condenar o réu em quantidade superior ou em objeto diverso
do que lhe foi demandado". Desse modo, inexistindo pedido de declaração de
nulidade de aditivo ao contrato social da empresa EDUCAMOS, a sentença deve
ser reformada, sob pena de violação aos dispositivos legais acima citados.

VÍNCULO DE EMPREGO. SÓCIO MINORITÁRIO. RECONHECIMENTO.

A jurisprudência trabalhista brasileira não veda o vínculo de emprego ao
sócio, se constatado pelo exame das provas dos autos a existência dos elementos
caracterizadores de tal relação, especificados no art. 3º da CLT, especialmente da
subordinação jurídica. Sendo assim, comprovando o reclamante que sua condição
de empregado prevaleceu sobre o de sócio, já que não possuía autonomia nem
poder de comando inerentes ao dono do negócio, a sentença deve ser mantida.
Processo: 0001795-42.2010.5.07.0011
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1

Julg.: 23/07/2014
Publ. DEJT: 29/07/2014

OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA EM ACORDO JUDICIAL. MULTA PELO NÃO CUMPRIMENTO. EXECUÇÃO.
CABIMENTO.
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Demonstrado nos autos que a agravada não cumpriu a obrigação de fazer que
lhe fora imposta por ocasião da celebração do acordo judicial, tem-se por cabível a
execução da cláusula penal nele prevista. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
Processo: 0000111-45.2011.5.07.0012
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1

Julg.: 22/10/2014
Publ. DEJT: 29/10/2014

OMISSÃO. NOVO VALOR DA CONDENAÇÃO.
Majorada a condenação na fase recursal, correta a nova fixação do valor
da condenação, que, em se tratando de sentença ilíquida, deve ser arbitrado pelo
Magistrado. Embargos de declaração conhecidos e providos.
Processo: 0001627-96.2012.5.07.0002
Rel. Juiz Convocado: Judicael Sudário de Pinho
Turma 2

Julg.: 28/07/2014
Publ. DEJT: 04/08/2014

ÔNUS DA PROVA.
De acordo com o preconizado no art. 818 da CLT, o direito deve ser comprovado por quem o alega, ônus do qual a reclamante se desvencilhou a contento.

LAUDO PERICIAL. SENTENÇA QUE NÃO ACOLHE SUAS
CONCLUSÕES. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO JUÍZO.

O Julgador não está vinculado ou limitado às conclusões do laudo pericial
desde que se arrime em outras provas constantes nos autos.

SENTENÇA ULTRA PETITA. CONTRARIEDADE AO ARTIGO
460 DO CPC.

O art. 460 do CPC restringe a atuação judicial, não permitindo a prolação
de sentença "extra petita" ou "ultra petita". Sentença que condena a reclamada
ao pagamento de diferenças salariais por período superior ao requerido configura
julgamento "ultra petita" em violação ao preceito supramencionado.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. FINALIDADE.

Os embargos declaratórios se prestam a extirpar do julgado obscuridade,
contradição ou omissão, não sendo meio hábil a modificar o julgado.

ABANDONO DE EMPREGO.

Tendo a recorrente alegado o abandono de emprego pela recorrida, cabia-lhe
comprovar o afirmado. É que a dispensa por justa causa carece de prova irrefutável
por parte do empregador.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DESFAVORÁVEL AO EMPREGADO. IMPOSSIBILIDADE.
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As alterações nas condições de trabalho só são lícitas se resultarem do
mútuo consentimento das partes e delas não advenham, direta ou indiretamente,
prejuízos ao empregado. A alteração contratual efetivada sem o consentimento do
obreiro e da qual lhe resulte prejuízo, é motivo autorizador da rescisão indireta
do Contrato de Trabalho.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MERA SUCUMBÊNCIA.
CABIMENTO.
Cabível, no âmbito da Justiça do Trabalho, a condenação em honorários
advocatícios em razão da mera sucumbência, 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.
Processo: 0001170-86.2012.5.07.0027
Rel. Desemb.: Plauto Carneiro Porto
Turma 3

Julg.: 08/09/2014
Publ. DEJT: 25/09/2014

OPERADOR DE MÁQUINA ESCAVADEIRA EM OBRA DE
TUBULAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO. NÃO COMPROVAÇÃO
DE EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS À SAÚDE NO LOCAL
DE TRABALHO. IGUALMENTE, NÃO COMPROVADO O TRABALHO DO RECLAMANTE EM CONTATO PERMANENTE
COM INFLAMÁVEIS. ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE E
PERICULOSIDADE INDEVIDOS.
Constatado nos autos que o reclamante, ora recorrente, laborava dentro de
cabine climatizada durante toda a jornada de trabalho, sem contato com agentes
nocivos à saúde, bem como a ausência de contato permanente com inflamáveis,
não há que se falar em pagamento de adicionais de insalubridade e periculosidade.
Recurso conhecido e improvido.
Processo: 0001567-08.2012.5.07.0008
Rel. Desemb.: Maria José Girão
Turma 3

Julg.: 06/10/2014
Publ. DEJT: 13/10/2014

PETROBRAS E PETROS. DIFERENÇAS DE SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RECURSOS IMPROVIDOS.
Os reajustes salariais e demais vantagens decorrentes da implantação do
PCAC-2007 devem ser estendidos aos aposentados que percebem o benefício de
suplementação de aposentadoria da Fundação Petros a fim de preservar a paridade
com o pessoal em atividade, conforme o disposto no art. 41 do Regulamento do
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Plano de Benefícios da Petros de 1991 e na Orientação Jurisprudencial Transitória
nº 62 da SDI-I do TST.
Processo: 0000693-91.2010.5.07.0008
Rel. Desemb.: Fernanda Maria Uchoa de Albuquerque
Turma 3

Julg.: 04/08/2014
Publ. DEJT: 20/08/2014

PEDIDO DE DANO MORAL. PERDÃO TÁCITO. NÃO
OCORRÊNCIA.
A ausência de ajuizamento de reclamação trabalhista imediatamente depois
do acidente de trabalho não configura perdão tácito. Na esfera temporal, o pleito
de indenização por dano moral sujeita-se, unicamente, ao prazo prescricional
aplicável ao caso, o que restou observado. Recurso improvido, neste ponto.

ACIDENTE DE TRABALHO. RESPONSABILIDADE. CULPA
EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
Provado o acidente de trabalho e não evidenciada culpa exclusiva da
vítima, como aduzido pela defesa, devida a indenização por dano moral. Recurso
improvido.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ARBITRAMENTO.

Resta cediço não haver dispositivo legal estabelecendo parâmetros objetivos
para fixação da indenização por danos morais, ficando ao prudente arbítrio do
Julgador, observando a situação socioeconômica das partes envolvidas, a extensão
do dano e o grau de dolo ou culpa do ofensor. No caso, diante dos princípios da
moderação e razoabilidade, e considerando a extensão do dano, minora-se o valor
de R$ 50.000,00 (cinco mil reais) para R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Recurso
parcialmente provido neste ponto.

DANOS MORAIS E MATERIAIS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE.
"São cumulaveis as indenizações por dano material e dano moral oriundos
do mesmo fato" (Súmula nº 37 do STJ).

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULAS Nº 219 E 329 DO TST.
APLICAÇÃO.

Devidos os honorários advocatícios somente quando preenchidos dois
requisitos cumulativos: ser o reclamante beneficiário da justiça gratuita e estar
assistido pelo sindicato de sua categoria profissional. Ante a falta da assistência
sindical não há que se deferir o pagamento da verba honorária. Inteligência
das Súmulas nºs 219 e 329 do TST. Ressalvado o entendimento pessoal deste
Relator, pelo cabimento de honorários, ante a revogação dos arts. 14 e 16 da
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Lei nº 5.584/70, que conferiam supedâneo legal às Súmulas 219 e 329. Recurso
provido, neste ponto.
Processo: 0001134-25.2012.5.07.0001
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva
Turma 3

Julg.: 28/07/2014
Publ. DEJT: 05/08/2014

PEDIDO DE DEMISSÃO. HOMOLOGAÇÃO DA RESCISÃO
CONTRATUAL. EMPREGADO COM MAIS DE UM ANO DE
SERVIÇO. CONDIÇÃO DE VALIDADE DO ATO. INOBSERVÂNCIA. ARTIGO 477, § 1º, DA CLT. PRESUNÇÃO DE DISPENSA SEM JUSTA CAUSA.
Dispõe o 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". Na presente demanda, não houve a
homologação compulsória, não se podendo imputar ao recorrente a responsabilidade
por isso, desde que não há prova de que tenha sido comunicado para o comparecimento
à entidade sindical ou ao órgão do Ministério do Trabalho. Assim, na forma da lei,
invalida-se o pedido de demissão. E, nessa hipótese, com base no princípio da continuidade da relação de emprego, que constitui presunção favorável ao empregado, tem-se
a ocorrência de despedimento sem justa causa, pelo que devidos os títulos respectivos.

AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO. CONSIGNADO. INTEMPESTIVIDADE COM BASE NO § 3º, ART. 890 DO CPC. IMPROVIMENTO.

Não há que se falar em intempestividade da ação de consignação em pagamento, pois o prazo fixado no § 3º do art. 890 do CPC diz respeito ao procedimento
de natureza extrajudicial, quando o devedor ou terceiro optar pelo depósito da
quantia devida, em estabelecimento bancário oficial, onde houver, situado no lugar
do pagamento, em conta com correção monetária, cientificando-se o credor por
carta com aviso de recepção, assinado o prazo de dez (10) dias para manifestação
de recusa, o que não é o caso dos autos. (Sentença).

PERÍODO CLANDESTINO DE TRABALHO E SALÁRIO POR
FORA. PROVA INEXISTENTE. NÃO ACOLHIMENTO.

Inexistindo nos autos prova de prestação de serviço anterior à assinatura
da CTPS, bem como de salário superior ao anotado naquele documento, acertada
a decisão de origem que negou provimento a tais pleitos.
Processo: 0001465-71.2012.5.07.0012
Rel. Desemb.: Plauto Carneiro Porto
Turma 3

Julg.: 1º/07/2014
Publ. DEJT: 16/07/2014
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PERÍODO ANTERIOR À INSTITUIÇÃO DO REGIME JURÍDICO ÚNICO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
Uma vez que os pedidos se referem à relação de trabalho mantida entre
as partes antes da instituição do RJU pelo Município reclamado, tais pedidos se
referem ao período em que a dita relação de trabalho era regida pela CLT, sendo,
portanto, desta Justiça Especializada a competência para dirimir a lide.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA RESPONSABILIDADE INSTITUCIONAL. SÚMULA 219, I, DO TST. NÃO
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.

Atendendo ao princípio da responsabilidade institucional, o qual aponta para
a necessidade de se evitar recursos desnecessários e se colaborar com a prestação
jurisdicional como um todo, e observando que existe jurisprudência sumulada no
TST (Súmula 219) afastando tal direito na seara processual trabalhista, analisa-se
o caso à luz da referida jurisprudência. Não preenchidos os requisitos previstos na
Súmula 219, I, do TST, no caso, estar o autor assistido por sindicato, é incabível
a concessão de honorários advocatícios na Justiça do Trabalho.
Processo: 0001344-55.2013.5.07.0029
Rel. Desemb.: Plauto Carneiro Porto
Turma 3

Julg.: 1º/07/2014
Publ. DEJT: 16/07/2014

PERÍODO CLANDESTINO. DESCARACTERIZAÇÃO CONTRATO A TERMO. NÃO VERIFICADA.
Do contexto probatório, verifica-se que o reclamante, embora argumente que
iniciou sua prestação laboral em 04/01/2012 não apresentou qualquer prova neste
sentido. Logo, há que se reconhecer como válido o contrato de experiência firmado
entre as partes com início em 1º.03.2012 e término antecipado sem justa causa em
10.05.2012. Uma vez reconhecido o contrato de experiência não há que se falar em
aviso prévio e projeção deste no tempo de serviço, posto que não há qualquer cláusula
asseguratória do direito recíproco de rescisão antes de expirado o termo ajustado.

FGTS E MULTA DE 40%.

Aplica-se ao caso o disposto no art. 14 do Decreto nº 99.684/90 que regulamentou a Lei 8.036/90, o qual equiparou a rescisão antecipada do contrato a
termo à despedida sem justa causa.

MULTA DO ART. 477 DA CLT.

Uma vez rescindido o contrato laboral em 10.05.2012 e efetivado o pagamento somente em audiência, ou seja, em 09.10.2012, plenamente caracterizada
a mora do devedor.
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DANO MORAL. CULPA CONCORRENTE.

Em nenhum momento a demandada negou o desentendimento ocorrido
entre as partes, alegando apenas que este se deu em resposta às ameaças efetuadas
pelo reclamante. Em que pese os argumentos do apelante tais alegações não legitimam a conduta dos proprietários, até mesmo porque, chamada a polícia, esta não
encontrou qualquer indício de depredação no estabelecimento. Assim, mesmo que
se admitisse a tese empresarial, constataria-se a manifesta desproporcionalidade
entre a conduta do autor e a agressão por ele sofrida, não havendo que se falar
em culpa concorrente.
Processo: 0001255-29.2012.5.07.0009
Rel. Desemb.: Regina Gláucia Cavalcante Nepomuceno
Turma 1

Julg.: 16/07/2014
Publ. DEJT: 30/07/2014

PLANO DE SAÚDE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
Na aposentadoria por invalidez, o contrato de trabalho fica suspenso
durante cinco anos. Nesse período o trabalhador tem direito de permanecer sendo
beneficiado com o plano de saúde que o empregador vinha mantendo em favor
de seus empregados. Terminado esse prazo, a aposentadoria se transforma em
definitiva e por conta disso há a extinção do contrato e o fim da obrigação do
empregador por tal benefício, nos termos do art. 475, da CLT, e Súmula 217, do
Supremo Tribunal Federal.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Este Magistrado entende e defende que a verba honorária, no processo do
Trabalho, é devida por diversas razões, dentre as quais, a perda de sustentação da
Súmula 219, do TST, ante a revogação dos artigos da Lei 5.584/70 que tratavam do
assunto, bem como o teor do art. 133 da CF/88, 20, do CPC e 22, da Lei 8.906/94, e
no caso deste feito, o reclamante haver firmado declaração de pobreza. Entretanto, a
maioria dos Desembargadores que participaram do julgamento do presente processo
votou pela confirmação da sentença, que havia negada a verba honorária, com base
na jurisprudência do TST, e como este Relator foi vencedor na maioria das questões
suscitadas no litígio aceitou a redigir o acórdão, negando o pedido. de honorários
advocatícios, deixando ressalvado o seu entendimento em contrário.

DANOS MORAIS.

Tendo o empregador suprimido o plano de saúde do trabalhador, durante
um ano, logo que se aposentou por invalidez, quando não deveria haver procedido dessa forma, há de se manter a condenação em danos morais, no lavor de
R$ 20.000,00, arbitrado pelo Juízo da origem.

DANOS MATERIAS.

São devidos os danos materiais provados nos autos. No caso presente,
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o autor só provou gastos de R$ 300,00, cuja quantia há de deferida a tal título.
Recurso do reclamado conhecido e parcialmente provido, neste particular.
Processo: 0209000-69.2009.5.07.0013
Rel. Desemb.: Francisco José Gomes da Silva
Turma 2

Julg.: 03/11/2014
Publ. DEJT: 17/11/2014

PRÉ-CONTRATO. RUPTURA IMOTIVADA. DEVER DE
INDENIZAR.
Uma vez que, antes mesmo da conclusão do negócio jurídico, são estabelecidas entre as pessoas envolvidas os denominados "contatos sociais", que já dão
origem a deveres jurídicos, e verificando-se que no caso presente um pré-contrato
escrito foi devidamente formalizado entre as partes, inclusive com reconhecimento
das firmas em cartório, evidente que a recusa deliberada de uma das partes em
firmar o contrato definitivo, cujos termos já estavam todos acertados no mencionado pré-contrato, caracteriza a quebra dos deveres de honestidade, lealdade e
probidade ínsito às tratativas prévias realizadas pelas partes, gerando para a parte
prejudicada uma frustração e consequente direito a uma indenização.
Processo: 0000178-76.2012.5.07.0011
Rel. Desemb.: Plauto Carneiro Porto
Turma 3

Julg.: 12/08/2014
Publ. DEJT: 26/08/2014

PRECLUSÃO DO ATO PROCESSUAL AFASTADA.
Constatado-se que a parte apresentou sua insurgência tão logo tomou conhecimento de que teria que efetuar o pagamento da dívida através de Requisitório de
Pequeno Valor, fato este que não poderia ser alegado quando da interposição de
seus embargos à execução, já que o ato processual sequer existia, é de ser conhecida
a matéria trazida na impugnação. Exegese do artigo 245, do CPC.

REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM QUANTIA SUPERIOR AO ESTABELECIDO EM LEI MUNICIPAL.

Restando comprovado que a publicação de Lei Municipal dentro do prazo
estipulado no § 12º, do artigo 97, do ADCT, com a nova redação dada pela EC
nº 62/2009, atendendo ao estabelecido no § 4º, do artigo 100 da CF, a ordem
de requisição de pequeno valor deve se limitar aos valores estabelecidos pelo
diploma municipal.
Processo: 0098300-69.2009.5.07.0031
Rel. Desemb.: Durval César Vasconcelos Maia
Turma 2

Julg.: 25/08/2014
Publ. DEJT: 03/09/2014
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PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 118 DA
LEI Nº 8.213/91. ESTABILIDADE ACIDENTÁRIA. RECONHECIMENTO.
Tendo o reclamante percebido benefício previdenciário sob a espécie 91
(auxílio-doença por acidente de trabalho), restaram preenchidos os requisitos
consubstanciados no art. 118 da Lei 8.213/91, de modo que a condenação da
reclamada ao pagamento de indenização compensatória decorrente de estabilidade
acidentária merece ser preservada.

SEGURO-DESEMPREGO. INDEFERIMENTO.

Em que pese a incontroversa dispensa imotivada e o recebimento, pelo
reclamante, do auxílio ressalvado no item III do art. 3º da Lei 7.998/90, tem-se por
não preenchido o requisito constante do item I da indigitada lei para a percepção
do Seguro-Desemprego, dês que o contrato vigeu no período compreendido entre
02.02.12 e 11.06.2012, apenas quatro meses.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFERIMENTO.

O fundamento para a concessão dos honorários de advogado repousa nos
arts. 5º, incisos XVIII, LXXIV; 8º, inciso V e 133 da Constituição Federal.
Processo: 0002120-70.2013.5.07.0024
Rel. Desemb.: Emmanuel Teófilo Furtado
Turma 1

Julg.: 02/07/2014
Publ. DEJT: 14/07/2014

PREJUDICIAL DE MÉRITO. NULIDADE DO ATO DEMISSIONAL.
REINTEGRAÇÃO NO EMPREGO. PRESCRIÇÃO BIENAL.
INOCORRÊNCIA.
Uma vez declarada, por sentença, a nulidade do ato demissional, cujos
efeitos são retroativos à data da despedida do obreiro, tem-se que o contrato de
trabalho permaneceu hígido, e, nesse passo, a teor do art. 7º, XXIX, da CF/88,
a prescrição aplicável é quinquenal e não a bienal, com exceção do FGTS, cuja
prescrição é a trintenária, nos termos da Súmula nº 362, do TST. Sentença reformada nesse aspecto. Recurso conhecido e provido.
Processo: 0002067-23.2011.5.07.0004
Rel. Desemb.: Francisco José Gomes da Silva
Turma 2

Julg.: 18/08/2014
Publ. DEJT: 21/08/2014

PRELIMINAR. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
PRECLUSÃO TEMPORAL.
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A preliminar não merece ser acolhida, tendo em vista que cabia ao reclamante aduzir o cerceamento do direito de defesa na primeira oportunidade que
teve para se pronunciar nos autos, operando-se, desta forma, a preclusão temporal.

PERDA AUDITIVA. LAUDO PERICIAL NEGATIVO QUANTO
AO NEXO DE CAUSALIDADE E À INCAPACIDADE LABORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA.
DANOS MORAIS E MATERIAIS IMPROCEDENTES.

Se o nexo de causalidade e a incapacidade laboral não ficaram comprovados
pelo laudo pericial, e os demais elementos probatórios não autorizam conclusão
acerca da configuração de tal requisito atinente à configuração da responsabilidade
civil do empregador, impõe-se manter a sentença que julgou improcedentes os
pedidos de indenização por danos morais e materiais. Recurso obreiro desprovido.
Processo: 0001498-38.2010.5.07.0010
Rel. Desemb.: Emmanuel Teófilo Furtado
Turma 1

Julg.: 09/07/2014
Publ. DEJT: 15/07/2014

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA
DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
A violação ao princípio do devido processo legal implica a ofensa aos
princípios que lhe são consectários, quais sejam, contraditório, ampla defesa, juiz
natural, recorribilidade das decisões, obediência às formas previamente estabelecidas,
motivação das decisões e proibição de tribunal de exceção. Em momento algum,
o magistrado desrespeitou qualquer destes princípios. O processo seguiu a marcha
adequada e obediente às formas legais, tendo sido dada oportunidade às partes de
se manifestar e de ter a ciência de todos os atos processuais. Não se estabeleceu
tribunal de exceção e as decisões proferidas foram consistentemente motivadas.

DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.

A competência da Justiça Obreira é atraída em razão do disposto no pedido e
na causa de pedir, elementos da ação que definem a natureza da tutela jurisdicional
pretendida. A matéria tratada, portanto, deve assentar-se na relação de trabalho. O
caso concreto não trata de relação jurídico-administrativa referente a servidores
públicos, portanto, não é a hipótese do julgado na ADI 3395, do Supremo Tribunal
Federal. A causa de pedir aqui é o trabalho infantil ocorrido no âmbito do lixão de
Juazeiro do Norte, cuja responsabilidade de guarda e fiscalização é deste Município,
não se perscrutando vínculo administrativo dos menores com a edilidade. O pedido
é de dano moral coletivo em razão da omissão municipal para impedir o acesso,
o labor infantil no local e o descumprimento do TAC/2008. Ou seja, as questões
coadunam-se com a competência constitucional fixada para a Justiça do Trabalho.
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DA LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO
TRABALHO.
A lei específica da carreira ministerial, Lei Complementar nº 75/83, no
art. 6º, inciso VII, alínea "c", corrobora a competência do Ministério Público da
União para ajuizar ação civil pública com a finalidade de proteção dos interesses
individuais indisponíveis, difusos e coletivos relativos à criança e ao adolescente.
As atribuições do parquet junto à Justiça do Trabalho são arroladas no art. 83,
havendo particular garantia de defesa aos direitos de menores, decorrentes de
relações do trabalho (inciso V). Com efeito, diante da literalidade da legislação,
bem como do entendimento jurisprudencial acerca do tema, não remanescem
dúvidas acerca da legitimidade ativa do MPT para atuar na presente demanda.
Neste ponto, a preliminar merece ser igualmente refutada.

DO DANO MORAL COLETIVO. RESPONSABILIDADE DO
MUNICÍPIO.

Estão presentes os pressupostos para configuração do dano moral
coletivo, devendo-se adotar a responsabilidade extracontratual objetiva
fulcrada no art. 37, § 6º, da Constituição da República. Verifica-se, assim, a
conduta omissiva do Poder Público Municipal e de seu governante, o dano
aos interesses transindividuais difusos - marcadamente das crianças e adolescentes que têm de trabalhar no ambiente insalubre do lixão a céu aberto
como catadores de material reciclável, comprometendo o seu desenvolvimento e formação física, psicológica, moral e social -, bem assim o dano à
vida do jovem atropelado naquele local; o nexo causal entre a omissão do
Município em adotar medidas específicas com fito de impedir o acesso de
menores no local e em realizar políticas públicas eficazes para eliminar o
trabalho de crianças e jovens, bem como melhorar as condições de trabalho
e sobrevida de suas famílias, e o dano à vida e à saúde destes seres humanos
em formação. Não se pode cogitar aqui de culpa exclusiva da vítima em
vista do dever jurídico da edilidade de exercer o poder de polícia, mantendo
fiscalização e controle sobre a entrada de menores no lixão, bem como de
impedir o labor infantil e degradante naquele ambiente, dever cuja omissão
enseja ofensa aos direitos humanos fundamentais.

DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.

Caracterizado o dano moral coletivo, a indenização é estipulada segundo
o prudente arbítrio do magistrado, o qual, atendendo aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, diante da gravidade da conduta, do grau de culpa do
ofensor, do porte econômico da parte condenada, estabelece o valor a ser indenizado. A indenização no valor de R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais) deferido
pela sentença se revela razoável, diante da gravidade da omissão, bem como da
capacidade econômica do Município.
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Processo: 0000935-22.2012.5.07.0027
Rel. Desemb.: Plauto Carneiro Porto
Turma 3

Julg.: 22/09/2014
Publ. DEJT: 1º/10/2014

PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA
DE MOTIVAÇÃO QUANTO AO PERÍODO CONTRATUAL.
NÃO CONFIGURAÇÃO.
Verificando-se que restaram consignados os fundamentos relativos ao
período contratual reconhecido, não merece acolhimento a insurgência referente
à ausência de motivação na sentença. Preliminar rejeitada.

NULIDADE DA SENTENÇA. VÍNCULO DE EMPREGO RECONHECIDO COM BASE EM DEPOIMENTO TESTEMUNHAL
MACULADO. INOCORRÊNCIA.
A falsidade apta a macular a integralidade das informações prestadas por
uma testemunha deve incidir sobre fato juridicamente relevante para a demanda.
Assim, a inverdade relativa à questão da anotação da CTPS da testemunha não tem
o condão de viciar a integralidade das informações prestadas pela testemunha autoral, por não serem pertinentes às questões contratuais do reclamante, nem incidir
sobre fato juridicamente relevante para o deslinde do feito. Preliminar rejeitada.

VÍNCULO DE EMPREGO. CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO.

Uma vez demonstrados nos autos os requisitos fático-jurídicos componentes da relação empregatícia, mantém-se a sentença recorrida, a qual reconheceu o
liame de emprego entre as partes.

LOCUTOR. HORAS EXTRAS. COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA.

Havendo sido demontrado nos autos que a jornada de trabalho do reclamante, na função de locutor, ultrapassava o limite diário de cinco (05) horas,
previsto na Lei nº 6.615/78, de se manter a sentença que condenou a reclamada no
pagamento de 10 horas extras semanais. Recurso Ordinário conhecido e improvido.
Processo: 0000841-43.2012.5.07.0005
Rel. Desemb.: Emmanuel Teófilo Furtado
Turma 1

Julg.: 02/07/2014
Publ. DEJT: 09/07/2014

PRESCRIÇÃO. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. INCOMPATIBILIDADE COM O PROCESSO DO TRABALHO.
Entende-se ser incompatível com o processo do trabalho a nova regra processual inserida no § 5º, do art. 219, do CPC, que determina a declaração de ofício da
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prescrição, haja vista o princípio da proteção ao hipossuficiente, cujo escopo é atenuar
a desigualdade socioeconômica e de poder existente na relação de emprego, bem
como na aplicação da norma mais favorável ao trabalhador no processo trabalhista.
A prescrição, no âmbito do Processo do Trabalho, pode ser validamente arguida até
o termo final do prazo para a interposição do recurso ordinário.

RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TERCEIRIZAÇÃO.
SÚMULA Nº 331, DO TST. APLICAÇÃO.

Não restam dúvidas de que a COOPERATIVA INTERMUNICIPAL DOS
PROPRIETARIOS DE TRANSPORTE ALTERNATIVO DO MACIÇO DE
BATURITÉ E REGIÃO-COOPTRATER, beneficiou-se dos serviços prestados
pelo reclamante, na condição de tomadora dos serviços prestados pelos permissionários do transporte de passageiros intermunicipal, vinculados à referida
cooperativa, aplicável ao caso o entendimento consubstanciado na Súmula nº 331,
do TST, não merecendo reforma a sentença de piso.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEVIDOS. RESSALVA.

Ressalvo, entrementes, o entendimento pessoal deste Relator, pelo cabimento de honorários advocatícios, adotando o entendimento da lavra do Juiz
Convocado Judicael Sudário de Pinho: "Curvo-me ao entendimento do Tribunal
Superior do Trabalho, no sentido de que os honorários advocatícios no âmbito
da Justiça do Trabalho somente são devidos na hipótese de assistência judiciária
gratuita por Sindicato profissional, o que não ocorre in casu, consoante as Súmulas 219 E 329, daquela Corte, uma vez que os inúmeros Recursos de Revistas
interpostos, resultam invariavelmente na revisão de todas as decisões que contemplam tal parcela, de forma que o prejuízo acarretado ao empregado em virtude
da espera de uma deliberação já conhecida, só prejudica a parte hipossuficiente,
posto que só protela o recebimento por esta de seus direitos trabalhista que tem o
cunho eminentemente alimentício". RECURSOS CONHECIDOS E NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO DAS RECLAMADAS E DADO PROVIMENTO
PARCIAL AO RECURSO DO RECLAMANTE.
Processo: 0000271-09.2012.5.07.0021
Rel. Desemb.: Francisco José Gomes da Silva
Turma 2

Julg.: 1º/09/2014
Publ. DEJT: 17/09/2014

PRESCRIÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRABALHO. PRAZO DECENAL.
ART. 205 DO CCB/02.
Apesar dos danos decorrentes de acidente do trabalho brotarem no desenrolar da relação empregatícia, sua reparação, mediante indenização, constitui
crédito de natureza personalíssima, e não crédito trabalhista strictu sensu, razão
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por que regida pelo Direito Civil, e não pelo Direito do Trabalho, nada obstante a
competência desta Justiça Especializada. No caso, aplica-se a prescrição decenal,
prevista no art. 205 do CCB/02, ao invés da prescrição trienal, inserta no art. 206,
§ 3º, V, do CCB/02, por se cuidar de ofensa à honra e à integridade física do ser
humano, não albergada por este último preceptivo, destinado a reparações de ordem
estritamente patrimonial. Assim, reforma-se a sentença, para afastar a prescrição
e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de complementar a prestação
jurisdicional. Recurso Ordinário conhecido e parcialmente provido.
Processo: 0000871-81.2013.5.07.0025
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva
Turma 3

Julg.: 30/06/2014
Publ. DEJT: 04/08/2014

PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO
COLETIVA ANTERIOR. PEDIDOS DISTINTOS.
Diante da inexistência de identidade de pedidos entre a ação coletiva e a
presente demanda, requisito essencial para se pretender a interrupção do prazo
prescricional, nos termos da Súmula 268 do C. TST, nega-se provimento ao
recurso do reclamante.

BANCÁRIO. ASSISTENTE DE NEGÓCIOS. HORAS EXTRAS
EXCEDENTES DA SEXTA. AUSÊNCIA DE FIDÚCIA ESPECIAL E DE PODER DE GESTÃO. DEFERIMENTO.

O enquadramento do bancário na disposição do art. 224, § 2º, da CLT,
como cargo de confiança, ocorre quando restar nítido, pelo conjunto probatório
dos autos, que o empregado, além de perceber gratificação não inferior a 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 no caso dos autos.

HORAS EXTRAS HABITUAIS. REFLEXOS.

As horas extras habituais refletem sobre 13º salário, férias acrescidas de
1/3, repouso semanal remunerado, FGTS, licença-prêmio e repouso semanal
remunerado a teor do disposto em norma coletiva. Recurso do reclamado conhecido, mas desprovido.
Processo: 0000988-66.2013.5.07.0027
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1

Julg.: 11/09/2014
Publ. DEJT: 18/09/2014

PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO NO PROCESSO DO TRABALHO. POSSIBILIDADE.
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O Juiz pronunciará a prescrição ex officio, conforme dicção atual do art.
219, § 5º do CPC, alterado pela Lei 11.280/06, aplicado subsidiariamente no
âmbito trabalhista.

DANOS MORAIS E PATRIMONIAIS DECORRENTES DE
ACIDENTE DE TRABALHO OU DOENÇA OCUPACIONAL.
PRESCRIÇÃO APLICÁVEL.
O prazo prescricional para pleitear indenização decorrente de dano moral ou
patrimonial causados por acidente de trabalho ou doença ocupacional é o previsto
no artigo 7º, XXIX, da CF/88.
Processo: 0001476-43.2012.5.07.0031
Rel. Desemb.: Plauto Carneiro Porto
Turma 3

Julg.: 1º/07/2014
Publ. DEJT: 10/07/2014

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
A aplicação analógica do contido no art. 267, III, do CPC, ao processo
de execução trabalhista, equivaleria a reconhecer a incidência da prescrição
intercorrente no presente caso. A aplicabilidade de tal instituto nesta Justiça
Especializada, contudo, não se mostra factível, tendo em vista a peculiaridade
da execução trabalhista ser impulsionada de ofício, conforme dispõe o art. 878,
da CLT. A teor da Súmula nº 114, do TST, é inaplicável na Justiça do Trabalho a
prescrição intercorrente. Agravo de petição conhecido e provido.
Processo: 0061400-24.1993.5.07.0007
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva
Turma 3

Julg.: 04/08/2014
Publ. DEJT: 19/08/2014

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICAÇÃO NA JUSTIÇA DO TRABALHO.
Não se aplica a prescrição intercorrente na Justiça do Trabalho, entendimento este em conformidade com a Súmula nº 114 do TST. No caso presente, desde
a inicial, a reclamante não sabe onde encontrar a parte adversa, a qual foi notificada
por edital, e já decorridos 20 anos sem qualquer indicação positiva do paradeiro
do reclamado, ora executado, nem de bens dele passíveis de penhora. Agravo de
petição conhecido e parcialmente provido, para mandar expedir certidão de crédito
à exequente e determinar, neste caso extremo, o arquivo permanente dos autos.
Processo: 0046200-37.1994.5.07.0008
Rel. Desemb.: Francisco José Gomes da Silva
Turma 2

Julg.: 15/09/2014
Publ. DEJT: 24/09/2014
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PRESCRIÇÃO TOTAL. AÇÃO PROPOSTA QUANDO JÁ
TRANSCORRIDOS CINCO ANOS 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 de ofício 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.
Processo: 0001304-94.2012.5.07.0001
Rel. Desemb.: Jefferson Quesado Júnior
Turma 3

Julg.: 1º/07/2014
Publ. DEJT: 18/07/2014

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: 0001852-13.2012.5.07.0004
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1

Julg.: 22/10/2014
Publ. DEJT: 04/11/2014

PRESCRIÇÃO TOTAL. MATÉRIA SUPERADA POR DECISÃO
DO TST EM SEDE DE RECURSO DE REVISTA.
O C. TST afastou o reconhecimento da prescrição total (Súmula nº 326/
TST), por entender cabível, unicamente, o corte quinquenal e parcial, retornando os
autos para prosseguimento no julgamento do recurso ordinário interposto nos autos.

CÁLCULO DA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA.
REGULAMENTO APLICÁVEL.

A reclamante faz jus ao pagamento de sua complementação de aposentadoria tomando-se como parâmetro as normas do Estatuto da PETROS vigente na
data de sua admissão. Inteligência do art. 468 da CLT e Súmula nº 288 do TST.
O prejuízo suportado pelo reclamante, ante o cálculo de seu benefício com fulcro
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no Estatuto vigente quando da aposentação, em detrimento daquele vigorante na
admissão, resta evidente pelo confronto desses normativos. Recurso improvido.

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS RECLAMADOS. CONFIGURAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. ART. 2º, § 2º, DA CLT.
Configurada a formação de grupo econômico, a responsabilidade dos reclamados é solidária, na forma disposta no art. 2º, § 2º, da CLT. Recurso improvido.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULAS Nº 219 E 329 DO TST.
APLICAÇÃO.

Devidos os honorários advocatícios somente quando preenchidos dois
requisitos cumulativos: ser o reclamante beneficiário da justiça gratuita e estar
assistido pelo sindicato de sua categoria profissional. Ante a falta da assistência
sindical não há que se deferir o pagamento da verba honorária. Inteligência das
Súmulas nºs 219 e 329 do TST. Ressalvado o entendimento pessoal deste Relator,
pelo cabimento de honorários, ante a revogação dos arts. 14 e 16 da Lei nº 5.584/70,
que conferiam supedâneo legal às Súmulas 219 e 329. Recurso provido neste ponto.
Processo: 0000383-88.2010.5.07.0007
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva
Turma 3

Julg.: 28/07/2014
Publ. DEJT: 18/08/2014

PRESTADORA DE SERVIÇOS. TOMADOR. ENTE PÚBLICO.
RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.
Conforme entendimento jurisprudencial recente do Tribunal Superior
do Trabalho, calcado na decisão do Supremo Tribunal Federal que declarou a
constitucionalidade do art. 71, da Lei nº 8.666/93 (ADC 16/DF), remanesce a
responsabilidade subsidiária dos órgãos da administração direta, das autarquias,
das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia
mista pelos direitos trabalhistas dos empregados locados e não adimplidos pelo
empregador, sempre que os referidos entes públicos, tomadores dos serviços, sejam
omissos na escolha da empresa prestadora e/ou na fiscalização das obrigações do
respectivo contrato (Súmula 331, inciso IV, do Tribunal Superior do Trabalho).

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Este relator se curva ao entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, no
sentido de que os honorários advocatícios no âmbito da Justiça do Trabalho somente
são devidos na hipótese de assistência judiciária gratuita por sindicato profissional,
o que não ocorre in casu, consoante as Súmulas nºs 219 e 329, daquela Corte, uma
vez que os inúmeros recursos de revistas interpostos, resultam invariavelmente na
revisão de todas as decisões que contemplam tal parcela, de forma que o prejuízo
acarretado ao empregado em virtude da espera de uma deliberação já conhecida,
só prejudica a parte hipossuficiente, posto que só protela o recebimento por esta
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de seus direitos trabalhistas que têm o cunho eminentemente alimentício. Recurso
conhecido e parcialmente provido.
Processo: 0002597-93.2013.5.07.0024
Rel. Juiz Convocado: Judicael Sudário de Pinho
Turma 2

Julg.: 25/08/2014
Publ. DEJT: 05/09/2014

PREVIDENCIÁRIA. VALOR INFERIOR AO VALOR-PISO.
ARQUIVAMENTO DEFINITIVO.
Considerando-se o valor da dívida previdenciária, que no caso é inferior
ao valor-piso fixado pelo INSS, através da Portaria 1293/2005 do Ministério
de Previdência Social, que para o Estado do Ceará é R$ 120,00 (cento e vinte
reais), em relação ao qual as dívidas de valor igual ou inferior, não sendo pagas
espontaneamente, deixarão de ser executadas, com acerto a decisão primária que
determinou o arquivamento definitivo dos autos.
Processo: 0000931-60.2012.5.07.0002
Rel. Desemb.: Plauto Carneiro Porto
Turma 3

Julg.: 1º/07/2014
Publ. DEJT: 16/07/2014

PROCESSO DO TRABALHO. NOTIFICAÇÃO PARA AUDIÊNCIA UNA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. DESNECESSIDADE DE ENTREGA PESSOAL. REVELIA.
Não existe previsão legal para que a notificação inicial do reclamado no
processo do trabalho seja obrigatoriamente pessoal. Tal ilação decorre da análise
do art. 841, caput e § 1º, da CLT. Desse modo, uma vez recebida a correspondência
por funcionário terceirizado da empresa demandada, em seu endereço, caberia à
reclamada, para afastar a revelia e a confissão ficta decorrentes de sua ausência ao
ato judicial, o ônus de demonstrar fato capaz de desconstituir a presunção de entrega
gerada pela devolução do aviso de recebimento. Citação válida, nulidade rejeitada.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

A verba é devida à base de 15% sobre o valor da condenação, com fulcro
nos art. 5º, inciso LXXIV, e art. 133, da Constituição Federal vigente, bem como
no art. 20, do Código de Processo Civil.
Processo: 0001744-84.2013.5.07.0024
Rel. Desemb.: Durval César Vasconcelos Maia
Turma 2

Julg.: 06/10/2014
Publ. DEJT: 20/10/2014

PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. LITISCONSÓRCIO
PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE AS RECLAMADAS. REINSER-
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ÇÃO DO BANCO DO BRASIL NA LIDE. LITISPENDÊNCIA.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
1 Decorrendo a exclusão da condição de associado do plano de saúde
de responsabilidade da 2ª reclamada, de ato praticado pela 1ª reclamada,
não há como deslindar a causa sem apreciar a licitude ou não do próprio
rompimento do vínculo laboral, condição que demonstra o caráter unitário
da relação jurídica processual e impõe a reinserção do Banco do Brasil
no polo passivo, com o consequente reconhecimento da litispendência em
relação processo TRT7 nº 10.152/2011, que alberga as mesmas partes, a
mesma causa de pedir e os mesmos pedidos. 2 Recurso da reclamada conhecido e provido para acolher o pedido de reinserção do Banco do Brasil na
lide, e, em razão da litispendência com o processo TRT7 nº 10.152/2011,
determinar a extinção do feito sem resolução meritória. Recurso da reclamante prejudicado.
Processo: 0000239-59.2011.5.07.0014
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar
Turma 1

Julg.: 25/09/2014
Publ. DEJT: 1º/10/2014

PROMOÇÃO POR MERECIMENTO. PRESCRIÇÃO. DIFERENÇAS SALARIAIS. CRITÉRIOS DE PROMOÇÃO PREVISTOS EM PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS.
Consoante o entendimento uniforme do C. Tribunal Superior do Trabalho, plasmado na Orientação Jurisprudencial nº 404 da SDI-1, a prescrição na
cobrança de diferenças salariais fundadas no descumprimento de critérios de
promoção previstos em Plano de Cargos e Salários é parcial, dado que se cuida
de prestação de cunho sucessivo e cuja lesão se renova mês a mês.

PROMOÇÃO POR MERECIMENTO. CRITÉRIOS SUBJETIVOS.
NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO E DELIBERAÇÕES QUE SE
INSEREM NO PODER DIRETIVO DO EMPREGADOR.
As promoções por merecimento demandam, para sua concessão, um
exame, por parte da Diretoria da empresa, do desempenho funcional do empregado em cotejo com as regras vigentes e com os demais postulantes, ou seja,
dependem de critérios não só objetivos, mas também subjetivos, inserindo-se
dentre aquelas condições simplesmente potestativas do empregador. Assim,
considerando ser prerrogativa da reclamada avaliar e promover a progressão
por merecimento dos empregados como parte do poder diretivo do empregador,
não se admite seja ele transferido ao Poder Judiciário.
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Processo: 0001830-55.2013.5.07.0024
Rel. Desemb.: Jefferson Quesado Júnior
Turma 3

Julg.: 1º/07/2014
Publ. DEJT: 16/07/2014

PROVA DOCUMENTAL DE QUITAÇÃO DAS FÉRIAS.
A natureza alimentar do salário exige total proteção da lei, razão pela qual o
art. 464, da CLT, torna indubitável que a prova, por excelência, do seu pagamento
se faz mediante recibo, admitindo-se, contudo, o depósito bancário dos salários
em conta corrente aberta em nome do empregado, hipótese esta na qual o comprovante do depósito equivale ao recibo de salário. Recurso Ordinário improvido.
Processo: 0002143-47.2011.5.07.0004
Rel. Desemb.: Plauto Carneiro Porto
Turma 3

Julg.: 1º/07/2014
Publ. DEJT: 10/07/2014

PROVA TESTEMUNHAL. SUSPEIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
A circunstância de o testigo ter sofrido punição disciplinar, quando empregado, não tem o condão de, automaticamente, torná-lo suspeito, cabendo à parte
que arguiu a contradita o ônus de provar a inimizade capaz de gerar suspeição,
deixando patente, de forma concreta e objetiva, o intenso grau de deterioração na
relação entre ambos, a evidenciar ausência de isenção de ânimo na testemunha,
o que não ocorreu na hipótese em exame.

HORAS EXTRAS. PROVA TESTEMUNHAL. DEFERIMENTO.

Confirmando a prova testemunhal coligida que o horário efetivamente cumprido pelo empregado não era consignado nos cartões de ponto, e demonstrando
que a jornada era habitualmente dilatada sem a contraprestação correspondente,
devido o pagamento de horas extras.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO PROPOSTA POR SINDICATO NA QUALIDADE DE SUBSTITUTO PROCESSUAL.
SÚMULA 219, III, DO TST.

É devida a condenação do reclamado ao pagamento de honorários advocatícios ao ente sindical, na qualidade de substituto processual, sem que lhe seja exigível a
comprovação de preenchimento do requisito previsto no art. 14 da Lei nº 5.584/1970,
qual seja a comprovação de que os empregados por ele substituídos teriam situação
econômica que não lhes permitiria demandar sem prejuízo do próprio sustento ou
da família. (Súmula/TST nº 219, item III). Recurso Ordinário patronal improvido.
Processo: 0000946-02.2012.5.07.0011
Rel. Desemb.: Plauto Carneiro Porto
Turma 3

Julg.: 21/07/2014
Publ. DEJT: 31/07/2014
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PSEUDOCOOPERATIVAS DE TRABALHO. FRAUDE TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO. ENTE PÚBLICO TOMADOR
DE SERVIÇOS. CARACTERIZAÇÃO DA CULPA IN VIGILANDO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.
A realidade dos autos demonstra uma indubitável fraude às normas
protetivas da relação de emprego com evidentes prejuízos aos direitos trabalhistas da reclamante, na medida em que o Município de Sobral, na qualidade
de tomador de serviços, celebrou diversos contratos ilegais de prestação de
serviços com pseudocooperativas fornecedoras de mão de obra, com o intuito
de disfarçar os requisitos da relação de emprego na forma da CLT e, ao mesmo
tempo, burlar a regra constitucional que impõe aos órgãos da administração
pública a obrigatoriedade de realizar concurso como requisito para a contratação de servidores públicos. De acordo com o entendimento jurisprudencial
do Colendo TST, nos termos da nova redação da Súmula 331, o pressuposto
fático da responsabilização subsidiária do ente público tomador de serviços é
a conduta omissiva e culposa do órgão administrativo "no cumprimento das
obrigações da Lei nº 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do
cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como
empregadora". A questão jurídica a respeito da validade do art. 71 da Lei nº
8.666/93 encontra-se pacificada pela decisão proferida pelo Supremo Tribunal
Federal no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16,
que motivou o colendo Tribunal Superior do Trabalho a dar nova redação aos
itens IV, V e VI da Súmula 331. No caso em apreço, a culpa in vigilando do
Município de Sobral revela-se nitidamente caracterizada na completa ausência
de provas nos autos com o fim de demonstrar o cumprimento de seu dever
legal de fiscalizar o adimplemento das obrigações, em especial as trabalhistas
e previdenciárias, por parte das cooperativas empregadoras em relação aos
empregados dos quais usufruiu a força de trabalho na qualidade de tomador
dos serviços. Negado provimento ao recurso.
Processo: 0002859-43.2013.5.07.0024
Rel. Desemb.: Emmanuel Teófilo Furtado
Turma 1

Julg.: 10/09/2014
Publ. DEJT: 16/09/2014

QUITAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 330 DO C. TST. DIREITOS QUE DEVERIAM TER SIDO SATISFEITOS NA VIGÊNCIA
DO CONTRATO DE TRABALHO. ADSTRIÇÃO AO PERÍODO
EXPRESSAMENTE CONSIGNADO NO RECIBO DE QUITAÇÃO E AOS VALORES NELE DESCRITOS.
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A eficácia liberatória prometida no "caput" da Súmula 330 é temperada
pela previsão do inciso segundo. Mitigando o âmbito de incidência da quitação,
informa que, no que concerne a direitos que deveriam ter sido satisfeitos durante a
vigência do contrato de trabalho, a quitação está adstrita ao período expressamente
consignado no recibo de quitação. Dito de outra forma, deve-se haver por quitado
o título em questão apenas nos limites do período consignado. Outra limitação ao
efeito liberatório é a interpretação mais razoável de que a quitação refere-se às
parcelas e valores descritos especificamente, e não à integralidade indiscriminada
daquelas. Nesse sentido, colhe-se à guisa de esclarecimento a Lei 8.036/90, que
em seu art. 18, § 3º confere eficácia liberatória quanto aos valores consignados
na rescisão, e não a toda a parcela, indistintamente.

INTERVALO INTRAJORNADA. SUPRESSÃO PARCIAL. PAGAMENTO INTEGRAL DO PERÍODO INTERVALAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 437 DO C. TST.

A concessão parcial do intervalo intrajornada infringe a finalidade da norma
celetista inscrita no art. 71, "caput", frustrando o intento protetivo pretendido pelo
legislador e fulminando integralmente sua eficácia, pois o descanso mal usufruído
assemelha-se em seus efeitos deletérios à saúde do trabalhador à supressão total
do intervalo. Este Juízo recursal adota, pelas razões expostas, o entendimento
cristalizado na Súmula 437 do C. TST.

FÉRIAS. FRACIONAMENTO. VINCULAÇÃO DO EMPREGADO ÀS ATIVIDADES DA EMPRESA NO PERÍODO DE DESCANSO. FRUSTRAÇÃO DA FINALIDADE DO INSTITUTO.
NULIDADE.

Os períodos de férias, interrupção contratual destinada a revigorar as
forças do obreiro, devem ser usufruídos pelo trabalhador com integral desvinculação das atividades laborais, não podendo ser fracionadas senão excepcionalmente, conforme art. 134, § 1º da CLT. O "direito à desconexão do trabalho",
expressão forjada pelo jurista Jorge Luiz do Souto Maior, visa à salvaguarda da
saúde física e mental do laborista, como forma mínima de assegurar a dignidade
da pessoa humana. O mal-disfarçado sobreaviso constante a que foi submetido
o trabalhador lhe tolhe a disponibilidade e liberdade para utilizar o tempo de
descanso, com limitação de sua possibilidade de deslocamento, além de ensejar
expectativa pelo chamado potencial, impedindo a tranquilidade para fruição de
período destinado ao repouso.

PROGRAMA DE EXCELÊNCIA DE VENDAS. NATUREZA
JURÍDICA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS
DA EMPRESA. PAGAMENTO CONDICIONADO AO ATINGIMENTO DE METAS. POSSIBILIDADE.
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O instrumento coletivo referenciado, inequivocamente caracteriza a verba tratada como instrumento de participação nos lucros e resultados da empresa, devendo
ser respeitada a autoridade da norma autônoma que visa à adequação setorial negociada, com lastro no art. 7º, XXVI da CRFB. Ademais, observe o reclamante que a
própria lei de regência do PLR autoriza, em seu art. 2º, § 1º, inciso "I", que sejam
utilizados como parâmetros para a satisfação do mesmo "índice de produtividade,
qualidade ou lucratividade da empresa". Noutras palavras, clara resta a possibilidade
do condicionamento do pagamento do PLR ao cumprimento de metas.

ACÚMULO DE FUNÇÕES. ATIVIDADES CONEXAS DE SEMELHANTE COMPLEXIDADE E RESPONSABILIDADE. INDEVIDAS DIFERENÇAS SALARIAIS. APLICAÇÃO DO ART. 456,
PARÁGRAFO ÚNICO DA CLT.

Na ausência de cláusula contratual mencionando minuciosamente as
tarefas a serem desempenhadas ou de norma coletiva que garanta a percepção
de adicional por acúmulo de função, não há diferenças salariais a satisfazer,
se as demais atividades cingem-se a serviços conexos de semelhante complexidade e responsabilidade.

EQUIPARAÇÃO SALARIAL. FATOS CONSTITUTIVOS. ÔNUS
DA PROVA. ART 818 DA CLT.

Ao contrário do que pretende o recorrente, a prova dos fatos que alega a
si incumbe, conforme regra inscrita no art. 818 da CLT. Se por um lado a prova
de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da equiparação é ônus da reclamada
(Súmula 6 do C. TST, inciso VII), os fatos constitutivos da equiparação têm de ser
evidenciados pelo reclamante, o que não se verificou, pois este não logrou fazer
prova da ocorrência de nenhum dos requisitos da equiparação salarial pretendida,
quer por via documental, quer testemunhal.

DESPESAS DO TRABALHADOR EM FAVOR DA ATIVIDADE
ECONÔMICA. PRINCÍPIO DA ALTERIDADE. UTILIZAÇÃO
DE TELEFONE CELULAR. INDENIZAÇÃO DEVIDA.

O C. TST já pacificou o entendimento no sentido de que é devida ao
trabalhador indenização pelos gastos pessoais expendidos em favor da atividade
econômica do empregador, baseando-se no princípio da alteridade, que rege a
relação empregatícia. O trabalho é prestado à conta e risco do empregador, que
não pode transferir os custos da operação ao obreiro.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ATUAÇÃO DE ADVOGADO
PARTICULAR. CABIMENTO NA JUSTIÇA DO TRABALHO.

Os honorários advocatícios são devidos com arrimo no artigo 133 da
Constituição Federal de 1988, artigo 20 do CPC e, ainda, artigo 22, "caput", da
Lei nº 8.906/94, sempre que funcione advogado devidamente habilitado nos autos.
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Processo: 0001188-49.2012.5.07.0014
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1

Julg.: 11/09/2014
Publ. DEJT: 18/09/2014

QUITAÇÃO. SÚMULA 330 DO TST.
O TRCT, homologado pelo sindicato, não possui o condão de conferir ao
empregador ampla e irrestrita quitação dos direitos trabalhistas decorrentes do
pacto laboral rompido. Consideram-se quitadas tão-somente as parcelas (título +
valor) constantes no TRCT, permanecendo devidas possíveis quantias remanescentes. Recurso improvido.

HORAS "IN ITINERE". LOCAL DE FÁCIL ACESSO NÃO SERVIDO POR TRANSPORTE PÚBLICO. CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. SUPRESSÃO. IMPOSSIBILIDADE.

Não provado que o local de trabalho, embora de fácil acesso, é servido
por transporte público regular, devidas as horas "in itinere". Outrossim, com a
publicação da Lei 10.243/2001, que adicionou o § 2º ao art. 58 da CLT, as horas
"in itinere" passaram ao patamar de norma de ordem pública, constituindo garantia
mínima assegurada ao empregado. Recurso improvido.
Processo: 0000039-54.2013.5.07.0023
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva
Turma 3

Julg.: 28/07/2014
Publ. DEJT: 05/08/2014

RECEBIMENTO DE VALORES RESCISÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. DÚVIDAACERCA DA EXISTÊNCIA DE DESCENDENTES.
Havendo dúvida acerca da existência de descendentes do falecido, não
podem os pais do obreiro receber os direitos rescisórios devidos ao mesmo, considerando que nenhuma prova de dependência econômica foi colacionada aos autos.

DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO.

O acidente de trajeto é equiparado a acidente de trabalho apenas para
fins previdenciários, em especial no tocante à concessão do seguro acidentário, nos termos do art. 21, inciso IV, "c", da Lei nº 8.213/91. Na esfera
da responsabilidade civil, só há obrigação de indenizar quando presentes
todos os pressupostos legais: provas do fato, do nexo causal entre o prejuízo e do dano efetivo, e de que o empregador, a quem se imputa a prática
do ato danoso, tenha atuado com dolo ou culpa na causação do dano. Não
existindo prova de que o empregador tenha contribuído ou agido com culpa
ou dolo para a consecução do acidente sofrido pelo falecido, de par com a
comprovação de culpa exclusiva de terceiro, impende rechaçar os pleitos
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indenizatórios formulados pelo autor, devendo ser reformada a sentença,
julgando improcedente a ação. Recursos conhecidos, sendo improvido o do
reclamante e provido o da reclamada.
Processo: 0000750-47.2012.5.07.0006
Rel. Desemb.: Jefferson Quesado Júnior
Turma 3

Julg.: 14/07/2014
Publ. DEJT: 22/07/2014

RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE DOIS CONTRATOS
DE TRABALHO. PRESCRIÇÃO BIENAL DO PLEITO REFERENTE AO PRIMEIRO.
Revelando o acervo documental carreado aos autos que existiram dois
contratos de trabalho entre as partes, de se declarar a prescrição bienal no tocante
ao primeiro, uma vez constatado o decurso de mais de dois anos entre o término
do contrato e a propositura da ação. RECURSO ORDINÁRIO CONHECIDO E
IMPROVIDO.
Processo: 0000757-10.2011.5.07.0027
Rel. Desemb.: Emmanuel Teófilo Furtado
Turma 1

Julg.: 16/07/2014
Publ. DEJT: 22/07/2014

RECURSO ADESIVO DA FUNCEF. INCOMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA DO TRABALHO.
Refoge à competência desta Justiça Especializada o pleito obreiro consistente na integralização da reserva matemática e no recálculo do valor saldado,
matérias afetas à complementação de aposentadoria, por força do entendimento
fixado pelo STF, por ocasião do julgamento dos Recursos Extraordinários 586.453
e 583.050, com repercussão geral.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. ADESÃO À NOVA ESTRUTURA SALARIAL UNIFICADA DE 2008 CONDICIONADA À
ACEITAÇÃO DE REGRAS DECORRENTES DE NEGOCIAÇÃO
COLETIVA. REGRAS DE ACESSO. VALIDADE.

A CEF facultou aos seus empregados optarem, livre e espontaneamente,
pelos planos de estruturação salarial de 2008 ou permanecerem regidos pelas regras
do antigo sistema instituído pelo PCS de 1998. Tal prática empresarial está em
perfeita consonância com o disposto no item II, da Súmula nº 51, do TST. Ademais,
configura verdadeira transação a adesão dos empregados da CEF à nova Estrutura
Salarial Unificada de 2008, com quitação, em caráter irretratável e irrevogável,
"de eventuais direitos que tenham por objeto a discussão em torno de Plano de
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Cargos e Salários - PCS", nos termos das Cláusulas 7.3 e 7.4 da CI VIPES/SURSE
024/08-10 e das normas pactuadas via negociação coletiva.
Processo: 0001718-65.2012.5.07.0010
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 15/09/2014
Publ. DEJT: 10/10/2014

RECURSO DA RECLAMADA.
1 GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
DAS RECLAMADAS.
Para a formação do grupo econômico é imprescindível que entre as empresas existam laços de direção ou coordenação em face de atividades econômicas
exercidas, o que restou suficientemente comprovado nos autos, mormente com a
cessão de trabalho operada entre as reclamadas. Sentença mantida.

2 EQUIPARAÇÃO A CONDIÇÃO DE BANCÁRIO.

Os empregados dos empreendimentos de crédito, financiamento ou investimento equiparam-se aos empregados bancários, para fins de delimitação da jornada
de trabalho, ao padrão normativo do artigo 224 da CLT, estando sujeitos, por via
de consequência, à jornada diária de seis horas.

3 DA CONDENAÇÃO EM JUROS DE MORA.

Tendo em vista o entendimento constante da Súmula 304 do C. TST, os
débitos trabalhistas das entidades submetidas aos regimes de intervenção ou liquidação extrajudicial não estão sujeitos a juros de mora. Recurso provido provido
em parte para excluir os juros de mora e a verba honorária da condenação.

RECURSO DO RECLAMANTE. FINANCISTA. BANCÁRIO.
EQUIPARAÇÃO.
A equiparação a que se refere a Súmula nº 55 do TST limita-se ao disposto
no art. 224 da CLT, não estendendo-se às Convenções Coletivas e demais vantagens
dos bancários. Recurso improvido.
Processo: 0000538-26.2012.5.07.0006
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva
Turma 3

Julg.: 30/06/2014
Publ. DEJT: 04/08/2014

RECURSO DA RECLAMADA. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS.
Provada a existência do dano de índole moral, do ato comissivo ou omissivo,
doloso ou culposo do agente, assim como do nexo de causalidade entre ambos,
nos termos do art. 186, do Código Civil acima descrito, devida a indenização.
Recurso conhecido e não provido.
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RECURSO ADESIVO DOS RECLAMANTES. INDENIZAÇÃO
POR DANO MORAL. FIXAÇÃO DO VALOR.

O valor da indenização por dano moral será fixado pelo Juiz, atendendo ao
duplo caráter da reparação, ou seja, o que visa possibilitar ao ofendido a reposição
do seu patrimônio imaterial ao estado anterior, como forma de compensação pelo
sofrimento causado, e o de punição do ofensor para que este não volte a reincidir. Uma vez verificado que o valor arbitrado pelo Juízo sentenciante revelou-se
suficiente para atender a estes propósitos,não há que se falar em majoração, pois
atendidos os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

CONTRATO DE TRABALHO. PERÍODO ANTERIOR AO ANOTADO NA CTPS DO TRABALHADOR. ÔNUS DA PROVA.
O ônus de provar relação de emprego antes do registro na carteira de
trabalho é do reclamante. Não se desincumbindo desse ônus, de ser indeferida a
postulação de reconhecimento de período clandestino e de pagamento de verbas
referentes a esse período.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Este Relator se curva ao entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, no
sentido de que os honorários advocatícios no âmbito da Justiça do Trabalho somente
são devidos na hipótese de assistência judiciária gratuita por sindicato profissional,
o que não ocorre in casu, consoante as Súmulas nºs 219 e 329, daquela Corte, uma
vez que os inúmeros recursos de revistas interpostos, resultam invariavelmente na
revisão de todas as decisões que contemplam tal parcela, de forma que o prejuízo
acarretado ao empregado em virtude da espera de uma deliberação já conhecida,
só prejudica a parte hipossuficiente, posto que só protela o recebimento por esta
de seus direitos trabalhistas que têm o cunho eminentemente alimentício. Recursos
conhecidos e não provido o da reclamante e parcialmente provido o da reclamada.
Recurso conhecido e não provido.
Processo: 0000095-81.2012.5.07.0004
Rel. Juiz Convocado: Judicael Sudário de Pinho
Turma 2

Julg.: 29/09/2014
Publ. DEJT: 03/10/2014

RECURSO DA RECLAMADA. SALÁRIO FAMÍLIA. ÔNUS
DA PROVA.
Não demonstrou o reclamante fato constitutivo de seu direito, ônus que
lhe competia, uma vez que não provou que pleiteou junto à reclamada o benefício
salário-família. Além da apresentação da certidão de nascimento do filho, o empregado ainda tem a obrigação de apresentar atestados de vacinação e documento
comprobatório da frequência escolar para a percepção do benefício salário-família,
conforme o disposto no artigo 67 da Lei nº 8.213/91.
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RECURSO DO RECLAMANTE. JUS POSTULANDI. FACULDADE LEGAL DE POSTULAR EM JUÍZO SEM A ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO.

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. Estando o reclamante
assistido por advogado e havendo sucumbência do reclamado, impõe-se a condenação deste ao pagamento dos honorários advocatícios.
Processo: 0000512-68.2011.5.07.0004
Rel. Desemb.: Maria José Girão
Turma 3

Julg.: 22/09/2014
Publ. DEJT: 1º/10/2014

RECURSO DA RECLAMANTE. GRUPO ECONÔMICO.
CONFIGURAÇÃO.
A existência de sócios comuns e a cessão de mão-de-obra indicam que tais
empresas tinham conexão entre si e atuavam na mesma diretriz empresarial, o que direciona esta Corte a acatar a tese esposada nas razões recursais da autora para determinar
que, em face da configuração de Grupo Econômico entre as empresas que figuram no
pólo passivo da presente demanda, seja incluída na condenação a responsabilização
solidária, das empresas MAGAZINE BRASILEIROS LTDA (1ª reclamada) e OBOÉ
TECNOLOGIA E SERVIÇOS FINANCEIROS S/A (4ª reclamada).

RECURSO DA RECLAMADA. EMPRESA EM REGIME FALIMENTAR. PENALIDADES DO ART. 467 E 477, DA CLT E
INCIDÊNCIA DE JUROS.

Merece reforma a sentença ora atacada no que se refere a exclusão das
multas insertas nos artigos 467 e 477, da CLT, e da incidência de juros de mora
sobre o valor da condenação, tão-somente em relação à recorrente, diante de seu
estado falimentar, conforme disciplina, respectivamente, as Súmulas nº 388 e 304,
ambas do TST. Recursos conhecidos e parcialmente providos.
Processo: 0002102-71.2011.5.07.0007
Rel. Desemb.: Francisco José Gomes da Silva
Turma 2

Julg.: 30/06/2014
Publ. DEJT: 11/11/2014

RECURSO DA RECLAMANTE. INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL. FIXAÇÃO DO VALOR.
O valor da indenização por dano moral será fixado pelo Juiz, atendendo ao
duplo caráter da reparação, ou seja, o que visa possibilitar ao ofendido a reposição
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do seu patrimônio imaterial ao estado anterior, como forma de compensação pelo
sofrimento causado, e o de punição do ofensor para que este não volte a reincidir. Uma vez verificado que o valor arbitrado pelo Juízo sentenciante revelou-se
suficiente para atender a estes propósitos, não há que se falar em majoração, pois
atendidos os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

REMUNERAÇÃO VARIÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVAS.

Somente diante de provas inequívocas, a presunção de veracidade das
anotações na CTPS pode ser elidida, o que não se verifica no caso vertente.

RECURSO DAS RECLAMADAS. DOENÇA OCUPACIONAL.
ESTABILIDADE ACIDENTÁRIA.

Nos termos da Súmula 378, II, do TST, é pressuposto para a concessão
da estabilidade prevista no art. 8.213/91, o afastamento superior a 15 dias do
empregado em decorrência de acidente do trabalho ou doença a ele equiparada,
salvo se constatada, após a despedida, doença ocupacional que guarde relação de
causalidade com a execução do contrato de emprego.

BANCÁRIO. DIVISOR. SÚMULA Nº 124, DO TST.

Inexistindo nos autos a norma coletiva que determina expressamente que o
sábado deverá ser considerado dia útil remunerado, não se aplica o divisor mensal de
150 horas. No caso, o divisor é de 180 horas/mês para efeito de cálculo de horas extras.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Este Relator se curva ao entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, no
sentido de que os honorários advocatícios no âmbito da Justiça do Trabalho somente
são devidos na hipótese de assistência judiciária gratuita por sindicato profissional,
o que não ocorre in casu, consoante as Súmulas nºs 219 e 329, daquela Corte, uma
vez que os inúmeros recursos de revistas interpostos, resultam invariavelmente na
revisão de todas as decisões que contemplam tal parcela, de forma que o prejuízo
acarretado ao empregado em virtude da espera de uma deliberação já conhecida,
só prejudica a parte hipossuficiente, posto que só protela o recebimento por esta
de seus direitos trabalhistas que têm o cunho eminentemente alimentício. Recursos
conhecidos e não provido o da reclamante e parcialmente provido o da reclamada.
Processo: 0000012-42.2010.5.07.0002
Rel. Juiz Convocado: Judicael Sudário de Pinho
Turma 2

Julg.: 25/08/2014
Publ. DEJT: 05/09/2014

RECURSO DA RECLAMANTE. PROMOÇÕES POR MERECIMENTO.
A adesão à nova estrutura salarial da reclamada implicou na transação e
quitação de eventuais direitos que tivessem por objeto a discussão em torno de
Planos de Cargos e Salários anteriores. Recurso improvido.
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RECURSO ADESIVO DA RECLAMADA FUNCEF. PRELIMINARES ARGUIDAS.
1 INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA
PROCESSAR E JULGAR O FEITO.
Não há incompetência da Justiça do Trabalho para dirimir pleitos alusivos
à promoções por merecimento, cujas diferenças repercutem nas contribuições
vertidas para formação das reservas administradas pela entidade previdenciária,
com vistas à concessão de benefícios futuros. Recurso improvido neste ponto.

2 ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM.

Descabida a pretensão da Recorrente, haja vista ser a mesma responsável
pela administração das reservas de fundo previdenciário destinado à concessão
dos benefícios contratados, consequentemente, uma eventual condenação afetará
o patrimônio da mesma.

3 PRESCRIÇÃO PARCIAL.

Consoante OJ 404 da SDI1/TST, "Tratando-se de pedido de pagamento de
diferenças salariais decorrentes da inobservância dos critérios de promoção estabelecidos em Plano de Cargos e Salários criado pela empresa, a prescrição aplicável
é a parcial, pois a lesão é sucessiva e se renova mês a mês". Recurso improvido.
Processo: 0001718-59.2012.5.07.0012
Rel. Juiz Convocado: Judicael Sudário de Pinho
Turma 2

Julg.: 25/08/2014
Publ. DEJT: 03/09/2014

RECURSO DO RECLAMADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
DO TRABALHO. MATÉRIA APRECIADA EM ACÓRDÃO
PRECEDENTE.
A matéria objeto do recurso do Município de Granja já restou apreciada em
acórdão precedente, tendo o órgão recursal se pronunciado no sentido da competência da Justiça do Trabalho e determinando o retorno dos autos à Vara de origem
para complementação da prestação jurisdicional. Em assim, incabível a rediscussão
da matéria neste ensejo, "ex vi" do art. 836 da CLT. Recurso não provido.

RECURSO DA RECLAMANTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DEFERIMENTO.

O deferimento da verba honorária encontra fundamento no artigo 133 da
Constituição Federal de 1988 e 20 do Código de Processo Civil. Recurso provido.
Processo: 0000928-24.2012.5.07.0029
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar
Turma 1

Julg.: 22/10/2014
Publ. DEJT: 29/10/2014
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RECURSO DO RECLAMANTE. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO.
A majoração perseguida pelo reclamante é desprovida de parâmetros razoáveis e resultaria enriquecimento sem causa. Afigura-se justo o valor arbitrado pelo
Juiz "a quo", visando à reparação dos danos morais decorrentes da imputação de
falta grave que, em juízo, não restou demonstrada.

RECURSO DA RECLAMADA. RESCISÃO CONTRATUAL.
JUSTA CAUSA.

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 da obreira e
determinou o pagamento das verbas rescisórias correspondentes a essa modalidade
de rescisão contratual. Recursos Ordinários conhecidos e improvidos.
Processo: 0001515-03.2012.5.07.0011
Rel. Juiz Convocado: Judicael Sudário de Pinho
Turma 2

Julg.: 25/08/2014
Publ. DEJT: 03/09/2014

RECURSO 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.

DO RECURSO DA RECLAMADA . FUNÇÃO DE CONFIANÇA.

A exceção exposta no inciso II do art. 62 da CLT, tem como critério objetivo
indispensável a confluência de dois requisitos: a existência de cargo de gestão e
a percepção de plus salarial. A ausência de um só desses requisitos é suficiente
para o afastamento do enquadramento do obreiro na exceção legal. Na hipótese,
não restou comprovado o poder diretivo do reclamante e sequer o percebimento
de plus salarial. Logo, inaplicável ao caso o artigo em questão.

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.
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Processo: 0000585-97.2012.5.07.0006
Rel. Desemb.: Regina Gláucia Cavalcante Nepomuceno
Turma 1

Julg.: 10/07/2014
Publ. DEJT: 18/07/2014

RECURSO DO RECLAMANTE. INEXISTÊNCIA DE SALDO
DE SALÁRIO.
Nada há para reformar, haja vista que não há saldo de salário.

AVISO PRÉVIO.

De acordo com a sentença de primeiro grau o aviso prévio indenizado
será computado na forma da lei atualmente vigente (Lei nº 12.506/2011).
Sentença mantida.

RECURSO DA RECLAMADA.PREJUDICIAL DE MÉRITO.
PRESCRIÇÃO.
Com efeito, a Constituição Federal, em seu art. 7º, XXIX, assegura o
direito de "ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, o prazo
prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite
de dois anos após a extinção do contrato de trabalho. Na hipótese dos autos, não
existindo prova de fatos interruptivos ou suspensivos nos termos da pertinente
legislação, declara-se a prescrição quinquenal em relação aos créditos resultantes
da relação de trabalho postulados anteriores a 28 de setembro de 2007.

NÃO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS AO
LONGO DO PACTO LABORAL. RESCISÃO INDIRETA. CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Considerando a gravidade da infração patronal, uma vez que a reclamada
deixou de cumprir obrigações contratuais no decorrer do trato laboral, relativas
ao recolhimento do FGTS e pagamentos dos salários com atraso, há de se ter por
rescindido o contrato de trabalho de forma oblíqua, indireta (art.483, "d", da CLT),
lembrando-se que é tênue a aplicação do princípio da imediatidade no tratamento
da rescisão indireta, haja vista a posição de hipossuficiência do empregado em
relação ao seu empregador. Recursos ordinários conhecidos e improvidos.
Processo: 0001666-66.2012.5.07.0011
Rel. Juiz Convocado: Judicael Sudário de Pinho
Turma 2

Julg.: 04/08/2014
Publ. DEJT: 13/08/2014

RECURSO ORDINÁRIO.
1 ISONOMIA. TERCEIRIZAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA INDIRETA. ATIVIDADES TÍPICAS DA CATEGORIA
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PROFISSIONAL DOS BANCÁRIOS. LEI Nº 6.019/74, ART. 12,
ALÍNEA "A". APLICAÇÃO ANALÓGICA.

Embora afastada a formação de vínculo diretamente com a Caixa Econômica Federal, nos termos da Súmula nº 331, inciso II, do Tribunal Superior do
Trabalho, ante a ausência do requisito do concurso público, a aplicação analógica
do art. 12, alínea "a", da Lei nº 6.019/74, conduz ao reconhecimento do direito do
terceirizado à isonomia salarial com os empregados da empresa pública, tomadora
de serviços, em razão do desempenho de funções afetas à sua atividade-fim, para
efeito dos benefícios previstos nas normas heterônomas e autônomas pertinentes,
como se bancário fosse. Precedentes da SDI-I, do Tribunal Superior do Trabalho.
Recurso do Reclamante provido quanto a este ponto.

2 HORAS EXTRAORDINÁRIAS DEVIDAS. EXTRAPOLAÇÃO
DA SEXTA HORA DIÁRIA. SUPRESSÃO DO INTERVALO
INTRAJORNADA.
Fictamente confessa a primeira reclamada, em decorrência da revelia verificada, e não tendo a Caixa Econômica Federal apresentado nenhuma prova do
cumprimento da jornada contratada (seis horas diárias), admite-se como verdadeira
a jornada na inicial, de 7 (sete) horas diárias e apenas 15 (quinze) minutos para
descanso, que, inclusive, restou confirmada por depoimentos testemunhais, sendo
devido o pagamento das horas extraordinárias postuladas. Recurso do Reclamante
provido quanto a este ponto.

3 LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. ART. 18, DO CPC.

Ausentes os requisitos configuradores da litigância de má-fé, nos termos dos
arts. 17 e 18, do Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária ao processo
trabalhista, resta incabível a condenação nesse título, assim como é inaplicável,
ao caso, a indenização do art. 18, do mesmo Código de Processo Civil Brasileiro,
restando provido o recurso, neste ponto, para excluir a condenação respectiva.

4 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMPREGADO NÃO ASSISTIDO PELO SINDICATO DE SUA CATEGORIA. INCIDÊNCIA
DO ENTENDIMENTO PREVISTO NAS SÚMULAS NºS 219 E
329, DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO.
Não comprovando a parte reclamante que se encontra assistida pelo Sindicato representativo de sua categoria profissional, indevidos são os honorários
advocatícios sucumbenciais, a teor das Súmulas nºs 219 e 329, do Tribunal Superior
do Trabalho. Recurso improvido quanto a este ponto.
Processo: 0012800-10.2009.5.07.0007
Rel. Juiz Convocado: Judicael Sudário de Pinho
Turma 2

Julg.: 25/08/2014
Publ. DEJT: 11/09/2014
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RECURSO ORDINÁRIO.
1 INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. QUESTÃO
JÁ DECIDIDA.

Havendo o Órgão Judicial já decidido declarar competente a Justiça do Trabalho para processar e julgar e reclamação trabalhista, culminando com o retorno
dos autos à Vara de origem para prosseguir no exame do pedido, como entender
de direito, vedada a sua reapreciação, em sede de novo Recurso Ordinário, a teor
do artigo 836 da CLT.

2 CONTRATO NULO. EFEITOS.

Nula a contratação de servidor sem concurso público, conforme previsão
do artigo 37, inciso II e § 2º, da Constituição Federal, direito assiste somente ao
pagamento da contraprestação pactuada, respeitado o valor da hora do salário
mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS, conforme dicção da
Súmula nº 363, do TST, e do artigo 19-A, da Lei nº 8.036/90, introduzido pela
Medida Provisória nº 2164-41/2001. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Processo: 0000613-54.2011.5.07.0021
Rel. Juiz Convocado: Judicael Sudário de Pinho
Turma 2

Julg.: 29/09/2014
Publ. DEJT: 08/10/2014

RECURSO ORDINÁRIO.
1 COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. MATÉRIA SUPERADA POR APRECIAÇÃO DESTE TRIBUNAL. PRECLUSÃO.

Tendo o Órgão Colegiado se pronunciado acerca da matéria declarando a
competência da desta Justiça Especializada para apreciação da demanda, é vedado
à parte discutir, nesta fase processual, questões já decididas a cujo respeito se
operou a preclusão.

2 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO.

Nos termos do entendimento majoritário da Segunda Turma, alcançado
na sessão de julgamento deste processo, é cabível a condenação em honorários
advocatícios em face da disposição constitucional relativa à indispensabilidade
do advogado à Administração da Justiça (art. 133 da CF/88), que tem o condão
de revogar, tacitamente, a integralidade das disposições legais que disciplinam a
sua concessão na Justiça do Trabalho.
Processo: 0000903-11.2012.5.07.0029
Rel. Juiz Convocado: Judicael Sudário de Pinho
Turma 2

Julg.: 29/09/2014
Publ. DEJT: 08/10/2014
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RECURSO ORDINÁRIO.
1 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.

Segundo firmado pelo STF, é competente a Justiça Comum para processar
e julgar ações envolvendo complementação de aposentadoria decorrente de plano
de previdência privada atrelado a contrato de trabalho. Todavia, ao modular os
efeitos de seu entendimento, a Suprema Corte reconheceu a competência da
Justiça do Trabalho para processar, julgar e executar as causas dessa espécie em
que proferida sentença de mérito até a data de 20.02.2013. No caso, prolatada
decisão meritória em data pretérita, permanece a competência com esta Justiça
Especializada. Incompetência rejeitada.

2 PRESCRIÇÃO TOTAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA Nº
327 DO TST. APLICAÇÃO.
Incide no presente caso a prescrição parcial, consagrada na Súmula nº 327
do TST, por se tratar de pedido de diferenças de suplementação de aposentadoria.
Destarte, rejeita-se a prejudicial de prescrição total.

3 FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL. REAJUSTAMENTO DE BENEFÍCIO. SUPERÁVIT. SOBRA.

Verificada a existência de sobra ou superávit nas reservas monetárias da
SISTEL, no exercício de 1999, é devido o "reajustamento" dos benefícios dos
autores, conforme disciplina contida no art. 46 da Lei nº 6.435/77, regente da
matéria à época do período superavitário. A exigência de superávit durante 3 exercícios consecutivos, inserta no parágrafo único do art. 34 do Decreto nº 81.240/78,
destina-se, apenas, para fins de "revisão" do plano previdenciário, hipótese diversa do
"reajustamento" (art. 46 da Lei nº 6.435/77 c/c art. 34, "b", do Decreto nº 81.240/78).
Por razões de hermenêutica, uma vez que a lei não se utiliza de palavras inúteis,
as expressões "revisão" e "reajustamento" não devem ser tidas como sinônimas,
tendo que a primeira destina-se a procedimento mais complexo, de reformulação significativa das condições do sistema de suplementação de aposentadoria,
enquanto a última cuida apenas de majoração do valor do benefício em decorrência
do evento financeiro positivo apresentado pelo fundo.

4 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULAS Nº 219 E 329
DO TST. APLICAÇÃO.

Devidos os honorários advocatícios somente quando preenchidos dois
requisitos cumulativos: ser o reclamante beneficiário da justiça gratuita e estar
assistido pelo sindicato de sua categoria profissional. Ante a falta da assistência
sindical não há que se deferir o pagamento da verba honorária. Inteligência das
Súmulas nºs 219 e 329 do TST. Ressalvado o entendimento pessoal deste Relator, pelo cabimento de honorários, ante a revogação dos arts. 14 e 16 da Lei nº
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5.584/70, que conferiam supedâneo legal às Súmulas 219 e 329. Recurso conhecido
e parcialmente provido.
Processo: 0001177-35.2012.5.07.0009
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva
Turma 3

Julg.: 07/07/2014
Publ. DEJT: 16/07/2014

RECURSO ORDINÁRIO.
1 INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO.

A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar a causa em que
se discute verbas trabalhistas oriundas de vínculo empregatício entre trabalhador
e empresa terceirizante, bem assim a responsabilidade subsidiária do tomador dos
serviços, ainda que ente público, vez não se tratar de relação jurídico-administrativa
do empregado com a administração pública. Hipótese inserta no art. 114, I e IX,
da Constituição Federal. Inexistência de ofensa ao decidido na ADI nº 3365/DF.
Súmula nº 331, IV e V, do TST. Preliminar não acolhida.

2 REVELIA. ENTE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. OJ-152SDI1-TST.

Ausente a parte reclamada à audiência inaugural, verifica-se escorreita a
decisão do Juízo singular, ao aplicar a revelia. Inteligência da Orientação Jurisprudencial nº 152 da SDI-1/TST. Recurso improvido.

3 RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO.
TERCEIRIZAÇÃO. SÚMULA Nº 331/TST.
Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem
subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei nº 8.666/93, especialmente
na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora
de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero
inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente
contratada. Entendimento da Súmula 331, V, do C. TST. Verifica-se, no caso
concreto, a omissão do ente público tomador dos serviços quanto ao poder-dever
de fiscalizar as obrigações contratuais da empresa prestadora de serviços, com a
adoção das medidas imprescindíveis à garantia do cumprimento dos direitos laborais dos trabalhadores terceirizados. Responsabilidade subsidiária que se confirma.
Recurso improvido. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Processo: 0001391-11.2012.5.07.0014
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva
Turma 3

Julg.: 07/07/2014
Publ. DEJT: 16/07/2014
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RECURSO ORDINÁRIO.
1 RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO.

Conforme entendimento jurisprudencial recente do Tribunal Superior
do Trabalho, calcado na decisão do Supremo Tribunal Federal que declarou a
constitucionalidade do art. 71, da Lei nº 8.666/93 (ADC 16/DF), remanesce a
responsabilidade subsidiária dos órgãos da administração direta, das autarquias,
das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia
mista pelos direitos trabalhistas dos empregados locados e não adimplidos pelo
empregador, sempre que os referidos entes públicos, tomadores dos serviços, sejam
omissos na escolha da empresa prestadora e/ou na fiscalização das obrigações
do respectivo contrato (Súmula nº 331, inciso IV, do TST). O ente público que
se beneficiou diretamente do trabalho do empregado, responde subsidiariamente
pelos créditos trabalhistas reconhecidos judicialmente, na condição de tomador
dos serviços, quando não comprovada a devida fiscalização do contrato quanto
ao cumprimento das obrigações trabalhistas pela prestadora.

2 CUSTAS PROCESSUAIS. ENTE PÚBLICO. ISENÇÃO.

A isenção prevista no art. 790-A, da CLT, ante a falta de qualquer ressalva,
beneficia o ente público, ainda que condenado como devedor subsidiário. Recurso
conhecido e parcialmente provido.
Processo: 0001454-63.2012.5.07.0005
Rel. Juiz Convocado: Judicael Sudário de Pinho
Turma 2

Julg.: 25/08/2014
Publ. DEJT: 03/09/2014

RECURSO ORDINÁRIO.
1 RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. SÚMULA Nº 331, DO TST.

Os integrantes da Administração Pública direta e indireta, autarquias,
fundações públicas, sociedades de economia mista, empresas públicas, desde
que tenham feito parte da relação jurídica processual, ao terceirizar os serviços,
respondem pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas da empresa prestadora de serviços, quando evidenciado que não cuidaram de fiscalizá-la quanto ao
cumprimento de tais encargos (Súmula nº 331, V, do TST). Recurso conhecido e
provido em parte quanto a este ponto.

2 MULTA DO ART. 475-J, DO CPC. INAPLICABILIDADE AO
PROCESSO DO TRABALHO.
A aplicação subsidiária das normas do Código de Processo Civil ao Processo do Trabalho exige dois requisitos: a ausência de disposição na CLT e a
compatibilidade da norma supletiva com os princípios do Processo do Trabalho.
O fato preconizado pelo art. 475-J, do CPC, possui disciplina própria no âmbito
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do Processo do Trabalho, pelos arts. 880, 882 e 883, da CLT. Assim, há de ser
excluída da condenação a determinação da aplicação ao processo do trabalho da
multa do art. 475-J, do Código de Processo Civil.

3 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Nos termos do entendimento majoritário desta Segunda Turma, alcançado
na sessão de julgamento deste processo, é cabível a condenação em honorários
advocatícios em face da disposição constitucional relativa à indispensabilidade
do advogado à Administração da Justiça (art. 133 da CF/88), que tem o condão
de revogar, tacitamente, a integralidade das disposições legais que disciplinam a
sua concessão na Justiça do Trabalho. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Processo: 0001589-84.2013.5.07.0023
Rel. Juiz Convocado: Judicael Sudário de Pinho
Turma 2

Julg.: 22/09/2014
Publ. DEJT: 1º/10/2014

RECURSO ORDINÁRIO. ADMISSIBILIDADE. PRELIMINAR
DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES PELO RECORRIDO.
A Vara de origem certificou (fl. 319) o problema técnico ocorrido no
protocolamento da petição, declarando que, de fato, o recurso foi apresentado na
data indicada pela recorrente. Rejeita-se, pois, a preliminar. Recurso tempestivo.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA.

Não se trata de hipótese de nulidade, mesmo porque a decisão do juízo "a quo"
está em plena conformidade com a matéria trazida a exame na petição inicial, bem como
apreciou acuradamente as provas contidas nos autos, tendo-se valido do convencimento
motivado. A questão da validade do laudo pericial será examinada na apreciação do
mérito, de modo que, em sede preliminar, rejeita-se o pedido de nulidade sentencial.

MÉRITO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.

Não constam elementos nos autos capazes de infirmar as conclusões do
laudo pericial, cujos fundamentos encontram guarida nas normas de segurança
do trabalho dos órgãos competentes. A perícia do Engenheiro de Segurança do
Trabalho atendeu aos requisitos do contraditório e da ampla defesa, tendo sido
acompanhada pessoalmente pela ré e seus prepostos e pelo autor, no local da
inspeção. Desta feita, resta idôneo o laudo apresentado, bem como escorreita a
conclusão disposta na decisão de primeiro grau. Nada a reformar.

ENTREGA DO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO-PPP COM O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO.

O trânsito em julgado marca o momento a partir do qual a prestação jurisdicional passa a ser exigível. Antes disso, a parte é notificada da decisão final
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e, muitas vezes, ela mesma deixa transcorrer o prazo do recurso ainda cabível
sem apresentar inconformismo. Desse modo, não é necessária nova intimação
para que a parte cumpra a obrigação de fazer. Nega-se, pois, provimento ao
recurso neste ponto.

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 ASSISTENCIAIS. COMPROVAÇÃO DA
ASSISTÊNCIA SINDICAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA REFERIDA
ASSISTÊNCIA.
Processo: 0000479-48.2011.5.07.0014
Rel. Desemb.: Plauto Carneiro Porto
Turma 3

Julg.: 1º/07/2014
Publ. DEJT: 10/07/2014

RECURSO ORDINÁRIO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. JUNTADA DE INSTRUMENTO
NORMATIVO NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA Nº 08, DO TST.
Os demandantes não comprovaram a existência de norma contratual, regulamentar ou coletiva que estabelecesse participação nos lucros da empresa, bem
como o direito ao vale alimentação, na fase de instrução, não se conhecendo dos
documentos juntados em fase recursal. Nos termos da Súmula 08, do Tribunal
Superior do Trabalho, a juntada de documentos, na fase recursal, só é admitida
quando restar provado o justo impedimento para sua oportuna apresentação ou se
referir a fato posterior à sentença, o que, de fato, não ocorreu, na espécie.

VALE-TRANSPORTE. NÃO FORNECIMENTO PELO
EMPREGADOR. 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
residência-trabalho-residência, 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.

MULTA DO ART. 477, DA CLT.

A multa do parágrafo 8º, do art. 477, da CLT, só é devida quando há atraso
no pagamento das verbas rescisórias, o que não ocorreu, na espécie.
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HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

A verba é devida à base de 15% sobre o valor da condenação, com fulcro
nos art. 5º, inciso LXXIV, e art. 133, da Constituição Federal vigente, bem como
no art. 20, do Código de Processo Civil.
Processo: 0000157-36.2013.5.07.0021
Rel. Desemb.: Durval César Vasconcelos Maia
Turma 2

Julg.: 06/10/2014
Publ. DEJT: 20/10/2014

RECURSO ORDINÁRIO. BANCO DO BRASIL. REINTEGRAÇÃO
NO EMPREGO.
As sociedades em que há prevalência do capital público, mesmo que os seus
servidores sejam regidos pela CLT, numa abrangência maior, por serem órgãos da
periferia do Poder, estão submissas aos princípios norteadores da administração
pública quais sejam legalidade, impessoalidade, razoabilidade e proporcionalidade.
Portanto, os seus atos necessitam ser motivados.

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: 0002080-13.2011.5.07.0007
Rel. Desemb.: Regina Gláucia Cavalcante Nepomuceno
Turma 1

Julg.: 16/07/2014
Publ. DEJT: 22/07/2014

RECURSO ORDINÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos do art. 515, § 1º, do CPC, o recurso devolve ao Juízo ad quem
tão somente as questões suscitadas pelas partes na litiscontestação. Desse modo,
em sede de recurso, vedada a formulação de pedidos estranhos aos postulados na
instância a quo, sob pena de impossibilitar o direito ao contraditório e à ampla
defesa (artigo 5º, inciso LV, da CF/88).

DEMISSÃO POR JUSTA CAUSA. ABANDONO DE EMPREGO.
Não se conhece de recurso pela ausência do requisito de admissibilidade
inscrito no art. 514, II, do CPC, quando as razões do recorrente não impugnam
os fundamentos da decisão recorrida, nos termos em que fora proposta. (Súmula
nº 422 do TST). Recurso não conhecido.
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Processo: 0000010-39.2010.5.07.0013
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1
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Julg.: 23/07/2014
Publ. DEJT: 29/07/2014

RECURSO ORDINÁRIO. CONTAX. HORA EXTRA NOTURNA.
A falta de redução da hora noturna, implica em cumprimento de labor
extra. Além disso, eventuais horas de labor que se seguirem ao término do horário
noturno (inclusive extras) detém a mesma natureza daquela, cabendo, na hipótese,
o pagamento do adicional noturno sobre as mesmas.

OPERADOR DE TELEMARKETING. INTERVALO PARA ALIMENTAÇÃO. NÃO INTEGRAÇÃO NA JORNADA DE TRABALHO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO A HORAS EXTRAS.

Consoante o disposto na Norma Regulamentadora nº 17 (NR-17), os trabalhadores em TELEMARKETING OU TELEATENDIMENTO cumprem jornada
semanal de trabalho de 36 horas, sendo-lhes assegurado, demais disso, o direito a
02 (duas) pausas de 10 minutos (subitem 5.4.1), compreendidas na jornada diária
de seis (06) horas (subitem 5.3); afora isso, assiste aos sobreditos trabalhadores
um intervalo de 20 minutos para repouso e alimentação (subitem 5.4.2), que,
reversamente, não integra a mesma jornada laboral (art. 71, § 2º, CLT) e que, por
esse motivo, não enseja o direito a horas extras.
Processo: 0002099-16.2011.5.07.0008
Rel. Desemb.: Durval César Vasconcelos Maia
Turma 2

Julg.: 06/10/2014
Publ. DEJT: 15/10/2014

RECURSO ORDINÁRIO. CONTRATO TEMPORÁRIO. VÍNCULO
ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM.
De acordo com o STF, as relações regidas por contratos temporários, por
serem de natureza administrativa, submetem-se à Competência da Justiça Comum.
Registre-se que a mera análise sobre a controvérsia referente ao tipo de vínculo
entre as partes deve ser efetivada pela Justiça Comum, uma vez que se trata de
questão de fundo, a ser dirimida antes do eventual reconhecimento do liame de
índole celetista.
Processo: 0001473-60.2013.5.07.0029
Rel. Desemb.: Regina Gláucia Cavalcante Nepomuceno
Turma 1

Julg.: 10/09/2014
Publ. DEJT: 16/09/2014

RECURSO ORDINÁRIO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE
BANHEIROS.
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A reclamada, conforme caracterizado nos autos, não proporcionou ao
reclamante condições dignas de trabalho, em face da ausência de banheiros no seu
local de trabalho, havendo, assim, efetivamente, ofensa ao princípio constitucional
da dignidade da pessoa humana. Sentença matida neste ponto.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
O valor da indenização por danos morais deve ser fixado atendendo-se aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A indenização deve ser capaz
de minimizar o sofrimento suportado pelo obreiro e de produzir, no autor do dano,
o necessário efeito pedagógico inibidor de novas ações danosas. No caso concreto,
o montante indenizatório em face das atitudes perpetradas pelo seu empregador
que deixou de propiciar condições dignas de trabalho ao demandante, encontra-se
de acordo com os principios em tela previstos no art. 5º, inciso V, da Constituição
Federal. Sentença confirma neste aspecto. Recurso conhecido e improvido.
Processo: 0000796-04.2011.5.07.0028
Rel. Desemb.: Francisco José Gomes da Silva
Turma 2

Julg.: 28/07/2014
Publ. DEJT: 04/08/2014

RECURSO ORDINÁRIO. DOENÇA PROFISSIONAL. DANO
MORAL E MATERAL.
Provado nos autos que a reclamante desenvolveu a síndrome do túnel
do carpo em decorrência das atividades desenvolvidas na reclamada, restando
incapacitada para o exercício da atividade de costureira, a qual exerceu durante
praticamente toda a sua vida profissional, bem como para toda e qualquer atividade
que necessite da realização de esforço repetitivo, devida a indenização por dano
moral. Mostra-se justa, de igual modo, a indenização por dano material consistente
em pensão mensal equivalente a 58% (cinquenta e oito por cento) do valor do
salário mínimo, durante o período de 08.04.2011 até 21.06.2030, mormente porque
a autora contava quase 51 anos de idade quando foi dispensada pela reclamada,
fato que, somado à redução da capacidade laboral, sem dúvida, dificulta a sua
reinserção no mercado de trabalho. Recurso conhecido e não provido.
Processo: 0000453-52.2012.5.07.0002
Rel. Desemb.: Durval César Vasconcelos Maia
Turma 2

Julg.: 25/08/2014
Publ. DEJT: 03/09/2014

RECURSO ORDINÁRIO. EFEITO DEVOLUTIVO.
Nos termos do art. 515, § 3º, do CPC, de aplicação supletiva nesta Especializada, a interposição de recurso por uma parte devolve à instância revisora a
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análise das questões relacionadas ao quanto discutido no apelo, ventiladas em sede
de defesa, mesmo que não tenham sido renovadas explicitamente em contrarrazões.

PRESCRIÇÃO BIENAL. PRAZO INICIAL CONTADO A PARTIR
DA EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.
Segundo estabelece o inciso XXIX do art. 7º da CF, o marco inicial para
contagem do prazo da prescrição bienal é a extinção do contrato de trabalho.
Proposta a ação trabalhista após o decurso de dois anos, prescrito o direito de
ação do recorrente. Recurso conhecido e não provido por outros fundamentos.
Processo: 0002243-53.2013.5.07.0029
Rel. Juiz Convocado: Judicael Sudário de Pinho
Turma 2

Julg.: 25/08/2014
Publ. DEJT: 03/09/2014

RECURSO ORDINÁRIO. ENTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. CULPA “IN VIGILANDO”.
O entendimento jurisprudencial mais recente do C. TST, diante da decisão
do excelso Supremo Tribunal Federal que declarou a constitucionalidade do art.
71 da Lei 8.666/1993 (ADC 16/DF), é o de que permanece a responsabilidade
subsidiária dos órgãos da administração direta, das autarquias, das fundações
públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista pelos direitos
trabalhistas do empregado locado não adimplidos pelo empregador, sempre que
os referidos entes públicos, tomadores dos serviços, sejam omissos na escolha
da empresa prestadora e na fiscalização das obrigações do respectivo contrato
(Súmula 331, incisos IV e V, do Tribunal Superior do Trabalho).

ÔNUS DA PROVA DA EFETIVA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO.

É ônus do tomador de serviços comprovar que efetivamente acompanhara
e fiscalizara o cumprimento das obrigações trabalhistas por parte do empregador
contratado, em face do disposto nos art. 58, inciso III, e 67, e parágrafo 1º, da Lei
nº 8.666/1993. Recurso conhecido e não provido.
Processo: 0000380-74.2012.5.07.0004
Rel. Desemb.: Durval César Vasconcelos Maia
Turma 2

Julg.: 1º/09/2014
Publ. DEJT: 08/09/2014

RECURSO ORDINÁRIO. ESTABILIDADE PROVISÓRIA.
DELEGADO SINDICAL JUNTO À FEDERAÇÃO. COMUNICAÇÕES AO EMPREGADOR. AUSÊNCIA DE PROVA.
NÃO RECONHECIMENTO.
A proteção legal do emprego do empregado eleito para cargo de representação profissional, a teor do art. 543,§ 5º da CLT, pressupõe o aperfeiçoamento de
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duas comunicações diversas ao empregador, sendo a primeira relativa ao registro
da candidatura e a última concernente à eleição e posse do trabalhador no cargo de
direção da entidade. À míngua de prova do cumprimento dos referidos requisitos,
não se reconhece a estabilidade postulada.

PEDIDO DE DEMISSÃO. HOMOLOGAÇÃO. REQUISITO DE
VALIDADE.

A par de existir indícios de coação praticada pela reclamada para que o
reclamante, por declaração firmada de próprio punho, requeresse sua demissão,
tratando-se de empregado com mais de um ano, a formalidade imposta pelo § 1º
do art. 477 da CLT não se restringe somente ao ato de homologação, devendo
o empregado estar assistido no próprio momento em que manifesta sua vontade
de pedir demissão, mormente em sendo detentor de estabilidade, sob pena de se
considerar inválida tal manifestação.
Processo: 0000975-52.2012.5.07.0011
Rel. Desemb.: Regina Gláucia Cavalcante Nepomuceno
Turma 1

Julg.: 16/07/2014
Publ. DEJT: 24/07/2014

RECURSO ORDINÁRIO. HORAS IN ITINERE. REQUISITOS
CONFIGURADOS. DEFERIMENTO.
Restando configurados os requisitos previstos no artigo 58, § 2º, da CLT
e na Súmula 90 do TST, gera ao empregado o direito às horas extras "in itinere",
decorrentes do tempo gasto no percurso entre a residência e o local de trabalho,
eis que considerado tempo à disposição do empregador.
Processo: 0000036-02.2013.5.07.0023
Rel. Desemb.: Regina Gláucia Cavalcante Nepomuceno
Turma 1

Julg.: 10/07/2014
Publ. DEJT: 18/07/2014

RECURSO ORDINÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD
CAUSAM" DO SEGUNDO RECLAMADO. AFASTADA.
Ante o caráter abstrato do direito de ação, que independe do direito material pleiteado, a simples indicação do segundo reclamado como responsável pela
satisfação das verbas pretendidas, demonstra a sua legitimidade para figurar no
polo passivo da demanda.

PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO TOTAL. INTERRUPÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA 268, DO TST.

A interrupção do prazo prescricional, decorrente da propositura de ação
judicial (art. 202, inciso I, do Código Civil), apenas se opera em relação às mesmas
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partes e em relação a pedidos idênticos àqueles postulados na ação anteriormente
proposta. Inteligência da Súmula 268, do Tribunal Superior do Trabalho. Não tendo
sido provado que as parcelas pleiteadas nesta reclamatória são idênticas às pleiteadas
na ação anterior, nem que, de fato, a reclamante foi substituída pelo sindicato da
categoria na demanda pretérita, não há que se falar em interrupção da prescrição.
Processo: 0000814-91.2012.5.07.0027
Rel. Desemb.: Durval César Vasconcelos Maia
Turma 2

Julg.: 13/10/2014
Publ. DEJT: 20/10/2014

RECURSO ORDINÁRIO. JORNADA REDUZIDA. SALÁRIO
PROPORCIONAL. POSSIBILIDADE. JORNADA DE TRABALHO REDUZIDA. SALÁRIO MÍNIMO PROPORCIONAL.
POSSIBILIDADE.
Havendo contratação para cumprimento de jornada reduzida, inferior à previsão
constitucional de oito horas diárias ou quarenta e quatro semanais, é lícito o pagamento
do salário mínimo proporcional ao tempo trabalhado (Inteligência da Orientação
Jurisprudencial nº 358 da SDI-1, do TST). Recurso Ordinário conhecido e desprovido.
Processo: 0230500-48.2006.5.07.0030
Rel. Juiz Convocado: Judicael Sudário de Pinho
Turma 2

Julg.: 25/08/2014
Publ. DEJT: 03/09/2014

RECURSO ORDINÁRIO. JUSTA CAUSA. ABANDONO DE
EMPREGO.
A justa causa, como penalidade disciplinar máxima aplicável ao empregado, somente se justifica mediante prova robusta e inconteste dos fatos que lhe
deram causa. Não havendo prova de que a parte reclamante abandonou o emprego,
mantém-se a decisão recorrida.

MULTA DO ART. 477 DA CLT. CONTROVÉRSIA SOBRE A
OCORRÊNCIA DA JUSTA CAUSA.
A mera e infundada arguição de abandono de emprego que, em juízo não
é comprovada, não constitui óbice à aplicação da penalidade em questão, que
somente é indevida quando o trabalhador comprovadamente der causa à mora, o
que não corresponde à hipótese dos autos.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

A verba é devida à base de 15% sobre o valor da condenação, com fulcro
nos art. 5º, inciso LXXIV, e art. 133, da Constituição Federal vigente, bem como
no art. 20, do Código de Processo Civil.
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Processo: 0000467-33.2013.5.07.0024
Rel. Desemb.: Durval César Vasconcelos Maia
Turma 2

Julg.: 06/10/2014
Publ. DEJT: 20/10/2014

RECURSO ORDINÁRIO. JUSTA CAUSA. ABANDONO DE
EMPREGO CONFIGURADO.
A dispensa por justa causa é medida extrema, principalmente em face dos efeitos
de sua aplicação na vida profissional e pessoal da empregada, e, por assim ser, somente
pode ser reconhecida quando a falta grave que a ensejou restar provada estreme de
dúvidas, cabendo ao empregador o ônus de prová-la, conforme dispõe o art. 333, inciso
II, do CPC. No caso em análise, entende-se que a reclamada logrou êxito em comprovar
a ausência continuada da reclamante por um período superior a 30 dias, entre a notificação para que a obreira retornasse ao emprego e a impetração da presente reclamação.

HORAS EXTRAORDINÁRIAS. EMPRESA COM MENOS DE 10
EMPREGADOS. ÔNUS PROBATÓRIO DO OBREIRO.

Em regra, é da empregada o ônus de provar o fato constitutivo do direito
ao pagamento de horas extras a teor do art. 818, da CLT. Além disso, a reclamada
não está obrigada a manter registro dos horários de chegada e saída de seus
empregados, na forma do artigo 74, § 2º, da CLT, pois não possui mais de dez
empregados. Assim é indevida a inversão do ônus da prova prevista no item I, da
Súmula nº 338, do TST. Recurso conhecido e improvido.
Processo: 0000480-76.2011.5.07.0032
Rel. Desemb.: Francisco José Gomes da Silva
Turma 2

Julg.: 28/07/2014
Publ. DEJT: 04/08/2014

RECURSO ORDINÁRIO. JUSTA CAUSA. ABANDONO
DE EMPREGO X RESCISÃO INDIRETA X PEDIDO DE
DEMISSÃO.
O abandono de emprego depende da presença de elementos objetivo e subjetivo, consistentes, respectivamente, no período mínimo de 30 dias de afastamento
injustificado do trabalhador (Sum 32/TST) e no seu "animus abandonandi". O
ajuizamento de reclamação trabalhista logo após a saída do trabalhador, com pleito
de rescisão indireta, antes mesmo da publicação em jornal local de convocação do
empregado para retornar às suas funções, desconfigura o abandono previsto no art.
482, "i", da CLT. Por outro lado, o trabalhador não logrou demonstrar justa causa
patronal (art. 483 da CLT). Tem-se, assim, que o término do pacto laboral não ocorreu
na modalidade apontada quer pela defesa, quer pela autoria. Nessa hipótese, deve-se
considerar o afastamento espontâneo e imotivado do empregado, circunstância
que equivale a pedido de demissão. Recurso parcialmente provido.
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Processo: 0000816-61.2011.5.07.0006
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva
Turma 3
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Julg.: 15/07/2014
Publ. DEJT: 04/08/2014

RECURSO ORDINÁRIO. JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPETÊNCIA MATERIAL. TEORIA DA ASSERÇÃO.
A ação trabalhista, mesmo ajuizada contra ente público, com fundamento
na CLT, é da competência material da Justiça do Trabalho (Inteligência do art.
114, I, da CF). Sendo o pleito referente a parcelas decorrentes da CLT e de sua
legislação complementar, não se pode dizer desde logo tratar-se de relação
de trabalho de natureza estatutária ou decorrente de Direito Administrativo.
A competência material é determinada pela causa de pedir. Recurso ordinário
conhecido e provido.
Processo: 0001849-46.2013.5.07.0029
Rel. Juiz Convocado: Judicael Sudário de Pinho
Turma 2

Julg.: 25/08/2014
Publ. DEJT: 03/09/2014

RECURSO ORDINÁRIO. LAUDO PERICIAL. DOENÇA
PROFISSIONAL NÃO COMPROVADA. DANO MORAL E
MATERIAL. IMPROVIMENTO.
Não havendo prova de que a doença é de cunho profissional, uma vez
que, através do laudo pericial, não restou demonstrado o nexo de causalidade
entre a patologia apresentada pelo autor e a atividade por ele desenvolvida,
impõe-se o improvimento da indenização por danos morais e materiais.

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.
REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE
REENQUADRAMENTO.
É vedado o reenquadramento de empregado para cargo ou emprego
público, sem o devido concurso público, por força do disposto no artigo 37,
II, da Constituição Federal.
Processo: 0001394-15.2011.5.07.0009
Rel. Desemb.: Durval César Vasconcelos Maia
Turma 2

Julg.: 25/08/2014
Publ. DEJT: 03/09/2014

RECURSO ORDINÁRIO. PEDIDO NÃO JULGADO NA SENTENÇA. OMISSÃO NÃO SUSCITADA POR MEIO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PRECLUSÃO.
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Opera-se a preclusão do direito de ver apreciado pedido formulado em
contestação quando a sentença de primeiro grau é silente e a parte deixa de suscitar a omissão através de embargos declaratórios, recurso cabível para saná-la.
Impossibilidade de apreciação da matéria em sede de recurso ordinário.

RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. NÃO CONHECIMENTO.

Estando as razões recursais em dissonância com o conteúdo da sentença,
verifica-se o não atendimento do requisito de admissibilidade do art. 514, II, do
CPC, razão pela qual não merece conhecimento o recurso ordinário, a teor da
Súmula nº 422 do TST.
Processo: 0001169-44.2010.5.07.0004
Rel. Desemb.: Maria José Girão
Turma 3

Julg.: 13/10/2014
Publ. DEJT: 21/10/2014

RECURSO ORDINÁRIO. PERÍODO CLANDESTINO. NÃO
CONFIGURADO.
O art. 818, da CLT, preceitua que a prova das alegações cabe à parte que
as fizer. Ao afirmar que trabalhou em dias anteriores ao anotado na CTPS e no
TRCT, cabia ao reclamante o ônus da prova de sua alegação. A prova verbal da
única testemunha do reclamante apresentou-se frágil, não sendo capaz de refutar a
prova documental robusta contida na CTPS e no TRCT homologado sem ressalva
quanto ao período clandestino.

HORAS EXTRAORDINÁRIAS. ADICIONAL NOTURNO.
INTERVALO INTERJORNADAS. EMPRESA COM MAIS DE 10
(DEZ) EMPREGADOS. ÔNUS DA PROVA DO EMPREGADOR.
Nos termos da Súmula nº 338, do TST, é ônus do empregador que conta
com mais de 10 (dez) empregados o registro da jornada de trabalho na forma
do art. 74, § 2º, da CLT, presumindo-se como verdadeira a jornada de trabalho
informada pelo obreiro e não comprovada pelo empregador. Na presente espécie,
o reclamado comprovou parcialmente as jornadas de trabalho de alguns meses,
e somente, quanto a estes reforma-se a sentença determinando-se o cálculo das
horas extras e do adicional noturno observando-se a jornada efetivamente trabalhada, bem como se exclui da condenação as horas relativas as que ultrapassarem
o intervalo interjornadas de 11 (onze) horas.

INTERVALO INTRAJORNADA. CONCESSÃO PARCIAL.

A teor da Súmula nº 437, I, do TST, a concessão parcial do intervalo intrajornada confere ao obreiro o direito ao pagamento integral do respectivo intervalo para repouso e alimentação mínimo, e não apenas daquele suprimido, com
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acréscimo de, no mínimo, 50% sobre o valor da remuneração da hora normal de
trabalho (art. 71, da CLT). No caso, restou provado que havia a concessão parcial
do intervalo intrajornada nos termos da prova documental e testemunhal, devendo
o reclamado pagar ao obreiro o referido intervalo de forma integral.

AVISO PRÉVIO. NÃO CONCESSÃO DA REDUÇÃO DA JORNADA.
NULIDADE.

Quando o empregador não concede a diminuição da jornada diária de trabalho em duas horas não está cumprindo a finalidade legal e social do art. 488, da CLT,
que visa possibilitar ao obreiro a reinserção no mercado de trabalho. Assim, deve
ser considerado nulo o aviso prévio trabalhado sem a redução da jornada diária.

HONORÁRIOS 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. 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 parcialmente provido.
Processo: 0001068-52.2012.5.07.0031
Rel. Desemb.: Francisco José Gomes da Silva
Turma 2

Julg.: 30/06/2014
Publ. DEJT: 07/07/2014

RECURSO ORDINÁRIO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE
PASSIVA. TERCEIRIZAÇÃO. ENTE PÚBLICO.
O exame das condições da ação deve se estabelecer abstratamente a partir
das alegações produzidas inicialmente, face à autonomia do direito de ação. A
preliminar suscitada pela recorrente mais se aproxima da análise de mérito, ou
seja, da existência ou não de responsabilidade da reclamada pelas verbas devidas
ao reclamante. Assim, rejeita-se a preliminar.

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 desprovido.
Processo: 0000686-74.2012.5.07.0026
Rel. Desemb.: Plauto Carneiro Porto
Turma 3

Julg.: 28/07/2014
Publ. DEJT: 06/08/2014
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RECURSO ORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.
ENTE PÚBLICO.
Exsurge a responsabilidade subsidiária dos órgãos da administração direta,
das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de
economia mista pelos direitos trabalhistas do empregado locado não adimplidos
pelo empregador, sempre que os referidos entes públicos, tomadores dos serviços,
sejam omissos na escolha da empresa prestadora e na fiscalização das obrigações
do respectivo contrato (Súmula 331, inciso V, do Tribunal Superior do Trabalho).

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMPREGADO NÃO ASSISTIDO POR SINDICATO. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO
PREVISTO NAS SÚMULAS 219 E 329 DO TST.

Não comprovando o reclamante que se encontra assistido pelo sindicato
representativo de sua categoria profissional, restam indevidos os honorários
advocatícios, ex vi do entendimento constante das Súmulas 219 e 329 do TST.
Processo: 0002024-55.2013.5.07.0024
Rel. Desemb.: Durval César Vasconcelos Maia
Turma 2

Julg.: 25/08/2014
Publ. DEJT: 10/09/2014

RECURSO ORDINÁRIO. TERCEIRIZAÇÃO NO ÂMBITO
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ISONOMIA SALARIAL.
POSSIBILIDADE.
A par das disposições constitucionais que vedam a discriminação no
ambiente de trabalho, a CLT estabelece que, sendo idêntica a função, a todo
trabalho de igual valor, prestado ao mesmo empregador, na mesma localidade,
corresponderá igual salário, sem distinção de sexo, nacionalidade ou idade.
Nesses termos, se provado o efetivo trabalho da reclamante na atividade-fim da
tomadora, cumpre a esta arcar, ainda que na qualidade de devedora subsidiária,
com o mesmo valor que remunera o trabalho de um servidor público, sob pena
de enriquecimento ilícito da Administração Pública. No caso presente, entretanto,
a autora não conseguiu se desonerar do ônus probatório que lhe incumbia, sobre
a identidade de funções entre ela e uma servidora pública. A revelia, aplicada à
primeira reclamada, não tem o condão de comprometer processualmente a defesa
da segunda ré. Recurso conhecido e provido.
Processo: 0000733-76.2011.5.07.0028
Rel. Desemb.: Regina Gláucia Cavalcante Nepomuceno
Turma 1

Julg.: 28/08/2014
Publ. DEJT: 03/09/2014
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RECURSO ORDINÁRIO. TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S/A.
EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO.
A segunda reclamada, ora recorrente, contratou a primeira para execução de uma
obra de grande porte e bastante especializada, qual seja, a expansão da malha ferroviária. Os serviços contratados com a primeira ré não estão relacionados com a atividade
econômica permanente ou mesmo com a atividade-meio da dona da obra. Também não
há que se falar na aplicação do art. 455 consolidado, que trata de responsabilidade do
"empreiteiro principal" em relação ao "subempreiteiro", vez que, como se evidenciou,
a recorrente é mera dona da obra, não se sujeitando às obrigações do mencionado
comando legal. Na espécie, não se entrevê a intermediação de mão-de-obra a que se
refere à Súmula nº 331, do Tribunal Superior do Trabalho, aplicando-se, ao revés, a
Orientação Jurisprudencial nº 191, SBDI-1/TST que prevê: "Diante da inexistência de
previsão legal, o contrato de empreitada entre o dono da obra e o empreiteiro não enseja
responsabilidade solidária ou subsidiária nas obrigações trabalhistas contraídas pelo
empreiteiro, salvo sendo o dono da obra uma empresa construtora ou incorporadora".
Processo: 0000758-30.2013.5.07.0025
Rel. Desemb.: Regina Gláucia Cavalcante Nepomuceno
Turma 1

Julg.: 16/07/2014
Publ. DEJT: 24/07/2014

RECURSO ORDINÁRIO DA 1ª RECLAMADA. VERBAS TRABALHISTAS. TEORIA DA ASSERÇÃO. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA DO TRABALHO.
Dispõe o art. 87, do Código de Processo Civil Brasileiro, de aplicação subsidiária ao processo do trabalho, que a competência é determinada "no momento
em que a ação é proposta". Assim, ajuizada a ação, a competência deve ser definida
nos limites propostos pela petição inicial, ou seja, em razão da matéria alegada
no pedido e na causa de pedir. Dessa forma, não se pode acatar a incompetência
absoluta da Justiça do Trabalho em razão da matéria suscitada pela primeira reclamada, porque no caso, a pretensão autoral é de natureza trabalhista, decorrendo
daí a competência desta Justiça Especializada para processar e julgar a lide, nos
termos do art. 114, da Constituição Federal de 1988. Sentença mantida neste item.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EM DECORRÊNCIA DE SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO DE PRIMEIRO
GRAU. FORO ÍNTIMO.
A teor da jurisprudência pacífica do STF e do STJ, não se invalidam os atos
praticados por juiz que se declara suspeito por motivo a eles superveniente. Não
se deve reconhecer tal nulidade sem a demonstração de que a suspeição já existia
ao tempo da atuação do magistrado. Sentença confirma neste aspecto.
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EMPRESA DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO. AUSÊNCIA
DE TERCEIRIZAÇÃO. RESONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.
Conforme demonstrado nas provas documentais e testemunhais, a 1ª
reclamada não intermediou a mão-de-obra do reclamante junto às outras reclamadas, mas somente realizou a seleção e a capacitação do obreiro que mantinha a
subordinação jurídica diretamente com a 3ª reclamada. Sentença reformada neste
ponto. Recurso conhecido e provido parcialmente.

RECURSO ORDINÁRIO DA 2ª E 3ª RECLAMADAS. PRELIMINAR
DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.

Não se constitui inepta a peça inaugural da ação quando a parte autora
consegue, satisfatoriamente, delimitar os limites objetivos do pedido, permitindo,
ao réu, o pleno exercício do direito de defesa, e, ao Magistrado, a desembaraçada
entrega da prestação jurisdicional.

NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO " ULTRA
PETITA". PRELIMINAR REJEITADA.
No presente caso, o obreiro teve o cuidado de nominar a pessoa jurídica
da empregadora confundindo-a com a filial. Porém, o reclamante não é obrigado
a identificar precisamente o nome da pessoa jurídica da reclamada, visto que na
propaganda da empregadora matriz consta o nome da filial.

CERCEAMENTO DE DEFESA. OITIVA DE TESTEMUNHA
NO EXTERIOR. PRELIMINAR REJEITADA.
Ante a negativa da Justiça grega de cumprir carga rogatória da Justiça do
Trabalho, bem como pela ausência de convênio de cooperação jurídica entre os
dois países, não se verificou o cerceamento de defesa pela negativa de oitiva de
testemunha na Grécia.

INCOMPETÊNCIA RELATIVA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
PRELINAR REJEITADA.
Confirma-se a competência relativa territorial da Justiça do Trabalho
brasileira para o presente caso, a teor do art. 651, § 2º, da CLT, c/c o art. 88, I, do
CPC, de uso subsidiário, visto que houve a contratação de empregado brasileiro
para trabalhar no exterior por empresa estrangeira domiciliada no Brasil.

MÉRITO. DAAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA.

O caso em questão configura-se como o previsto nos arts. 2º, III, e 3º, da
Lei nº 7.064/1982, visto que a empregadora, 3ª reclamada, MSC CROSIERE
S.A. possui sede no Brasil, a teor do contrato social, às fls. 399/416, havendo
contratado trabalhador brasileiro para trabalhar a seu serviço no exterior, (contrato
fls. 236/237), o que enquadra o reclamante como um trabalhador transferido nos
termos definidos pelo referido diploma legal. E, por isso, estando sujeito ao art. 3º,
da Lei nº 7.064/82, que lhe confere o direito de ver aplicada a legislação brasileira
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de proteção ao trabalho a sua situação, inclusive quanto ao FGTS e à Previdência
Social, nos termos do parágrafo único desta norma.

DO VÍNCULO DE EMPREGO E DAS VERBAS CONDENATÓRIAS.

A responsabilidade das reclamadas originam-se do fato de que como o autor
não estava protegido pelo sistema previdenciário, pela ausência do recolhimento
de contribuições previdenciárias por culpa da empregadora, e sobrevindo doença
durante a relação de trabalho, esta deverá arcar com o período no qual a previdência social o iria assistir. Confirmando-se a condenação quanto ao vínculo de
emprego e às verbas condenatórias com base no arts. 2º e 3º, da Lei nº 70.654/82.

DA MULTA DO ART. 477, DA CLT.

Restou indene de dúvidas o vínculo de emprego havido entre as partes e,
nesse sentido, havendo o desate contratual, e não comprovado nos autos o pagamento das verbas rescisórias, pertinente a aplicação da multa do art. 477, § 8º, da
CLT. Recurso ordinário conhecido e improvido.

RECURSO DO RECLAMANTE. DOS DANOS MATERIAIS.

As provas processuais não comprovaram que a empregadora tenha incorrido
em culpa pela doença adquirida pelo reclamante dentro do navio da 3ª reclamada.
Além disso, o cargo do reclamante não estava submetido a risco ou à insalubridade
que pudesse responsabilizar objetivamente a reclamada. Assim, confirma-se a
sentença que indeferiu os danos materiais.

DOS DANOS MORAIS.

A 3ª reclamada não proporcionou ao reclamante a cobertura dos benefícios
previdenciários, deixando o obreiro no momento do acometimento de doença desprovido de auxílio previdenciário por dez meses, em face disso, havendo ofensa
ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, faz jus aos danos
morais. Sentença reformada neste ponto.

HONORÁRIOS 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. 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. Sentença reformada
neste aspecto. Recurso conhecido e provido parcialmente.
Processo: 0001367-84.2010.5.07.0003
Rel. Desemb.: Francisco José Gomes da Silva
Turma 2

Julg.: 04/08/2014
Publ. DEJT: 18/08/2014
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RECURSO ORDINÁRIO DA CONSIGNANTE. COMISSÕES.
Como regra geral da processualística, o ônus da prova cabe a quem alega:
ao autor cabe comprovar os fatos constitutivos do seu direito, e ao réu compete
comprovar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito perseguido
(art. 818 da CLT c/c o art. 333 do CPC). No caso, a reconvinda/consignante, aduzindo que a "falta de lucro" seria o fato obstativo ao direito pleiteado, atraiu para si
o ônus da prova, do qual não se desincumbiu a contento, ensejando a procedência
do direito pleiteado pelo consignado/reconvinte.

MULTA DO ART. 477 DA CLT.

O TST firmou o entendimento de que, em regra, "o elemento apto a ensejar a incidência da multa prevista no do art. 477, § 8º, da CLT é o fato objetivo
consistente no atraso do pagamento das verbas rescisórias, sendo tal penalidade
excepcionada, também objetivamente, pela culpa do empregado pelo mencionado
atraso". Inexistindo prova da mora do trabalhador, procede o seu direito à multa.

QUITAÇÃO DOS VÍNCULOS ANTERIORES A 2009.

Sem maiores dilações, deixo de apreciar o referido pedido, porque não concerne ao objeto e os limites da presente lide, tratando-se de inovação recursal que
não pode ser atendida, sob pena de ofensa aos princípios da adstrição (art. 460 do
CPC), do contraditório, da ampla defesa, e, de forma geral, ao devido processo legal.

RECURSO ORDINÁRIO DA RECONVINDA EM INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.

O questionamento envolvendo a responsabilização da empresa acionada
somente poderá ser elucidado e equacionado ao ensejo, efetivamente, do exame
meritório, pois que apenas com a análise do "meritum causae" é que decidir-se-á
pela configuração ou não da responsabilidade postulada. Preliminar rejeitada.

GRUPO ECONÔMICO.

O requisito de efetiva direção, administração ou o controle de uma empresa
pela outra vem sendo objeto de constante relativização na doutrina e na jurisprudência, em especial quando a interconexão das instituições é notória e feita com
vistas à burla da legislação trabalhista (art. 9º, CLT). No presente caso, há fartas
evidências dessa interconexão no bojo dos autos, sendo indevida a modificação
da sentença que condenou solidariamente ambas as reconvindas.

RECURSO DO RECONVINTE/CONSIGNADO. PRELIMINAR
DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

Firmado o convencimento do julgador, ou prevendo este que o depoimento
das partes apenas importará na reiteração dos argumentos já presentes nas peças
processuais, autorizado está a encerrar a instrução, sem que isto implique, necessariamente, cerceamento e ofensa ao direito de ampla defesa. Preliminar rejeitada.
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SALÁRIO SEM ANOTAÇÃO NA CTPS.

Aplica-se, aqui, o mesmo raciocínio utilizado quando da análise das comissões. as reconvindas, alegando inexistência de lucro, assumiram o ônus de provar
tal fato, aduzido como obstativo ao pleito do reconvinte. Como nada provaram,
procede o pedido formulado na reconvenção.

JUSTA CAUSA. ATO DE IMPROBIDADE.

A aplicação da penalidade, no caso, revela-se inadequada, ante ao vislumbrado desrespeito ao princípio da gradação das penas, bem assim porque não
verificada má-fé do trabalhador.

DANO MORAL.

Aliado à falta de prova quanto à prática do ato de improbidade, restou provado que a imagem do trabalhador como ímprobo foi propalada no meio ambiente
de trabalho, fatores que ensejam o efetivo direito à reparação do dano moral.
Processo: 0000913-95.2010.5.07.0006
Rel. Desemb.: Regina Gláucia Cavalcante Nepomuceno
Turma 1

Julg.: 25/09/2014
Publ. DEJT: 02/10/2014

RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA.
1 DEPÓSITOS DO FGTS E REDUÇÃO DA MULTA DE 40%.

Há de ser considerada a existência de empresas do grupo econômico que
não se encontram em liquidação extrajudicial, pelo que dessarazoado prejudicar
o obreiro com a redução do percentual legal da multa fundiária.

2 CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA PARA EMPRESAS
EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL.

O fato de estar, a recorrente, em recuperação judicial (e não sob a condição
de massa falida), não autoriza cogitar da ausência do recolhimento do depósito
recursal e custas processuais.

3 MULTAS DOS ARTS. 467 E 477 DA CLT.
Manter sentença.

RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMANTE.
1 HORAS EXTRAS.

Não há configuração de horas extras de empregado detentor de cargo de
gerente, com amplos poderes de mando e gestão, empregados subordinados e
percepção de salário diferenciado resultante do exercício, além de não estar sujeito
a controle de jornada. Inteligência do artigo 62, II, da CLT.

2 INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

Embora seja evidente que o atraso no pagamento dos salários acarrete
inegáveis transtornos à vida do empregado, entende-se que a mora salarial não
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constitui, por si, fato capaz de caracterizar conduta ilícita, eis que o atraso no cumprimento de obrigação contratual induz ao reconhecimento de infração passível de
aplicação de multa, mas não configura violação a dever legal em sentido estrito,
de modo a ensejar a indenização de que cuida o art. 5º, V e X, da CF/1988, bem
assim os artigos 186 e 927, ambos do Código Civil Brasileiro.
Processo: 0000688-80.2012.5.07.0014
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva
Turma 3

Julg.: 14/07/2014
Publ. DEJT: 04/08/2014

RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA.
1 INTERVALO INTRAJORNADA. DESCANSO DA MULHER
ANTES DO INÍCIO DE JORNADA EXTRAORDINÁRIA. 384 DA
CLT. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
Segundo decisão plenária do TST em sede de incidente de inconstitucionalidade (TST-IIN-RR-1.540/2005-046-12-00), o art. 384 da CLT foi recepcionado
pela Constituição Federal de 1988, garantindo à mulher, em caso de prorrogação
do horário normal, um descanso obrigatório de 15 (quinze) minutos antes do início
do período extraordinário do trabalho. Não é anti-isonômica, portanto, a norma
que garante à mulher um breve descanso antes do período de trabalho suplementar,
levado em consideração que, em regra, se encontra sujeita a uma jornada maior
do que a destinada ao homem, pois incumbida, além do labor remunerado, dos
afazeres domésticos, sem falar na desigualdade das condições físicas e emocionais
que envolvem ambos os sexos. Na verdade, tal observa o princípio da isonomia,
na medida em que trata desigualmente os desiguais.

2 JORNADA DE 6 HORAS. NORMA COLETIVA CONSIDERANDO O SÁBADO DIA DE DESCANSO REMUNERADO.
DIVISOR 150.

Adota-se o divisor 150, visto que a jornada normal da reclamante é de 6
horas e existe norma coletiva no sentido de considerar o sábado como dia de descanso remunerado. Incidência da Súmula 124, item I, alínea "a", do TST. Sentença
que se mantém. Recurso Ordinário conhecido e improvido.

RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMANTE.
1 HORAS EXTRAS. NÃO COMPROVAÇÃO.

A valoração da prova produzida situa-se na esfera do livre convencimento
do julgador, a teor do art. 131 do CPC, aplicado subsidiariamente ao Processo do
Trabalho. Com base, pois, no princípio da livre persuasão racional, entende-se que
o depoimento da única testemunha da reclamante não é suficiente para infirmar o
controle de ponto eletrônico da reclamada. Com efeito, para invalidar os cartões de
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ponto, é necessário que a prova testemunhal seja cabal, robusta e seu depoimento
seja impassível de questionamento quanto à certeza dos fatos narrados, o que não
ocorreu no presente caso. Destarte, mantém-se a decisão de primeiro grau, que
indeferiu o pedido de horas extras (1h e 30 min).

2 REFLEXOS DAS HORAS EXTRAS, REFERENTES AO
INTERVALO DE 15 MINUTOS, SOBRE SÁBADOS E FERIADOS. PREVISÃO EM NORMA COLETIVA. CONCESSÃO.
Estando expressamente previsto em norma coletiva que os sábados e feriados estão incluídos no repouso semanal remunerado para fins de incidência dos
reflexos das horas extras, merece reforma a sentença, para conceder os reflexos
das horas extras, referentes ao intervalo de 15 minutos, sobre sábados e feriados.
Recurso Ordinário da reclamante conhecido e parcialmente provido.
Processo: 0001037-16.2013.5.07.0025
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva
Turma 3

Julg.: 29/09/2014
Publ. DEJT: 10/10/2014

RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA. DOENÇA OCUPACIONAL. COMPROVAÇÃO POR PERÍCIA. INDENIZAÇÃO
POR DANO MORAL.
Ante a constatação pericial de que a doença acometida pelo obreiro teve
como causa indireta o labor exercido, bem como pelo fato de não ter a empregadora
modificado a função para evitar a patologia, devida a indenização por danos morais
deferida pela sentença de primeiro grau. Ademais, incabível a minoração do valor
arbitrado, em vista da disposição do parágrafo único do art. 944 do Código Civil,
de forma que a fixação de tal importe se paute nos princípios da razoabilidade,
da proporcionalidade, da equidade, da boa-fé, da vedação do enriquecimento sem
causa e da natureza didática e preventiva da sanção. Logo, não há justificativa
para reparo do sentencial atacado nos moldes requeridos.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.

Os honorários advocatícios, no entender deste Relator, alcançam fundamento para sua concessão nos artigos 5º, XVIII, LXXIV; 8º, inciso V e 133 todos
da Constituição da República. Porém, estes devem ser limitados a 15% do importe
condenatório. Recurso ordinário conhecido, mas improvido.

RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMANTE. DANOS MATERIAIS. DANO EMERGENTE E LUCROS CESSANTES.

Sendo o dano emergente um prejuízo imediato e mensurável, o reclamante
não trouxe aos autos comprovantes de pagamento de despesas com medicamentos,
honorários de profissionais da saúde, ou gastos hospitalares, assim a reclamada não
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pode ser penalizada neste aspecto, tendo em vista a ausência de provas, cujo ônus
de comprovar cabia ao demandante. Por seu turno, os lucros cessantes representam
a diminuição potencial do patrimônio da vítima que teve sua expectativa de lucro
frustada. Todavia, para sua caracterização há necessidade de efetiva comprovação
do dano com a perda do ganho esperável, não bastando argumento que existiram,
deve-se prová-los.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO.

Com fito de que se atenda todos os fins da indenização, tendo como norte
a negligência patronal que causou a moléstia ao autor, imperioso o majoramento
da verba reparatória. Apelo obreiro conhecido e parcialmente provido.
Processo: 0035000-19.2006.5.07.0006
Rel. Desemb.: Francisco José Gomes da Silva
Turma 2

Julg.: 18/08/2014
Publ. DEJT: 26/08/2014

RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA. EMPREGADA DE
EMPRESA ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO.
ENQUADRAMENTO. JORNADA DE BANCÁRIO.
As empresas administradoras de cartões de crédito, nos termos da Súmula
nº 55 do TST equiparam-se para os efeitos dos art. 224 da CLT aos estabelecimentos bancários. Recurso improvido.
Processo: 0001744-69.2012.5.07.0008
Rel. Desemb.: Maria José Girão
Turma 3

Julg.: 13/10/2014
Publ. DEJT: 21/10/2014

RECURSO ORDINÁRIO DA SEGUNDA RECLAMADA.
RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA. STF. CULPA "IN VIGILANDO".
A averiguação da suposta responsabilidade subsidiária da Administração
Pública deverá ser aferida em instrução processual perante o juízo de primeiro
grau (culpa subjetiva), conforme entendimento plasmado na ADC nº 16, em
julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, por força do princípio da aptidão para a prova, é ônus da administração trazer à baila provas
suficientes à comprovação de que cumpriu com desvelo o dever de fiscalizar
a execução do contrato administrativo. 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
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927, caput, do CC, pelo pagamento dos encargos trabalhistas devidos à parte
reclamante. Recurso conhecido e não provido.
Processo: 0000455-66.2011.5.07.0031
Rel. Desemb.: Emmanuel Teófilo Furtado
Turma 1

Julg.: 10/07/2014
Publ. DEJT: 16/07/2014

RECURSO ORDINÁRIO DAS RECLAMADAS.
1 MOTORISTA. ATIVIDADE-FIM DA EMPRESA. VÍNCULO
EMPREGATÍCIO. RECONHECIMENTO.

Restando provado que o reclamante trabalhava como motorista na
atividade-fim da empresa reclamada transporte rodoviário de cargas -, com habitualidade, subordinação e mediante remuneração, nos termos do art. 3º da CLT,
deve-se manter a sentença que reconheceu a existência do vínculo empregatício.

2 JORNADA DE TRABALHO. EXISTÊNCIA DE CONTROLE.
HORAS EXTRAS DEVIDAS.

O conjunto fático-probatório dos autos demonstra que as reclamadas
faziam uso de mecanismos que possibilitavam o controle e fiscalização, mesmo
que indiretos, da jornada de trabalho do reclamante, como tacógrafo, autotrack e
telefone celular. As testemunhas apresentadas pelo reclamante também confirmaram o labor extraordinário apontado na exordial, qual seja, das 07 às 22:00 horas,
com intervalo intrajornada de 1 (uma) hora e folga uma vez por mês. Destarte,
reputa-se acertada a decisão, que condenou as reclamadas ao pagamento de horas
extras. Recurso Ordinário das reclamadas conhecido e improvido.

RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMANTE.
1 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULAS Nº 219 E 329
DO TST. APLICAÇÃO.

Devidos os honorários advocatícios somente quando preenchidos dois
requisitos cumulativos: ser o reclamante beneficiário da justiça gratuita e estar
assistido pelo sindicato de sua categoria profissional. Ante a falta da assistência
sindical não há que se deferir o pagamento da verba honorária. Inteligência das
Súmulas nºs 219 e 329 do TST. Ressalvado o entendimento pessoal deste Relator,
pelo cabimento de honorários, ante a revogação dos arts. 14 e 16 da Lei nº 5.584/70,
que conferiam supedâneo legal às Súmulas 219 e 329. Recurso Ordinário do reclamante conhecido e improvido.
Processo: 0000662-62.2011.5.07.0032
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva
Turma 3

Julg.: 07/07/2014
Publ. DEJT: 15/07/2014
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RECURSO ORDINÁRIO DO MUNICÍPIO DE GRANJA.
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
A questão da competência material da Justiça do Trabalho já foi devidamente apreciada pela 2ª Turma deste Tribunal, em Acórdão proferido às fls. 42/42verso, ocasião em que foi decidido, por unanimidade, declarar a competência desta
Especializada para processar e julgar da presente demanda.

DECISÃO QUE DETERMINA O RETORNO DOS AUTOS
À VARA DO TRABALHO DE ORIGEM POR RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA.

Decisão que afasta a incompetência da Justiça do Trabalho decretada e
determina o retorno dos autos à Vara de origem, a fim de que prossiga no julgamento do mérito, como entender de direito. Irrecorribilidade de imediato.

RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMANTE. HONORÁRIOS
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 Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária; e,
ainda, art. 22, caput, da Lei nº 8.906/94. Ressalve-se, porém, que a condenação
em honorários advocatícios é limitada a 15% (quinze por cento) sobre o valor da
condenação, tendo em vista a concessão da justiça gratuita e em observância ao
que dispõe o art. 11, § 1º, da Lei nº 1.060/50. Ressalva do entendimento pessoal
do redator do acórdão, que aplica, em sua inteireza, as Súmulas nºs 219 e 329, do
Tribunal Superior do Trabalho. Recurso ordinário conhecido e parcialmente provido.
Processo: 0000911-85.2012.5.07.0029
Rel. Juiz Convocado: Judicael Sudário de Pinho
Turma 2

Julg.: 22/09/2014
Publ. DEJT: 1º/10/2014

RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMADO. DA ESTABILIDADE PROVISÓRIA POR CARGO SINDICAL.
Não restando dúvidas, pela prova dos autos, que o reclamante sempre
exerceu no reclamado atividades próprias de médico veterinário, de acordo com a
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), e tendo, ainda, o autor comprovado
que, na data de sua dispensa, era membro da diretoria do SINDIVET/CE, a saber,
vice-presidente da Entidade Sindical, configurado está que o autor era detentor de
estabilidade provisória no emprego.
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DA MULTA DO ARTIGO 477, § 8º, 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 MULTA DO ARTIGO 467, DA CLT.

Indevida, por nítida inexistência de parcela incontroversa.

DO PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA. CUSTAS
PROCESSUAIS.

Embora a jurisprudência caminhe no sentido de que a pobreza e a insuficiência
econômica não são incompatíveis com a condição de empregador, 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
incapacidade financeira. Ao contrário, efetuou o pagamento das custas, das quais busca
isenção, e, ainda, do depósito recursal em valor muito superior ao valor devido, a título
de custas processuais. Não se tratando de empregado, mas de empregador é necessária
a comprovação inequívoca da hipossuficiência, visto que a parte não se beneficia da
presunção legal de pobreza. Nesse sentido, inclusive, a Súmula nº 481, do STJ.

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.

DO RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMANTE. DO PERÍODO
LABORADO SEM ANOTAÇÃO NA CTPS.
Do contexto fático-probatório, conclui-se que o obreiro não logrou comprovar que tenha iniciado seu labor em data diversa daquela constante em sua
CTPS, ônus que lhe incumbia.

DAS DIFERENÇAS SALARIAIS. SALÁRIO PROFISSIONAL.
VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. APLICABILIDADE DA
LEI Nº 4.950-A/66.
Consoante entendimento consagrado na Orientação Jurisprudencial nº 71,
da SBDI-II, do Tribunal Superior do Trabalho "a estipulação do salário profissional
em múltiplos do salário mínimo não afronta o art. 7º, inciso IV, da Constituição
Federal de 1988, só incorrendo em vulneração do referido preceito constitucional
a fixação de correção automática do salário pelo reajuste do salário mínimo".
Portanto, plenamente possível a observância do piso profissional fixado na Lei nº
4.950-A/66, uma vez que tal dedução não contraria o entendimento consagrado
na Súmula Vinculante nº 04, do STF.
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DO ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA.

O elemento definidor do pagamento do adicional de transferência é a
provisoriedade da remoção do empregado (OJ nº 113, da SDI-1 do TST). Não há
norma que estabeleça qual o período máximo de duração para que a transferência
seja considerada provisória, embora a SBDI-1 tenha construído entendimento no
sentido de que seriam 02 (dois) anos. No caso dos autos, o trabalho desenvolvido
na alegada localidade de transferência, a saber, Beberibe, deu-se por seis anos.
Portanto, prazo superior ao referencial jurisprudencial (2 anos). Assim sendo,
depreende-se do contexto fático que não restou configurado o intuito temporário
da transferência, sendo, portanto, indevido o adicional pleiteado.

DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS.

Muito embora a dispensa de empregado detentor de estabilidade sindical
seja ato reprovável, o fato do empregador romper o vínculo empregatício com
trabalhador titular de tal condição especial, gera para ele o dever de reintegrar
ou indenizar o obreiro em valor correspondente aos salários e seus consectários
legais, de todo o período estabilitário, e não o dever de indenização por danos
materiais e morais. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Processo: 0001414-72.2012.5.07.0008
Rel. Desemb.: Emmanuel Teófilo Furtado
Turma 1

Julg.: 25/09/2014
Publ. DEJT: 03/10/2014

RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMADO. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. CONFIGURAÇÃO.
Tendo em vista a produção das provas testemunhais e documentais colhidas dos autos, conclui-se que a reclamante trabalhou cumprindo uma jornada
que se estendia até às 3h da madruga do dia seguinte três vezes por semana,
confirmando-se, portanto, a sentença de primeira instância quanto à jornada de
trabalho da reclamante, bem como na quantidade de horas extras e nos períodos
ali especificados. Sentença confirmada neste aspecto.

HORAS EXTRAORDINÁRIAS INDEVIDAS DURANTE O
GOZO DE FÉRIAS.

Comprovado nos autos que a obreira usufruiu férias durante a relação de
emprego, deve haver a exclusão do cômputo das horas extraordinárias dos períodos
em que houve o gozo de tal afastamento, para que se evite o enriquecimento sem
causa da obreira. Sentença reformada neste item.

DIFERANÇA DE ACÚMULO DE FUNÇÃO.

No cálculo da diferença do acúmulo de função deve-se observar os valores nos
contracheques de fls. 108/233, para que se possa encontrar a diferença entre as duas
funções, a teor do princípio da primazia da realidade. Sentença modificada neste ponto.
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ASSÉDIO MORAL. AUMENTO DE PRODUTIVIDADE E
LUCRATIVIDADE EM DETRIMENTO DA DIGNIDADE DA
PESSOA HUMANA. CARACTERIZAÇÃO DO DANO MORAL.
INDENIZAÇÃO DEVIDA.
O ato de humilhar a autora praticado por coordenador do reclamado no
intuito de pressioná-la a aumentar a produtividade, revela-se inaceitável, além de
traduzir-se em inevitável ofensa a princípios constitucionais, em especial, o da
dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 1º, III, da Carta Maior. Mesmo na
competitividade, o ambiente de trabalho deve ser preservado de sorte a proporcionar a todos salubridade física e emocional, viabilizando um convívio harmonioso.
Num contexto capitalista, o aumento de produtividade e, por conseguinte, de
lucratividade, é desiderato de todos os empresários, porém, não deve ser alcançado por meio de ofensa à integridade emocional de seus empregados. A atitude
assediante (assédio moral) de superior hierárquico da reclamante, representa, sem
dúvida, dano moral à autora que era obrigada a trabalhar em ambiente desgastante
e inóspito, permeado de humilhações perante os demais colegas e à sociedade.
Sentença mantida neste item.

RECURSO ADESIVO DA RECLAMANTE. DANOS MORAIS.
QUANTUM INDENIZATÓRIO.

A indenização por danos morais deve ter caráter pedagógico, preventivo,
punitivo e compensatório e o "quantum" indenizatório a ser deferido não pode
se apresentar nem excessivo nem desprezível, devendo atender aos critérios da
proporcionalidade, considerando o tempo contratual, a capacidade econômica
do reclamado e a remuneração do reclamante. No caso concreto, em face das
atitudes perpetradas pelo seu empregador, que deixou de propiciar condições
dignas de trabalho à demandante, impingindo à obreira assédio moral, e tendo em
vista a capacidade financeira do Banco reclamando, confirma-se o valor a título
de danos morais fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), visto que este quantum indenizatório encontra-se de acordo com os critérios de proporcionalidade
e razoabilidade previstos no art. 5º, inciso V, da Constituição Federal. Sentença
confirmada neste aspecto.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEVIDOS. ENTENDIMENTO DO TST.

Curvo-me ao entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, no sentido
de que os honorários advocatícios, no âmbito da Justiça do Trabalho somente são
devidos na hipótese de assistência judiciária gratuita por sindicato profissional, o
que não ocorre in casu, consoante as Súmulas nº 219 e nº 329, daquela Corte, uma
vez que os inúmeros recursos de revistas interpostos, resultam invariavelmente na
revisão de todas as decisões que contemplam tal parcela, de forma que o prejuízo
acarretado ao empregado em virtude da espera de uma deliberação já conhecida,
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só prejudica a parte hipossuficiente, visto que só protela o recebimento por esta de
seus direitos trabalhistas que têm o cunho eminentemente alimentício. Recursos
conhecidos, provido parcialmente o do reclamado, mas improvido o da reclamante.
Processo: 0001074-13.2012.5.07.0014
Rel. Desemb.: Francisco José Gomes da Silva
Turma 2

Julg.: 20/10/2014
Publ. DEJT: 03/11/2014

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO.
Sendo o Mandado de Segurança ação de rito célere, de cognição sumária,
exige-se, já no ajuizamento, a demonstração cabal e insofismável da liquidez e
certeza do direito dito violado. No caso vertente, em sustentando os Autores sua
aptidão ao exercício do cargo a que se habilitaram mediante concurso público,
cumpria-lhes instruir a exordial com documentação capaz de se contrapor à
produzida pela parte adversa, apta, portanto, a desconstituir a conclusão a que se
chegara no exame médico pré-admissional que os reprovara. Se disso não cuidaram,
olvidando a circunstância de que o "Mandamus" demanda prova pré-constituída,
não admitindo dilação probatória, resulta insubsistente a pretensão mandamental,
à míngua de demonstração do direito líquido e certo.
Processo: 0000073-42.2012.5.07.0030
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 20/10/2014
Publ. DEJT: 24/10/2014

RECURSOS ORDINÁRIOS. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO PARCIAL.
Em se tratando de tema relativo à complementação de aposentadoria que já
vem sendo recebida pelo autor, percebe-se que se aplica ao presente caso o disposto
na Súmula 327, do TST, que reconhece a aplicação da prescrição parcial e quinqüenal, vez que a incidência do teor da Súmula 326, do TST, só é cabível quando
o ex-empregado jamais recebeu seus proventos, o que não é o caso dos autos.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEVIDOS. ENTENDIMENTO DO TST.

Curvo-me ao entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, no sentido
de que os honorários advocatícios, no âmbito da Justiça do Trabalho somente são
devidos na hipótese de assistência judiciária gratuita por sindicato profissional,
o que não ocorre in casu, consoante as Súmulas nºs 219 e nº 329, daquela Corte,
uma vez que os inúmeros recursos de revistas interpostos resultam invariavelmente na revisão de todas as decisões que contemplam tal parcela, de forma que
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o prejuízo acarretado ao empregado em virtude da espera de uma deliberação já
conhecida, só prejudica a parte hipossuficiente, visto que só protela o recebimento
por esta de seus direitos trabalhistas que têm o cunho eminentemente alimentício.
Recursos ordinários conhecidos, não provido o do BANCO DO BRASIL S.A e
parcialmente provido o da PREVI.
Processo: 0000860-31.2012.5.07.0011
Rel. Juiz Convocado: Judicael Sudário de Pinho
Turma 2

Julg.: 25/08/2014
Publ. DEJT: 03/09/2014

RECURSOS ORDINÁRIOS. QUITAÇÃO. SÚMULA 330 DO TST.
A Súmula em destaque não possui o alcance pretendido pela reclamada,
vez que a interpretação a ser dada ao verbete é a de que a eficácia liberatória ali
tratada restringe-se, tão somente, às parcelas e respectivos valores expressamente
consignados no TRCT. Preliminar rejeitada.

HORAS EXTRAS.

A prova dos autos é no sentido de que o reclamante, durante o período
imprescrito, sempre ocupou cargos de gestão, incompatíveis com a fiscalização de
jornada. Da análise do acervo probatório, constata-se ainda que, ao passar a exercer
cargos de gerência o requerente galgou aumentos salariais não inferiores a 40% do
cargo inicialmente ocupado. Logo, resta claro que o obreiro, no caso sob apreciação,
enquadra-se na exceção prevista no 62, II, da CLT. Horas extras indevidas.

DA EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. ASSÉDIO
MORAL.

O empregado não logrou demonstrar que a reclamada adotava políticas
de gestão que extrapolassem os limites da razoabilidade, expondo-o a situações
vexatórias e/ou humilhantes ou submetendo-o a terror psicológico. Assim, não
há como acolher a tese da rescisão indireta, razão pela qual mantém-se o decisório de piso, que reconheceu, como causa da extinção do vínculo de emprego,
o pedido de demissão.

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE
ASSÉDIO MORAL.
Conforme consignado anteriormente, não demonstrou o reclamante conduta
da reclamada, por meio de seus prepostos, que lhe tenha violado a intimidade, a
dignidade, a honra ou a imagem, a ensejar reparação por infringência ao art. 5º,
inciso X, da Constituição Federal de 1988, e art. 186 c/c 927, do Código Civil.

ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA.

O adicional de 25% do salário é devido se a transferência for provisória, ainda
que o empregado seja exercente de cargo de confiança ou que exista cláusula de
transferibilidade no contrato. Inteligência do art. 469, § 3º, da CLT. Porém, a versão
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da empresa, de que as transferências não eram provisórias, não convence. Aliás, o
significativo número de deslocamentos por que passou o obreiro é o bastante para
afastar a definitividade das transferências. Adicional devido. Sentença mantida.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMPREGADO NÃO ASSISTIDO POR SINDICATO. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO
PREVISTO NAS SÚMULAS 219 E 329 DO TST.
Indevidos os honorários advocatícios, eis que não atendidos os requisitos
estabelecidos nos art. 14 e 16, da Lei nº 5.584/1970, bem como nas Súmulas nº
219 e 329, ambas do TST.

MULTA DO ART. 475-J DO CPC.

Incabível a aplicação da multa prevista no art. 475-J, do CPC, ao
processo do trabalho, uma vez que a matéria encontra-se devidamente
regulamentada pela CLT. Sentença parcialmente reformada para excluir da
condenação a parcela honorários advocatícios, bem como afastar a aplicação
do art. 475-J do CPC.
Processo: 0184300-69.2008.5.07.0011
Rel. Desemb.: Durval César Vasconcelos Maia
Turma 2

Julg.: 25/08/2014
Publ. DEJT: 10/09/2014

RECURSOS ORDINÁRIOS. SERPRO - SERVIÇO FEDERAL
DE PROCESSAMENTO DE DADOS. EMPREGADO. FUNÇÃO
COMISSIONADA TÉCNICA. NATUREZ SALARIAL. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS LIMITADAS AO MAIOR PERCENTUAL EFETIVAMENTE PAGO AO EMPREGADO NO CURSO
DO CONTRATO DE TRABALHO.
Comprovado, nos autos, que o Serviço Federal de Processamento de
Dados, efetivamente, pagava ao reclamante, empregado em atividade, uma
gratificação habitual e ininterrupta, desvinculada de qualquer mudança de
atribuição ou de atividades que requeressem maior complexidade ou envolvimento técnico, denominada Função Comissionada Técnica, impõe-se
reconhecer, a priori, que referida verba tem natureza salarial e, portanto,
integra o salário do autor, para todos os efeitos, nos termos dispostos no art.
457, parágrafo primeiro, da CLT. Em tais condições, devida a incorporação
da parcela e a condenação da empresa ao pagamento das diferenças apuradas
em liquidação de sentença.
Processo: 0001122-11.2012.5.07.0001
Rel. Desemb.: Durval César Vasconcelos Maia
Turma 2

Julg.: 25/08/2014
Publ. DEJT: 03/09/2014
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RECURSOS ORDINÁRIOS DA CHESF E FACHESF. ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" DA CHESF.
Sendo a ré indicada pelos autores como devedora na relação jurídica material, este fato, por si só, é suficiente para legitimá-la a figurar no polo passivo da
relação processual. Se realmente é ou não devedora, esta é a matéria de mérito e
somente com ele poderá ser decidida.

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. No presente caso, a sentença foi exarada em data anterior
à indigitada pelo STF.

PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO PARCIAL.

A teor da 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, não atingindo o direito de ação,
mas, tão-somente, as parcelas anteriores ao quinquênio.

COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA
PRIVADA. CÁLCULO. OBSERVÂNCIA DO VALOR PAGO
EFETIVAMENTE PELO INSS E NÃO UM VALOR FICTÍCIO.
A complementação de aposentadoria a ser paga pela FACHESF deve
corresponder à diferença entre o salário real de benefício e os proventos concedidos pelo INSS ao empregado, tanto na data do início da suplementação
quanto na data do efetivo desligamento da empresa, não se admitindo a substituição deste último por valor hipotético adotado pela entidade de previdência.
No caso dos autos, restou comprovado que o valor dos proventos utilizado
pela FACHESF como base de cálculo da complementação da aposentadoria
dos autores, foi baseado em valores fictícios e não nos valores reais pagos
pelo INSS, fato que gerou prejuízo aos reclamantes, razão pela qual há de
ser mantida a sentença.
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MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL DE CONTRIBUIÇÃO DOS
APOSENTADOS. ILICITUDE.

Em conformidade com o disposto na Súmula nº 288, do TST e de acordo
com o art. 468, da CLT, é ilícita a alteração contratual lesiva, consistente na
majoração do percentual de contribuição para a previdência complementar
imposta aos inativos, de 2,80% para 3,08%.

HONORÁRIOS 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. 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. Recursos ordinários conhecidos e improvidos.
Processo: 0000049-23.2011.5.07.0006
Rel. Desemb.: Francisco José Gomes da Silva
Turma 2

Julg.: 15/09/2014
Publ. DEJT: 24/09/2014

REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA O RESPONSÁVEL SUBSIDIÁRIO. BENEFÍCIO DE ORDEM. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DO
DEVEDOR PRINCIPAL. DESNECESSIDADE.
Constatada a situação de inadimplência do devedor principal, o segundo
devedor será imediatamente chamado a responder pela dívida. O redirecionamento
da execução contra os administradores do primeiro reclamado faria com que o
agravante fosse levado à condição de devedor de terceira ordem, e não de segunda,
como declarado no título executivo.
Processo: 0031300-60.2006.5.07.0030
Rel. Desemb.: Plauto Carneiro Porto
Turma 3

Julg.: 08/09/2014
Publ. DEJT: 18/09/2014

REEXAME NECESSÁRIO.
1 NATUREZA JURÍDICA. REMESSA EX-OFFICIO.

A remessa necessária não é recurso, mas condição de validade da sentença,
cujo objetivo é o resguardo do interesse público, impondo-se, em nome deste,
sejam declaradas eventuais nulidades processuais ou aplicação equivocada dos
direito aos fatos apresentados nos autos.
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2 CONTRATO NULO. EFEITOS.

Nula a contratação de servidor sem concurso público, conforme previsão
do artigo 37, inciso II e § 2º, da Constituição Federal de 1988, direito assiste ao
pagamento da contraprestação pactuada e dos valores referentes aos depósitos
do FGTS, conforme dicção da Súmula nº 363, do TST, e do artigo 19-A, da
Lei nº 8.036/90, introduzido pela Medida Provisória nº 2164-41/2001.

3 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Este Relator se curva ao entendimento do Tribunal Superior do Trabalho
contido nas Súmulas nºs 219 e 329, segundo o qual a condenação ao pagamento
de honorários advocatícios não decorre pura e simplesmente da sucumbência,
devendo a parte estar assistida por sindicato da categoria profissional e comprovar
a percepção de salário inferior ao dobro do salário mínimo ou encontrar-se em
situação econômica que não lhe permita demandar sem prejuízo do próprio sustento ou da respectiva família, a teor do disposto no art. 14, da Lei nº 5.584/70. No
caso dos autos, não estando os reclamantes assistidos pelo Sindicato da categoria,
indevidos os honorários. Remessa necessária conhecida e parcialmente provida.
Processo: 0141500-84.2007.5.07.0003
Rel. Juiz Convocado: Judicael Sudário de Pinho
Turma 2

Julg.: 25/08/2014
Publ. DEJT: 05/09/2014

REEXAME NECESSÁRIO. CONTRATO TEMPORÁRIO. VÍNCULO
ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM.
De acordo com o STF, as relações regidas por contratos temporários, por
serem de natureza administrativa, submetem-se à Competência da Justiça Comum.
Registre-se que a mera análise sobre a controvérsia referente ao tipo de vínculo
entre as partes deve ser efetivada pela Justiça Comum, uma vez que se trata de
questão de fundo, a ser dirimida antes do eventual reconhecimento do liame de
índole celetista.
Processo: 0000952-61.2012.5.07.0026
Rel. Desemb.: Regina Gláucia Cavalcante Nepomuceno
Turma 1

Julg.: 02/07/2014
Publ. DEJT: 09/07/2014

REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA REFERENTE A VERBAS DEVIDAS ANTERIORMENTE À INSTITUIÇÃO DO RJU.
Descabe à Justiça do Trabalho apreciar as causas que sejam instauradas
entre o Poder Público e servidores a ele vinculados por relação de ordem estatutária
ou de caráter jurídico-administrativa, vez que a natureza desta relação se trata,
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nos termos da atual jurisprudência do STF, de questão precedente a ser dirimida
no âmbito da Justiça Comum. Contudo, no presente caso, os valores fundiários
são pedidos exclusivamente em relação a período anterior à instituição de Regime
Jurídico Único pela edilidade reclamada. Portanto, devidos os recolhimentos
pleiteados, eis que referentes a período celetário.
Processo: 0001909-19.2013.5.07.0029
Rel. Desemb.: Regina Gláucia Cavalcante Nepomuceno
Turma 1

Julg.: 02/07/2014
Publ. DEJT: 14/07/2014

REGIME JURÍDICO ÚNICO. LEI INSTITUIDORA PUBLICADA
POR AFIXAÇÃO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS. VALIDADE.
A jurisprudência reiterada do Supremo Tribunal Federal é no sentido da
validade da publicação de norma jurídica por afixação nos prédios públicos,
em se tratando de município de pequeno porte que não disponha de órgão de
imprensa oficial. Neste contexto, havendo a sua lei instituidora sido publicada
por afixação nos prédios públicos, tem-se válido o Regime Jurídico Único do
demandado, de que resulta a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar
a demanda, remanescendo, todavia, a competência residual desta Especializada.
Nessa toada, tem-se que o contrato de trabalho sob a égide celetista restou extinto
em 04.03.1995, quando da instituição do RJU municipal, e proposta a reclamação
em 19.02.2013, ou seja, quando já transcorrido o prazo de dois anos previsto no
inciso XXIX do art. 7º da CF/1998, impõe-se pronunciar a prescrição total dos
direitos dele decorrentes, inclusive FGTS (TST, Súmula 362).
Processo: 0000534-89.2013.5.07.0026
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar
Turma 1

Julg.: 10/09/2014
Publ. DEJT: 24/09/2014

REGIME JURÍDICO ÚNICO. VALIDADE CONDICIONADA À
COMPROVAÇÃO DA 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 adoção do
Regime Jurídico Único no Município de Caucaia deu-se com a publicação da
Lei Municipal 001/2009, em 30/12/2009, não havendo nos autos comprovação
da publicação/validade da Lei 678/91. Conhecer e negar-lhe provimento.
Processo: 0001183-13.2011.5.07.0030
Rel. Desemb.: Maria José Girão
Turma 3

Julg.: 13/10/2014
Publ. DEJT: 29/10/2014

TRT 7ª Região - Boletim de Jurisprudência - jul./dez. - 2014

183

REGIME JURÍDICO ÚNICO MUNICIPAL. ADMISSÃO POSTERIOR. CONTRATO TEMPORÁRIO. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA COMUM.
Descabe à Justiça do Trabalho apreciar as causas que sejam instauradas
entre o Poder Público e servidores a ele vinculados por relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, vez que a natureza desta relação
se trata, nos termos da atual jurisprudência do STF, de questão precedente a
ser dirimida no âmbito da Justiça Comum.
Processo: 0001948-25.2013.5.07.0026
Rel. Desemb.: Regina Gláucia Cavalcante Nepomuceno
Turma 1

Julg.: 11/09/2014
Publ. DEJT: 18/09/2014

REINTEGRAÇÃO. FÉRIAS EM DOBRO. RES IUDICATA.
O direito ao pagamento das férias, inclusive em dobro, está assegurado
pelo contido no Decisum exequendo, já transitado em julgado, e determinativo da reintegração do requerido no emprego, com o pagamento dos salários
e vantagens a que teria direito durante o período de afastamento. Agravo de
Petição conhecido e improvido.
Processo: 0019900-33.2006.5.07.0003
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 07/07/2014
Publ. DEJT: 11/07/2014

RELAÇÃO DE EMPREGO. NÃO RECONHECIDA. AUSÊNCIA
DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA CONSTITUIÇÃO DA
EMPRESA.
Não restou comprovado o vício de consentimento na constituição da
empresa da qual o reclamante era sócio, bem como no contrato de prestação de
serviços firmado com a reclamada, pelo que não pode ser reconhecida a relação
de emprego nesse período, devendo ser mantida a sentença. Recursos ordinário e
adesivo conhecidos, mas improvidos.
Processo: 0000637-30.2011.5.07.0006
Rel. Desemb.: Jefferson Quesado Júnior
Turma 3

Julg.: 07/07/2014
Publ. DEJT: 16/07/2014

RELAÇÃO DE EMPREGO. NEGATIVA TOTAL DO VÍNCULO.
ÔNUS DA PROVA.
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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 artigos 818, da CLT e 333, I, do CPC). Se de tal ônus
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 improvido.
Processo: 0000749-96.2012.5.07.0027
Rel. Desemb.: Emmanuel Teófilo Furtado
Turma 1

Julg.: 11/09/2014
Publ. DEJT: 18/09/2014

RELAÇÃO DE EMPREGO. PROVA SUFICIENTE.
Ao admitir a prestação de serviços voluntários, a reclamada atraiu para
si o ônus probatório, inteligência do art. 818 da CLT c/c o art. 333, II, do CPC,
desiderato do qual não se desvencilhou, ficando demonstrada a existência da
relação de emprego entre os litigantes durante o período anterior ao anotado na
sua CTPS. Recurso Ordinário conhecido e parcialmente provido.
Processo: 0000577-09.2010.5.07.0001
Rel. Desemb.: Jefferson Quesado Júnior
Turma 3

Julg.: 30/06/2014
Publ. DEJT: 18/07/2014

RELAÇÃO DE EMPREGO. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL.
Se os fatos demonstrados pela prova dos autos convergem com os previstos na Lei nº 4.886/65, a relação jurídica travada entre os contendores não há
como ser de emprego, nos moldes do art. 3º, da CLT, mas sim, de representação
comercial. Recurso conhecido e não provido.
Processo: 0001790-76.2012.5.07.0002
Rel. Juiz Convocado: Judicael Sudário de Pinho
Turma 2

Julg.: 25/08/2014
Publ. DEJT: 03/09/2014

REPERCUSSÃO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS NAS
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS À FUNCEF. COMPETÊNCIA
MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PLEITO DEFERIDO EM GRAU DE RECURSO.
A pretensão condenatória deduzida pelo reclamante, atinente à repercussão das diferenças salariais nas contribuições devidas à FUNCEF, está
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inserida na competência da Justiça do trabalho, prevista no art. 114, da CF/88,
uma vez que objetiva imputar à empresa reclamada uma obrigação atrelada à
sua condição de empregadora do obreiro. Portanto, de se reformar a sentença,
para declarar a competência material desta Justiça Especializada para apreciar e
julgar o pleito recursal. No caso, tendo o Juízo "a quo" deferido ao reclamante
as diferenças salariais resultantes da inclusão do valor do auxílio alimentação na
base de cálculo das parcelas salariais, reputa-se devida também a repercussão das
diferenças salariais nas contribuições devidas à FUNCEF, por se tratar de uma
obrigação decorrente do contrato de trabalho havido entre as partes. Recurso
Ordinário conhecido e provido.
Processo: 0001623-35.2012.5.07.0010
Rel. Desemb.: Emmanuel Teófilo Furtado
Turma 1

Julg.: 10/07/2014
Publ. DEJT: 16/07/2014

RESCISÃO INDIRETA. AUSÊNCIA DE PROVA IRREFUTÁVEL. PEDIDO DE DEMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO
DE CONSENTIMENTO. VALIDADE.
A prova da causa da rescisão, seja a indireta, seja a da demissão a pedido,
compete a quem as alega, por se tratarem de fatos extraordinários e constitutivos dos
direitos invocados (CLT, art. 818, c/c art. 333, I, do CPC). A justa causa do empregador
a ensejar a rescisão indireta não restou comprovada. Já o pedido de demissão, firmado
de próprio punho pela obreira, há de ser considerado válido, ante a inexistência de
vício de consentimento em sua formação. Recurso da reclamada conhecido e provido.
Processo: 0001094-25.2012.5.07.0007
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar
Turma 1

Julg.: 10/09/2014
Publ. DEJT: 16/09/2014

RESCISÃO INDIRETA. NÃO COMPROVADA.
A reclamante não trouxe aos autos elementos suficientes para caracterizar as hipóteses das alíneas do artigo 483, da CLT, não se tendo desvinculado
do ônus de provar a modalidade de rescisão que pretende ver reconhecida. A
sentença admitiu o pedido de demissão da obreira, não merecendo qualquer
reparo a decisão de primeira instância.

DANO MORAL. REQUISITOS. NÃO CONFIGURAÇÃO.

O dano 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.
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SALÁRIO PAGO "POR FORA". ÔNUS DA PROVA.

Pretendendo o recebimento de reflexos salariais sobre verbas rescisórias
decorrentes de suposto salário pago "por fora", por se tratar de fato constitutivo
de seu direito, competia à demandante o encargo processual da prova de suas
alegações, por força do disposto no artigo 333, inciso I, do CPC, ônus do qual
não se desincumbiu a contento.

SOBREJORNADA DE TRABALHO. ÔNUS DA PROVA. HORAS
EXTRAS. DESCONTOS INDEVIDOS.

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 comprovados a
sobrejornada e os descontos indevidos alegados na inicial, indeferem-se os pedidos
de horas extras e descontos indevidos.

MULTA DO § 8º, DO ART. 477 DA CLT.

Compulsando-se os autos, verifica-se que o pagamento das verbas
rescisórias, de fato, não ocorreu dentro do prazo estabelecido pelo art. 477,
§ 6º, da CLT. Isso, todavia, se deu por motivo atribuível à própria obreira,
que se negou a receber as parcelas rescisórias, acreditando que existiam
elementos para caracterizar a rescisão indireta. Isto é, trata-se de fato
incontroverso a circunstância de que a reclamante/consignada se recusou
a receber os valores discriminados no TRCT. Frise-se que o fato de a ação
consignatória ter sido julgada improcedente não suscita, necessariamente, o
pagamento da ulta rescisória prevista no art. 477 da CLT, quando a improcedência decorre de diferença no valor a ser pago. Assim, resta a conclusão
de que a multa prevista no § 8º, do art. 477, da CLT, é indevida, posto que
o descumprimento do prazo constante do § 6º do mesmo artigo decorreu de
uma atitude da própria obreira e, não, da empresa.
Processo: 0171000-36.2009.5.07.0001
Rel. Desemb.: Plauto Carneiro Porto
Turma 3

Julg.: 12/08/2014
Publ. DEJT: 22/08/2014

RESCISÃO INDIRETA DO CONTRATO DE TRABALHO.
COMPROVAÇÃO.
A irregularidade dos recolhimentos dos depósitos fundiários do obreiro
caracteriza falta grave inserta no art. 483, alínea "d", da CLT, apta a ensejar a
rescisão indireta do contrato de trabalho, tendo em vista o gravame causado ao
empregado ao obstar a possibilidade de movimentação dos depósitos fundiários,
conforme permite o artigo 20 da Lei 8.036/90.

HORAS EXTRAS. TRABALHO EXTERNO. COMPATIBILIDADE DO CONTROLE DE JORNADA.
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A possibilidade de controle da jornada laborativa do vendedor externo,
verificada no caso concreto, afasta a aplicação da exceção prevista no art. 62, I,
da CLT. De acordo com a jornada de trabalho comprovada nos autos, o reclamante
laborava 60 (sessenta) horas por semana, fazendo jus ao pagamento de 16 (dezesseis) horas extras semanais, e não de 28 (vinte e oito) horas como reconhecido
na sentença de origem.

FGTS. QUITAÇÃO.

Não se constata, na documentação apresentada pela reclamada, qualquer
referência dos recolhimentos à conta vinculada do reclamante, revelando-se, pois,
imprestável para fins de prova da quitação.

SALDO DE SALÁRIO. QUITAÇÃO.

O documento apontado pela reclamada não discrimina a que mês/ano se
refere o pagamento nela constante, não servindo para a comprovação da quitação
da parcela rescisória.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Preenchidos os requisitos para deferimento da verba honorária: ser o reclamante beneficiário da justiça gratuita e estar assistido pelo sindicato de sua categoria profissional, deve ser mantida a sentença de origem, no tópico. RECURSO
ORDINÁRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Processo: 0001638-47.2011.5.07.0007
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva
Turma 3

Julg.: 07/07/2014
Publ. DEJT: 16/07/2014

RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRABALHO.
DANOS ESTÉTICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.
Tendo em vista o elevado grau de risco existente em atividades que envolvem a operação de maquinário com propriedades pérfuro-contundentes, há
de ser aplicada a responsabilidade objetiva do empregador, com fundamento
nos artigos 2º, da CLT, 927, parágrafo único, do CC, e 7º, caput, da CF/88.
Outrossim, não se verifica, no caso, a configuração da culpa exclusiva da vítima,
uma vez que o manuseio da máquina de empacotar pelo reclamante ocorreu
por autorização do próprio operador da máquina, responsável pelo trabalho do
autor. RECURSO ORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Processo: 0000432-32.2011.5.07.0028
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva
Turma 3

Julg.: 29/09/2014
Publ. DEJT: 10/10/2014
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RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREGADOR. DOENÇA
OCUPACIONAL. NEXO CONCAUSAL.
O desempenho de atividade laboral em determinadas condições pode atuar
como causa contributiva para agravar ou mesmo provocar a precocidade da doença
de cunho degenerativo, caracterizando-se como doença do trabalho, segundo a
teoria das concausas adotada pela legislação pátria no art. 21, I, da Lei nº 8.213/91.
Constatada a presença simultânea dos pressupostos da responsabilidade civil do
empregador, faz jus o reclamante à indenização por dano moral decorrente de acidente de trabalho, ainda que a lesão tenha gerado apenas incapacidade temporária.

DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA.
Sendo o dano material aquele que resulta em prejuízo financeiro efetivo
ao atingir patrimônio presente e/ou futuro da vítima, avaliável monetariamente,
afigura-se imprescindível sua comprovação nos autos, a fim de se apurar o
"quantum debeatur". No caso, o reclamante não logrou comprovar os efetivos
gastos com relação a despesas médico-hospitalares e medicamentos até o fim da
convalescença, nem a redução permanente da sua capacidade laboral.

ESTABILIDADE PROVISÓRIA ACIDENTÁRIA. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA.

Reconhecida a ocorrência de acidente de trabalho, bem como o gozo do
auxílio-doença acidentário, faz jus o reclamante à estabilidade provisória acidentária prevista no art. 118 da Lei nº 8.213/91. Ultrapassado o lapso temporal de
garantia provisória no emprego, devido o pagamento da indenização substitutiva,
desde a data da dispensa até o termo final da estabilidade, compreendendo o valor
dos salários do período, 13º salário, férias e terço constitucional, FGTS e multa
de 40%, com base no salário mínimo.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Ante o princípio da "responsabilidade institucional", acompanha-se o
entendimento pacificado na Corte Superior Trabalhista de somente serem devidos
os honorários advocatícios quando preenchidos dois requisitos cumulativos: ser o
reclamante beneficiário da justiça gratuita e estar assistido pelo sindicato de sua
categoria profissional. Ressalva-se o entendimento pessoal do Desembargador
Relator pelo cabimento de honorários independentemente de assistência sindical,
ante a revogação dos arts. 14 e 16 da Lei nº 5.584/70, que conferiam supedâneo
legal às Súmulas 219 e 329 do TST. RECURSO ORDINÁRIO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.
Processo: 0002679-08.2010.5.07.0032
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva
Turma 3

Julg.:28/07/2014
Publ. DEJT: 18/08/2014
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RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREGADOR. DOENÇA
OCUPACIONAL. NEXO TÉCNICO EPIDEMIOLÓGICO.
PRESUNÇÃO DO LIAME CAUSAL. ÔNUS DA PROVA.
Verificada a existência de nexo técnico epidemiológico entre a atividade
de confecção de peças de vestuário explorada pela empresa reclamada (CNAE
1412) e a moléstia adquirida pela reclamante (M75), conforme Lista 'C', do Anexo
II, do Regulamento da Previdência Social, há presunção "juris tantum" de nexo
de causalidade. Competia à reclamada comprovar, nos autos, que tomou todas as
providências necessárias para se evitar o acometimento da patologia pela reclamante, ônus do qual não se desincumbiu a contento. Presentes os pressupostos
da responsabilidade civil do empregador, faz jus a reclamante à indenização por
dano moral decorrente de acidente de trabalho.

DANOS MATERIAIS.

Sendo o dano material aquele que resulta em prejuízo financeiro efetivo
ao atingir patrimônio presente (dano emergente) e/ou futuro (lucros cessantes)
da vítima, avaliável monetariamente, afigura-se imprescindível sua comprovação
nos autos, a fim de se apurar o "quantum debeatur". RECURSO ORDINÁRIO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Processo: 0001088-21.2012.5.07.0006
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva
Turma 3

Julg.: 15/07/2014
Publ. DEJT: 05/08/2014

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS E
MATERIAIS.
Uma vez que o reclamante laborava em condições e atividade de risco específico acentuado, pois alocado na função de pedreiro de obra, na qual é intrínseca
a possibilidade de acidente, conclui-se que cabe a responsabilização objetiva da
empresa. Por outro lado, resta configurada a culpa concorrente do trabalhador, a
determinar a fixação do valor indenizatório na proporção da culpa das partes no
acidente ocorrido, a teor do disposto no art. 945 do CCB.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PENSÃO MENSAL
VITALÍCIA.
Segundo o disposto no art. 950 do Código Civil, nos casos de acidente de trabalho em que se verifique ter o trabalhador sofrido perda ou
diminuição de sua capacidade laborativa, ser-lhe-á devida pensão a título
de lucros cessantes compatível com o grau da depreciação da sua aptidão
para o trabalho.
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TOMADORA DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ACIDENTE DE TRABALHO.

Uma vez sendo as indenizações por danos morais e materiais pretensões
de natureza eminentemente civil, deverão ser aplicadas as regras da responsabilidade solidária entre o dono da obra e o empreiteiro, com fulcro nos art. 932,
III; art. 933; art. 942, § único, todos do Código Civil Brasileiro. Entretanto,
no caso dos autos, serão aplicadas as regras da responsabilidade subsidiária
entre o dono da obra e o empreiteiro, em respeito aos limites dos pedidos.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Tendo em vista o princípio da "responsabilidade institucional", acompanha-se o entendimento pacificado na Corte Superior Trabalhista de somente
serem devidos os honorários advocatícios quando preenchidos dois requisitos
cumulativos: ser o reclamante beneficiário da justiça gratuita e estar assistido pelo
sindicato de sua categoria profissional. RECURSO ORDINÁRIO CONHECIDO
E PARCIALMENTE PROVIDO.
Processo: 0001495-80.2011.5.07.0032
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva
Turma 3

Julg.: 14/07/2014
Publ. DEJT: 04/08/2014

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Restando caracterizado que as reclamadas formam grupo econômico,
devem as mesmas responderem, de forma solidária, pelas obrigações trabalhistas
devidas ao reclamante, nos termos do § 2º, do artigo 2º, da CLT.

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 55 DO TST. EMPRESAS EXERCENTES DE ATIVIDADES FINANCEIRAS DE CONCESSÃO
DE CRÉDITO.

Inexiste controvérsia quanto ao fato das reclamadas exercerem atividades
financeiras de concessão de crédito, cuja previsão encontra-se no art. 17 da Lei
nº 4.595/64, sendo correta a decisão que equiparou o reclamante à condição de
bancário com relação à jornada especial de seis horas, pelo que devidas as horas
extras. Recurso conhecido, mas improvido.
Processo: 0000440-35.2012.5.07.0008
Rel. Desemb.: Jefferson Quesado Júnior
Turma 3

Julg.: 1º/07/2014
Publ. DEJT: 16/07/2014

RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. DONO DA OBRA. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DA OIJ-SDI-1 DO TST.
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A contratação de empresa para construção de obra sem que se caracterize
subempreitada afasta a responsabilidade subsidiária ou solidária do dono da obra,
por força do entendimento já cristalizado na OIJ 191 da SDI-I do TST.
Processo: 0000891-34.2011.5.07.0028
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1

Julg.:16/07/2014
Publ. DEJT: 25/07/2014

RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO.
CULPA IN VIGILANDO. CONFIGURAÇÃO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 331 DO TST.
O Município de Fortaleza não comprovou a prática de atos de fiscalização
quanto ao cumprimento, pela prestadora dos serviços, das obrigações trabalhistas
referentes aos trabalhadores terceirizados, o que implica na configuração da culpa
in vigilando, fazendo incidir a Súmula 331, incisos IV e V, do TST, não havendo
como afastar a responsabilidade subsidiária.
Processo: 0173500-45.2009.5.07.0011
Rel. Desemb.: Maria José Girão
Turma 3

Julg.: 06/10/2014
Publ. DEJT: 13/10/2014

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 ao reclamado provar que
contratou mediante licitação regular (inexistência de culpa in eligendo), e que ele, o
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 autora (art. 333, II, do CPC), o que não ocorreu no caso
dos autos (Súmula nº 331 do TST). Recurso do reclamado conhecido e improvido.
Processo: 0000429-09.2013.5.07.0028
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1

Julg.: 23/07/2014
Publ. DEJT: 29/07/2014
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RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRI A. ESGOTAMENTO
DAS TENTIVAS DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EM FACE
DO DEVEDOR PRINCIPAL. DESNECESSIDADE DE EXECUÇÃO DOS SÓCIOS. REDIRECIONAMENTO CONTRA O
DEVEDOR SUBSIDIÁRIO.
O único requisito para que haja o redirecionamento da execução contra o
responsável subsidiário é o inadimplemento do devedor principal, nos termos da
Súmula 331 do TST, sendo inexigível a prévia desconsideração da personalidade
jurídica deste.

CUSTAS PROCESSUAIS. ENTE PÚBLICO. ISENÇÃO.

A isenção prevista no art. 790-A, da CLT, ante a falta de qualquer ressalva,
beneficia o ente público, ainda que condenado como devedor subsidiário. Recurso
conhecido e parcialmente provido.
Processo: 0110000-44.2005.5.07.0011
Rel. Desemb.: Francisco José Gomes da Silva
Turma 2

Julg.: 03/11/2014
Publ. DEJT: 11/11/2014

RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TERCEIRIZAÇÃO.
EMPRESAS DE TELECOMUNICAÇÕES. LEI Nº 9.472/1997.
ART. 94, INCISO II. SÚMULA Nº 331, DO TST. APLICAÇÃO.
A contratação de sociedades prestadoras de serviços pelas empresas de
telecomunicações, nos moldes da Lei nº 9.472/1997, art. 94, inciso II, não têm o
condão de afastar a responsabilidade subsidiária da tomadora de serviços que se
beneficiou do labor obreiro. Configurada a terceirização de mão de obra, através
de contrato de prestação de serviços, na qual a segunda reclamada beneficiouse dos serviços prestados pela reclamante, aplicável ao caso o entendimento
consubstanciado na Súmula nº 331, IV, do C. TST, impondo a responsabilização
subsidiária à segunda reclamada pelos créditos trabalhistas deferidos em primeiro
grau. Recurso Ordinário conhecido e negado provimento.
Processo: 0001440-82.2012.5.07.0004
Rel. Desemb.: Francisco José Gomes da Silva
Turma 2

Julg.: 28/07/2014
Publ. DEJT: 05/08/2014

RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. PSEUDOCOOPERATIVA DE TRABALHO.
FRAUDE TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO. ENTE PÚBLICO
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TOMADOR DE SERVIÇOS. CARACTERIZAÇÃO DA CULPA
"IN VIGILANDO".
De acordo com o entendimento jurisprudencial do Colendo TST, nos termos
da nova redação da Súmula nº 331, o pressuposto fático da responsabilização
subsidiária do ente público tomador de serviços é a conduta omissiva e culposa
do órgão administrativo "no cumprimento das obrigações da Lei nº 8.666, de
21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviços como empregadora". A questão jurídica
a respeito da validade do artigo 71, da Lei nº 8.666/93 encontra-se pacificada pela
Decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16, que motivou o Colendo Tribunal Superior do
Trabalho a dar nova redação aos itens IV, V e VI da Súmula nº 331. No caso em
apreço, tem-se que a culpa "in vigilando" da Caixa Econômica Federal revela-se
nitidamente caracterizada na completa ausência de provas nos autos com o fim de
demonstrar o cumprimento de seu dever legal de fiscalizar o adimplemento das
obrigações, em especial as trabalhistas e previdenciárias, por parte da pseudocooperativa contratada (COTEPRO), em relação aos empregados dos quais usufruiu
da força de trabalho, na qualidade de tomadora dos serviços.

DO CÁLCULO DAS VERBAS RESCISÓRIAS SOBRE O PISO
SALARIAL DOS BANCÁRIOS.

De todo o apanhado dos autos, conclui-se que os associados da COTEPRO
prestavam serviços em favor da segunda reclamada, Caixa Econômica Federal,
na atividade-fim da mesma, atuando em atividades tipicamente bancárias. Desse
modo, de se reconhecer que essas atividades, exercidas em proveito da Instituição
Bancária, devem ser remuneradas como tais. Admite-se, portanto, o enquadramento dos associados da COTEPRO que trabalharam para a Caixa Econômica
Federal como bancários, fazendo jus, nesta condição, a que o pagamento de todas
as verbas rescisórias deferidas na Decisão de 1º Grau sejam calculadas sobre o
piso salarial dos bancários.

DOS VALES-TRANSPORTE.

Diante do cancelamento da OJ 215, da SDI-1, do TST, entende-se que
incumbe ao empregador comprovar que o obreiro não faz jus ao benefício
de recebimento dos vales-transporte ou dele abriu mão, o que no caso dos
autos não ocorreu.

DANO MORAL COLETIVO.

Havendo clara ilicitude trabalhista na conduta das acionadas COTEPRO E
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, com a violação de regras básicas pertinentes
à legislação trabalhista, em flagrante desafio às instituições que objetivam sua fiscalização e o seu cumprimento, inegáveis restam os prejuízo sociais, consistentes
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no descrédito e desamparo da coletividade de trabalhadores. Cabível, portanto,
a indenização postulada pelo Ministério Público do Trabalho, em conformidade
com o previsto no artigo 5º, X, da CF/88 e na Lei nº 7.347/85, a ser revertida ao
Centro Estadual de Referência em Saúde do Trabalhador. CEREST/Fortaleza, cujo
objetivo é reparar perante a sociedade a conduta das reclamadas, servindo como
elemento pedagógico de punição. Recurso conhecido e provido.
Processo: 0173100-13.2004.5.07.0009
Rel. Desemb.: Emmanuel Teófilo Furtado
Turma 1

Julg.: 10/09/2014
Publ. DEJT: 18/09/2014

RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO TOMADOR DE
SERVIÇOS.
Essencial para confirmar a responsabilidade da empresa tomadora de serviços é o mero inadimplemento, por parte do empregador (fornecedor do serviço),
das obrigações pecuniárias decorrentes do contrato de trabalho. Incide, na espécie,
a orientação traçada pela Súmula nº 331, IV, do Tribunal Superior do Trabalho.
Ressalta-se que essa responsabilidade subsidiária envolve todos os débitos do
empregador, ainda que de natureza indenizatória ou sancionadora.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Este Relator se curva ao entendimento do Tribunal Superior do Trabalho,
no sentido de que os honorários advocatícios no âmbito da Justiça do Trabalho
somente são devidos na hipótese de assistência judiciária gratuita por sindicato
profissional, o que não ocorre in casu, consoante as Súmulas nºs 219 e 329,
daquela Corte, uma vez que os inúmeros recursos de revistas interpostos,
resultam invariavelmente na revisão de todas as decisões que contemplam tal
parcela, de forma que o prejuízo acarretado ao empregado em virtude da espera
de uma deliberação já conhecida, só prejudica a parte hipossuficiente, posto que
só protela o recebimento por esta de seus direitos trabalhistas que têm o cunho
eminentemente alimentício. Recurso parcialmente provido.
Processo: 0000265-47.2013.5.07.0027
Rel. Juiz Convocado: Judicael Sudário de Pinho
Turma 2

Julg.: 20/10/2014
Publ. DEJT: 03/11/2014

SERPRO. FUNÇÃO COMISSIONADA TÉCNICA. 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
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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).
Processo: 0001853-77.2012.5.07.0010
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 04/08/2014
Publ. DEJT: 20/08/2014

SERPRO. FUNÇÃO COMISSIONADA TÉCNICA - FCT.
NATUREZA SALARIAL.
Restando provado nos autos que a autora recebia de forma contínua e ininterrupta função comissionada ao longo de seu contrato de trabalho e que a mesma
era inerente as suas atividades ordinárias de analista de sistemas, de manter a índole
salarial de tal parcela, conforme reconhecida na sentença de origem. Inteligência
do artigo 457, § 1º, da CLT.
Processo: 0001860-96.2012.5.07.0001
Rel. Desemb.: Fernanda Maria Uchoa de Albuquerque
Turma 3

Julg.: 20/10/2014
Publ. DEJT: 03/11/2014

SALÁRIO MENSAL. BASE DE CÁLCULO DA CONDENAÇÃO.
Uma vez que o próprio reclamante admitiu, na inicial, que, enquanto gerente
de vendas, sua remuneração era de R$ 2.800,00, este deve ser o quantum adotado
como base de cálculo da condenação, inclusive para efeito de retificação da CTPS.
Processo: 0190700-20.2008.5.07.0005
Rel. Desemb.: Jefferson Quesado Júnior
Turma 3

Julg.: 30/06/2014
Publ. DEJT: 17/07/2014

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" no tocante à condenação da
multa deve corrigir o vício no julgamento do apelo.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SINDICAIS. CABIMENTO.

A condenação em honorários advocatícios em favor do ente sindical
autor deve ser preservada por impulso do art. 133 da CR/88, art. 20 do CPC,
bem assim da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB) e do art. 5º da Instrução Normativa 27 do C. TST, porquanto nas lides não decorrentes da relação de emprego,
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como no caso investigado, os honorários advocatícios são devidos por força da
mera sucumbência, esclarecendo-se ainda que, na condição de substituto processual, o sindicato também faz jus a tal verba na forma do item III da Súmula 219
do C. TST. Recurso ordinário conhecido e provido parcialmente.
Processo: 0000606-29.2011.5.07.0032
Rel. Desemb.: Emmanuel Teófilo Furtado
Turma 1

Julg.: 28/08/2014
Publ. DEJT: 03/09/2014

SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. COISA JULGADA.
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.
Trata-se o caso concreto de sentença penal absolutória, não se enquadrando
nos preceitos legais previstos nos artigos 65 e 66 do Código de Processo Penal,
pelo que não há falar em ofensa à coisa julgada criminal.

RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO
TRABALHO.
Não se sustenta o argumento da empresa de que não houve relação de
trabalho entre as partes, hipótese que afastaria a competência desta Especializada,
visto que, admitido pela própria empresa, na peça de defesa, a prestação de serviços
do "de cujus" em seu benefício.

PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA ATÉ OS
VINTE E CINCO ANOS.
Consoante a jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça, é
devida a pensão mensal aos filhos menores, pela morte de genitor, até a data em
que os beneficiários completem 25 anos de idade.
Processo: 0001372-82.2010.5.07.0011
Rel. Desemb.: Regina Gláucia Cavalcante Nepomuceno
Turma 1

Julg.: 25/09/2014
Publ. DEJT: 02/10/2014

SERVIDOR ADMITIDO DEPOIS DE APROVAÇÃO EM
CONCURSO PÚBLICO. REGIME ADMINISTRATIVO.
FGTS INDEVIDO.
Não há que se falar em depósito de FGTS, quando a nomeação da reclamante ocorreu depois de aprovação em certame público e sob o regime administrativo. Recurso conhecido e provido.
Processo: 0001622-70.2010.5.07.0026
Rel. Juiz Convocado: Judicael Sudário de Pinho
Turma 2

Julg.: 03/11/2014
Publ. DEJT: 11/11/2014
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SERVIDOR PÚBLICO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
DO TRABALHO. DECISÃO DO EXCELSO STF EM SEDE
DE REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM.
Uma vez que a Excelsa Corte, em inúmeros julgados, inclusive naqueles
em que reconhecida a repercussão geral, vem entendendo caber à Justiça Comum
apreciar os processos envolvendo servidores e o Poder Público, impõe-se seja mantida a decisão que declarou a incompetência absoluta desta Justiça Especializada
para destramar a querela, remetendo-se os autos à Justiça Comum.
Processo: 0001678-89.2013.5.07.0029
Rel. Desemb.: Jefferson Quesado Júnior
Turma 3

Julg.: 14/07/2014
Publ. DEJT: 22/07/2014

SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO SOB A ÉGIDE DA CLT.
COMPETÊNCIA. TEORIA DA ASSERÇÃO.
Considerando o caráter abstrato do direito de ação, impende reconhecer
que a competência jurisdicional se concretiza "in status assertionis", baseandose, precipuamente, na causa de pedir e no pedido. Diante do exposto, resta
inequívoco que se inserem na competência da Justiça do Trabalho as ações que
versem causa de pedir e pedidos próprios de uma relação de emprego constituída
sob o pálio das regras previstas na CLT, ainda que, residam no pólo passivo,
entes de direito público.

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DO
MACIÇO DE BATURITÉ. LEI 11.107/2005. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DOS CONSORCIADOS.

Os Consórcios Públicos constituídos na forma prevista na Lei nº
11.107/2005, e dos respectivos estatutos, caracterizam-se como "associação
pública ou pessoa jurídica de direito privado" e se formam para atender a finalidades públicas que, em princípio, se inserem na competência material dos entes
da federação (União, Estados-membros, Municípios e Distrito Federal); Por isso,
de acordo com o disposto no art. 1º, § 3º, da Lei em destaque, "Os Consórcios
Públicos, na área de saúde, deverão obedecer aos princípios, diretrizes e normas
que regulam o Sistema Único de Saúde - SUS." Do exposto, pois, se colhe,
como previsto no art. 91, do Estatuto dedicado ao Consórcio Público de Saúde
da Microrregião do Maciço do Baturité, que os entes consorciados respondem
subsidiariamente pelas obrigações por ele contraídas caso pratiquem atos em
desconformidade com a lei, os estatutos ou decisão da assembleia geral, restando
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inequívoco que o inadimplemento das obrigações trabalhistas atrai a aplicação
da regra estatutária, à semelhança do que se dá com a Súmula 331, do TST, em
relação à terceirização de serviços.
Processo: 0000231-27.2012.5.07.0021
Rel. Desemb.: Durval César Vasconcelos Maia
Turma 2

Julg.: 25/08/2014
Publ. DEJT: 03/09/2014

SINDICATO. ELEIÇÃO. IMPEDIMENTO DE CANDIDATURA. CONTAS DE GESTÃO ANTERIOR. ART. 530, I, CLT.
RECEPÇÃO PELA CF/88.
Com a consagração do princípio da não intervenção estatal, os dispositivos da norma celetista que regulamentam a atuação das entidades sindicais no
sentido de proteger os interesses dos trabalhadores, foram recepcionados pela
ordem constitucional vigente. Nesse sentido, O artigo 530 da Consolidação
das Leis do Trabalho como norma de conteúdo protetivo dos interesses dos
obreiros representados pelas entidades sindicais, dúvida não há quanto ao seu
acolhimento pela CF/88. Restou evidente nos autos que os dirigentes recorridos
concorreram à última eleição sindical sem que tivessem prestado contas de
suas atuações como integrantes da diretoria precedente do mesmo sindicato,
em total afronta ao que estabelece o artigo 530, inciso I, da CLT, que além de
impedir a candidatura daqueles que não tiveram suas contas aprovadas, veda a
sua manutenção no exercício dos respectivos cargos sindicais.
Processo: 0002415-54.2011.5.07.0032
Rel. Desemb.: Fernanda Maria Uchoa de Albuquerque
Turma 3

Julg.: 13/10/2014
Publ. DEJT: 06/11/2014

SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ART. 8º, III,
CF/88.
É assente o entendimento de que, consoante preconiza o art. 8º, III, da
Constituição Federal de 1988, o sindicato representante de categoria profissional
detém legitimidade ativa para defender em juízo os direitos e interesses coletivos
ou individuais dos integrantes da categoria que representa, independentemente
da vontade dos substituídos e sem a necessidade de prévia autorização destes.

RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. SÚMULA 331 DO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO.
Deve o responsável subsidiário arcar com todas as verbas trabalhistas e
rescisórias inadimplidas pela prestadora de serviços, decorrentes do contrato de
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trabalho, quando verificada a culpa in elegendo ou in vigilando daquele. Inteligência da Súmula 331, IV e V do C. TST. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
CABIMENTO. SÚMULA 219, III, TST.
Processo: 0106700-46.2007.5.07.0030
Rel. Desemb.: Fernanda Maria Uchoa de Albuquerque
Turma 3

Julg.: 04/08/2014
Publ. DEJT: 03/09/2014

SINDICATO. SUBSTITUTIÇÃO PROCESSUAL. ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA.
Tratando-se de demanda na qual o sindicato atue como substituto processual, este faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, porquanto não
vindica direito em nome próprio, mas em nome dos substituídos.

EMPREGADOS GREVISTAS. ALEGAÇÃO DE RETALIAÇÕES POR CONTA DO MOVIMENTO PAREDISTA. NÃO
COMPROVAÇÃO.
À míngua de elementos comprobatórios da ocorrência de retaliações a
empregados grevistas da reclamada, de se ratificar o indeferimento do pleito autoral
de indenização substitutiva de garantia provisória no emprego, danos morais e
multa pelo descumprimento de instrumento coletivo.
Processo: 0001435-88.2012.5.07.0027
Rel. Desemb.: Emmanuel Teófilo Furtado
Turma 1

Julg.: 09/07/2014
Publ. DEJT: 18/07/2014

SÚMULA Nº 288, DO TST. DIREITO ADQUIRIDO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ALTERAÇÃO DO
REGULAMENTO.
O reclamante foi admitido pelo Banco do Brasil S/A na vigência do
Estatuto de 1967, cujas regras devem compor o seu contrato de trabalho, salvo
se forem instituídas alterações posteriores mais benéficas, consoante o entendimento consubstanciado na Súmula nº 288, do Tribunal Superior do Trabalho.
Recursos conhecidos e não providos.
Processo: 0187400-25.2009.5.07.0002
Rel. Juiz Convocado: Judicael Sudário de Pinho
Turma 2

Julg.: 1º/09/2014
Publ. DEJT: 10/09/2014

SÚMULA Nº 330 DO TST . INTERPRETAÇÃO.
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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 (horas "in itinere") 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 constatado pelo Oficial de Justiça,
em certidão acostada aos autos. Aplicação do art. 58, § 2º, da CLT e da Súmula
nº 90 do TST.
Processo: 0000189-35.2013.5.07.0023
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1

Julg.: 10/09/2014
Publ. DEJT: 22/09/2014

SÚMULA Nº 330 DO TST. NÃO APLICAÇÃO.
O pleito de aplicação do disposto na Súmula 330 do TST não procede, pois
a eficácia liberatória reconhecida na referida Súmula limita-se apenas aos valores
registrados no TRCT no momento da rescisão contratual, não se referindo a outras
parcelas porventura existentes.

DAS HORAS IN ITINERE. PRESENTES OS REQUISITOS
DO ART. 58, § 2º, DA CLT. CONFIGURAÇÃO. ACORDO
COLETIVO. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

Conforme o disposto no art. 58, § 2º, da CLT, o tempo despendido pelo
empregado até o local de trabalho e para o seu retorno, por meio de transporte
fornecido pelo empregador, será computado na jornada de trabalho tratando-se
de local de difícil acesso ou não servido por transporte público. Por ser a matéria
de ordem pública, não pode ser objeto de supressão mediante negocição coletiva.
Conhecer do recurso e negar-lhe provimento.
Processo: 0000192-87.2013.5.07.0023
Rel. Desemb.: Maria José Girão
Turma 3

Julg.: 06/10/2014
Publ. DEJT: 13/10/2014

SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. TEORIA DO
CONGLOBAMENTO.
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A chamada teoria do conglobamento apenas autoriza o acolhimento integral
da norma tida como mais benéfica, e não que o beneficiário escolha disposições
mais benéficas de cada regulamento, de acordo com seus interesses, 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
ordiário conhecido e negado provimento.
Processo: 0166300-17.2009.5.07.0001
Rel. Desemb.: Francisco José Gomes da Silva
Turma 2

Julg.: 22/09/2014
Publ. DEJT: 1º/10/2014

SUPRESSÃO DE ANUÊNIOS. ALTERAÇÃO CONTRATUAL
LESIVA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 294 DO TST.
PRESCRIÇÃO PARCIAL.
Considerando que os anuênios pagos ao autor possuem origem nos quinquênios previstos em norma interna e não eram pagos exclusivamente com base
em previsão em norma coletiva, não há que se falar em alteração contratual lesiva
decorrente de ato único, porquanto configura-se descumprimento do anteriormente
pactuado, cuja lesão detém efeitos prolongados no tempo, uma vez que o prejuízo
se renovava mês a mês. Portanto, tal regulamento interno integrou-se ao contrato
de trabalho do reclamante e, via de consequência, não poderia ser modificado
unilateralmente, a teor do art. 468, da CLT, ou seja, seu pagamento não poderia
ser suprimido, porquanto integrante do patrimônio jurídico do empregado. Na
espécie, incide o entendimento consubstanciado no item I, da Súmula 51 do TST,
afastando-se a prescrição total prevista na Súmula 294 do TST, sendo aplicável a
parcial. Recurso conhecido e provido.
Processo: 0000676-90.2013.5.07.0027
Rel. Desemb.: Fernanda Maria Uchoa de Albuquerque
Turma 3

Julg.: 20/10/2014
Publ. DEJT: 31/10/2014

SUSCITAÇÕES DE VALIDADE DE REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO E DE CONSEQUENTE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS EM APELO
PRECEDENTEMENTE INTERPOSTO. IMPOSSIBILIDADE
DE REAPRECIAÇÃO.
Tendo o Regional, em Acórdão pretérito, declarado a invalidade de regime
jurídico único e decretado a competência da Justiça do Trabalho para apreciar e
julgar o feito, descabe discussão questionadora de tais matérias, seja em razão do
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art. 836 da CLT, seja pela incidência, "in casu", da preclusão máxima advinda da
coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da CF/88).
Processo: 0000225-42.2011.5.07.0025
Rel. Desemb.: Emmanuel Teófilo Furtado
Turma 1

Julg.: 28/08/2014
Publ. DEJT: 03/09/2014

TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO
DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PELO EMPREGADOR.
RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 331, V E VI, DO TST.
Não se desvencilhando o município do ônus de provar a ausência de conduta
culposa na execução de contratos de terceirização de serviços, no que tange ao
cumprimento das obrigações trabalhistas, (culpa "in eligendo" e "in vigilando"),
resta caracterizada a sua responsabilidade subsidiária por todas as verbas objeto
da condenação, nos termos da Súmula nº 331, V e VI do TST.
Processo: 0000959-28.2013.5.07.0023
Rel. Desemb.: Maria José Girão
Turma 3

Julg.: 20/10/2014
Publ. DEJT: 29/10/2014

TOMADOR DE SERVIÇOS. DECISÃO DO E. STF DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE DO § 1º DO ART. 71 DA
LEI Nº 8.666/93. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA PELOS DIREITOS TRABALHISTAS
DE EMPREGADOS DA EMPRESA PRESTADORA.
Malgrado proclamada pelo E. Supremo Tribunal Federal a conformidade
constitucional do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, segundo o qual a inadimplência
de empresa contratada pelo Poder Público, "com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento", in casu, contudo, do compulsar dos autos, constata-se
inexistir qualquer prova de que tenha a Edilidade recorrente cuidado de agir em
consonância com os ditames legais pertinentes, realizando o devido processo de
licitação, quando da contratação da empresa prestadora dos serviços. Nesse compasso, impõe-se mantida sua responsabilização subsidiária quanto às obrigações
trabalhistas inadimplidas pela contratada.
Processo: 0000151-08.2013.5.07.0028
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 09/06/2014
Publ. DEJT: 16/07/2014
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TRABALHO REALIZADO EM CEMITÉRIO. FUNÇÃO DE
AUXILIAR ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INDEVIDO. NR 15-ANEXO 14, DO MTE.
A NR 15 - Anexo 14, do MTE, prevê expressamente que a atividade de
exumação de corpos é considerada insalubre, o que dá ensejo à percepção do
adicional de insalubridade pelo trabalhador. Verificando-se que a atividade do
reclamante não consiste na exumação de cadáveres, mas sim no exercício de
atividades administrativas dentro de um cemitério, de se manter a sentença que
indeferiu o adicional de insalubridade, tendo em vista que se encontra em harmonia com o disposto na NR 15 - Anexo 14, do MTE, bem como fundamentada
em laudo técnico contido nos autos. Recurso Ordinário conhecido e improvido.
Processo: 0160300-59.2009.5.07.0014
Rel. Desemb.: Emmanuel Teófilo Furtado
Turma 1

Julg.: 23/08/2014
Publ. DEJT: 03/09/2014

TURNO ININTERRUPTO DE REVEZAMENTO. JORNADA DE
OITO HORAS. NEGOCIAÇÃO COLETIVA. VALIDADE.
Estabelecida jornada superior a seis horas e limitada a oito horas por meio
de regular negociação coletiva, os empregados submetidos a turnos ininterruptos
de revezamento não tem direito ao pagamento da 7ª e 8ª horas como extras. (Inteligência da Súmula 423, do TST).
Processo: 0002723-46.2013.5.07.0024
Rel. Juiz Convocado: Judicael Sudário de Pinho
Turma 2

Julg.: 03/11/2014
Publ. DEJT: 11/11/2014

UNIÃO FEDERAL. AGRAVO DE PETIÇÃO. EXECUÇÃO DAS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Merece reforma a decisão recorrida que determinou o arquivamento definitivo dos autos, sem, contudo, observar o disposto nos arts. 177 a 179, da Consolidação dos Provimentos deste Regional, bem como o art. 40, da Lei de Execuções
Fiscais e, ainda, os Atos nºs 017/2011 e 01/2012, ambos da Corregedoria Geral
da Justiça do Trabalho. Agravo de petição conhecido e provido.
Processo: 0001863-10.2010.5.07.0005
Rel. Juiz Convocado: Judicael Sudário de Pinho
Turma 2

Julg.: 25/08/2014
Publ. DEJT: 03/09/2014
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VALE-TRANSPORTE. NÃO FORNECIMENTO PELO
EMPREGADOR. 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 residência-trabalho-residência, 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.

HORAS EXTRAS. PROVAS INSUFICIENTES.

Tendo a reclamada comprovado, documentalmente, que possui menos de
dez empregados em seu estabelecimento e dado o caráter de fato constitutivo do
direito pleiteado, cabe ao reclamante provar a labuta extraordinária, por imposição
do artigo 818 da CLT, c/c com o artigo 333, Inciso I, do CPC, ônus do qual não se
desincumbiu haja vista que a prova apresentada limita-se ao depoimento de uma
única testemunha, o qual não se mostra firme e seguro.

DESPESAS COM FARDAMENTO. INDENIZAÇÃO.

Faz jus o autor à indenização decorrente do uso de fardamento quando
alegado e não provado pelo empregador o fornecimento.
Processo: 0001197-66.2012.5.07.0028
Rel. Desemb.: Durval César Vasconcelos Maia
Turma 2

Julg.: 13/10/2014
Publ. DEJT: 20/10/2014

VALORAÇÃO DAS PROVAS. LIVRE CONVENCIMENTO
MOTIVADO.
O fato de o Juiz, no momento da elaboração da sentença, não fundamentar
sua decisão em um dos meios de provas existentes no processo, não é motivo
para requerer a reforma da sentença, vez que o magistrado, por força do art. 131
do Código de Processo Civil, pode amparar o seu julgamento em qualquer dos
elementos probatórios presentes nos autos.

INTERVALO INTRAJORNADA. NÃO CONCESSÃO OU CONCESSÃO PARCIAL.

A não concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada implica
no pagamento integral do tempo previsto, como hora extraordinária. Inteligência
da OJ nº 307, da SDI-1.

TRABALHO NOTURNO. HORA REDUZIDA, NÃO OBSERVÂNCIA. JORNADA EXTRAORDINÁRIA.
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Inobservada a redução da hora noturna, de 52 minutos e 30 segundos,
compreendida entre as 22h e 5h, o empregado faz jus ao pagamento do tempo
excedente como extraordinário, com integração do adicional noturno (Súmula
nº 60 do TST).

JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS.

Juntado cartões de ponto que registram horário de trabalho "britânico",
uniforme, prevalece a jornada revelada pela prova oral.

HORAS IN ITINERE. SÚMULA Nº 90 DO TST.

Fornecendo a empresa transporte para os empregados, em decorrência
da inexistência de linha de transporte público ou sendo o estabelecimento da
reclamada localizado em local de difícil acesso, há de ser aplicado o constante na
Súmula nº 90 do Tribunal do Superior do Trabalho. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.
Processo: 0000549-67.2013.5.07.0023
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva
Turma 3

Julg.: 29/09/2014
Publ. DEJT: 10/10/2014

VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE. DEVOLUÇÃO.
BOA-FÉ.
A circunstância do exequente ter agido com boa-fé não autoriza a conclusão
de que a quantia indevidamente recebida deva com ele permanecer, ainda que se
trate de verba de natureza alimentar ou do pagamento descabido ter decorrido de
eventual erro da Vara, sob pena de se chancelar o enriquecimento ilícito, valendo
ressaltar que o art. 885, do Código Civil, é taxativo em que "a restituição é devida,
não só quando não tenha havido causa que justifique o enriquecimento, mas
também se esta deixou de existir".
Processo: 0147700-12.2004.5.07.0004
Rel. Desemb.: Jefferson Quesado Júnior
Turma 3

Julg.: 1º/07/2014
Publ. DEJT: 16/07/2014

VENDEDOR EXTERNO. CONTROLE DE JORNADA. HORAS
EXTRAS. POSSIBILIDADE.
A exceção estabelecida no artigo 62, I da CLT alcança, tão somente, os
empregados que prestam serviços com total autonomia quanto ao horário, bem
assim aos que laboram em condições que inviabilizem o controle do horário de
trabalho. Na presente lide, ao contrário do que alega a reclamada, entendo que a
prova oral revelou, de forma robusta e insofismável, que era plenamente possível
o controle do horário de trabalho do reclamante, já que participava de reuniões
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matinais e, após o encerramento das visitas aos clientes, retornava à sede da
empresa para devolução da motocicleta utilizada para realização de suas atividades, bem assim para prestação de contas das vendas realizadas ao longo de todo
o dia. Ademais, trabalhava em sistema de rotas estabelecidas pelo empregador, as
quais não podiam ser alteradas. Restou, também, evidenciado que o obreiro, no
decorrer de sua jornada de trabalho, era monitorado por supervisor da empresa
através de ligações telefônicas.
Processo: 0001610-54.2012.5.07.0004
Rel. Desemb.: Durval César Vasconcelos Maia
Turma 2

Julg.: 25/08/2014
Publ. DEJT: 03/09/2014

VERBAS RESCISÓRIAS. APOSENTADORIA ESPONTÂNEA.
A aposentadoria espontânea do trabalhador não é causa da extinção do
contrato de trabalho, desde que continue a existir a prestação laboral. Este é o
entendimento dos Tribunais Superiores, inclusive com Orientação Jurisprudencial
ratificando este posicionamento.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMPREGADO NÃO ASSISTIDO POR SINDICATO. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO
PREVISTO NAS SÚMULAS 219 E 329 DO TST.

Não comprovando a reclamante que se encontra assistida pelo sindicato
representativo de sua categoria profissional, restam indevidos os honorários
advocatícios, "ex vi" do entendimento constante das Súmulas 219 e 329 do TST.
Processo: 0002532-98.2013.5.07.0024
Rel. Desemb.: Durval César Vasconcelos Maia
Turma 2

Julg.: 25/08/2014
Publ. DEJT: 10/09/2014

VERBAS TRABALHISTAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE.
O princípio do impulso oficial que norteia a execução trabalhista obstaculiza
a aplicação da prescrição intercorrente nos processos que visam garantir a satisfação de direitos trabalhistas já reconhecidos em sentença transitada em julgado.
Inteligência dos arts. 765 e 878, da CLT e Súmula 114, do TST.
Processo: 0145700-56.1992.5.07.0005
Rel. Desemb.: Durval César Vasconcelos Maia
Turma 2

Julg.: 06/10/2014
Publ. DEJT: 15/10/2014

VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO. INVALIDADE DE SUBSTABE-
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LECIMENTO DE ADVOGADO INVESTIDO DE MANDATO
TÁCITO. OJ Nº 200 DA SDI-1 DO TST.
Não merece conhecimento o agravo de instrumento em que o advogado
subscritor teve seus poderes conferidos por substabelecimento passado por patrono
investido de mandato tácito, nos termos da OJ nº 200 da SDI-1 do TST.
Processo: 0000149-60.2012.5.07.0032
Rel. Desemb.: Maria José Girão
Turma 3

Julg.: 22/09/2014
Publ. DEJT: 29/09/2014

VÍNCULO EMPREGATÍCIO. AUSÊNCIA DO REQUISITO
PRIMORDIAL DA SUBORDINAÇÃO JURÍDICA. NÃORECONHECIMENTO.
Evidenciando os autos que o reclamante não comprovou a relação de
emprego, cujo ônus da prova era seu por imposição das normas previstas no
artigo 818 da Consolidação das Leis do Trabalho c/c o art. 333, I, do Código de
Processo Civil, não há como se possa acolher a pretensão do recorrente. Recurso
conhecido e improvido.
Processo: 0001683-26.2012.5.07.0004
Rel. Desemb.: Maria José Girão
Turma 3

Julg.: 06/10/2014
Publ. DEJT: 13/10/2014

VÍNCULO EMPREGATÍCIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
PRIMORDIAIS DA SUBORDINAÇÃO JURÍDICA, PESSOALIDADE E NÃO-EVENTUALIDADE. NÃO RECONHECIMENTO.
Evidenciando os autos que o reclamante não comprovou a relação de
emprego, cujo ônus da prova era seu por imposição das normas previstas no
artigo 818 da Consolidação das Leis do Trabalho c/c o art. 333, I, do Código de
Processo Civil, não há como se possa acolher a pretensão do recorrente. Recurso
conhecido e improvido.
Processo: 0001002-62.2013.5.07.0023
Rel. Desemb.: Maria José Girão
Turma 3

Julg.: 13/10/2014
Publ. DEJT: 29/10/2014

VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL DE CERCEAMENTO DE
DEFESA NÃO CARACTERIZADO.
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1 INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA
AUSENTE. RITO ORDINÁRIO.
Compromissada a apresentar espontaneamente suas testemunhas para audição em Juízo, independentemente de notificação prévia destas, pena de incidir a
preclusão temporal do seu direito, a parte abdicou da prerrogativa de intimação das
colaboradoras ausentes prevista no art. 825 celetista. A negação do fracionamento
da audiência com a finalidade de intimá-las não vulnera a ampla defesa constitucional; incidência da razoável duração do processo - art. 5º, inciso LXXVIII, CF.

2 INDEFERIMENTO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS (CTPS
DA TESTEMUNHA E CAGED).

Não há maltrato ao art. 5º, LV, da Constituição da República, quando a
juntada de documentos pretendida pela parte apenas concorre para a realização de
diligências desnecessárias e procrastinatórias que não teriam o condão de modificar
a solução conferida ao caso, tendo o indeferimento da medida lastro nos arts. 765
da CLT e 130 do CPC.

CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA ARBITRAL. ALCANCE NO
DIREITO INDIVIDUAL TRABALHISTA.

Considerando que a pretensão da autora tem abrigo competencial no
art. 114, I, da CR/88 e diante do princípio da inafastabilidade da jurisdição
(art. 5º, XXXV, da Carta Magna), não se pode tolher o acesso amplo e irrestrito
do trabalhador ao Judiciário Trabalhista sob o pálio da existência de cláusula
compromissória arbitral que não resvala efeitos jurídicos na esfera do direito
individual do trabalho de caráter indisponível, ante a estipulação do art. 1º da Lei
nº 9.307/96 (Lei da Arbitragem).

RELAÇÃO DE EMPREGO X PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
AUTÔNOMO. VENDEDOR INTERNO.

Constatada a presença dos requisitos legais que grifam o contrato de
emprego (pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação - arts. 2º
e 3º da CLT) de se reconhecer abstraída a alegada prestação de serviço autônomo,
exegese do art. 9º da CLT, e de se respaldar a sentença que admitiu o vínculo
empregatício e deferiu o pagamento das verbas decorrentes pretendidas e carentes
de prova quitação.

VALOR DA REMUNERAÇÃO. PROVA.

Ressaindo dos documentos dos autos e dos depoimentos do preposto e
das testemunhas que o ganho salarial mensal da reclamante variava na órbita de
R$ 1.500,00 a R$ 2.000,00, sanciona-se a fixação sentencial da média salarial
de R$ 1.750,00 por mês.

JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS. PERÍODO DE
ALTA ESTAÇÃO.
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Comprovado que o horário de trabalho da reclamante era das 14 às 24
horas, com uma 01 hora de intervalo, de segunda a sábado, nos meses de janeiro,
julho e dezembro, patente que a reclamante extrapolava a jornada de oito horas
diárias, o que mina o intento reformista de exclusão das horas extras deferidas.

RETENÇÃO DE COMISSÕES. PROVA.

Indicando a reclamante a origem contratual das comissões retidas através
da juntada dos respectivos contratos de venda, caberia à reclamada provar a paga,
a teor dos arts. 464 e 466 da CLT. Não o fazendo, deverá suportar a prova frustrada
com a condenação correspondente.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Os honorários advocatícios, no entender deste Relator, alcançam fundamento para sua concessão nos artigos 5º, XVIII, LXXIV; 8º, inciso V e 133 todos
da Constituição da República.
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