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Apresentação

O presente número do Boletim de Jurisprudência do Tribunal
Regional do Trabalho da 7ª Região divulga as ementas dos acórdãos
julgados e/ou publicados no período de julho a dezembro de 2017.
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Ementário
ABANDONO DE EMPREGO. RESCISÃO DO CONTRATO
DE TRABALHO POR JUSTA CAUSA DO EMPREGADO.
CONFIGURAÇÃO.
O ônus de provar o término do contrato de trabalho, quando negados a
prestação de serviço e o despedimento, é do empregador, pois o princípio da continuidade da relação de emprego constitui presunção favorável ao empregado. Daí
se faz indispensável prova clara e robusta da reclamada, sob pena de se considerar
injusta a dispensa, inteligência da Súmula nº 212 do TST. No presente caso, a
demandada desincumbiu-se de seu ônus probatório a contento, não merecendo
reforma a sentença de piso.

DA MULTA DO ART. 477, DA CLT. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. INDEVIDO O PAGAMENTO. SÚMULA Nº 462 DO TST.
Na diretriz traçada pela Súmula nº 462 do TST, o pagamento da multa
do art. 477, §8º, da CLT é devido mesmo quando persiste controvérsia sobre
o motivo do desligamento, salvo se a mora decorrer de conduta praticada pelo
empregado. In casu, reconhecida a justa causa, por abandono de emprego, não há
como condenar o recorrido ao pagamento da multa prevista no referido dispositivo
legal. Sentença mantida, ainda que por fundamento diverso. Recurso ordinário
conhecido e desprovido.
Processo: 0002028-38.2016.5.07.0008
Rel. Desemb.: Francisco José Gomes da Silva
Turma 2

Julg.: 23/10/2017
Publ. DEJT: 06/11/2017

ACIDENTE DE PERCURSO. ESTABILIDADE ACIDENTÁRIA.
CONFIGURAÇÃO.
Satisfeitosos requisitos dispostos no artigo 118 da Lei 8.213/1991, de se
deferir a indenização estabilitária, ainda que não tenha havido, a concessão e
cessação do auxílio-doença acidentário em razão da omissão da reclamada de
emitir a CAT, por força do que dispõe o art. 129 do Código Civil.

INTERVALO INTRAJORNADA. PRÉ-ASSINALAÇÃO NOS
CONTROLES DE PONTO. ÔNUS DA PROVA.
O § 2º do art. 74 da CLT autoriza a pré-assinalação do intervalo intrajornada o que também é ratiﬁcado pelo art. 13 da Portaria nº 3.626/91 do Ministério
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do Trabalho e Emprego - MTE. Em cumprido a empresa tal regramento, cabe ao
empregado provar a alegação de inobservância de intervalo intrajornada, o que
se veriﬁcou na espécie por meio da prova oral produzida.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. MULTA.
O manejo dos Embargos de Declaração quando se dá com a ﬁnalidade de
apreciação de matéria já preclusa, revela o intuito meramente protelatório do recurso
ou, pelo menos, o uso de forma processualmente inadequada desse instrumento jurídico, sem qualquer esteio em supostas contradição e omissão do julgado. O Juízo de
origem fundamentou de maneira clara suas razões de decidir, assim conﬁgurado o
ato protelatório capaz de ensejar a aplicação da multa prevista no § 2º do art.1.026
do CPC. A parte tem direito de se valer dos recursos previstos na legislação, mas
dentro dos limites nela impostos para o exercício desse direito. Recurso desprovido.
Processo: 0000632-63.2016.5.07.0028
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar
Turma 1

Julg.: 05/10/2017
Publ. DEJT: 06/10/2017

ACIDENTE DE TRABALHO. MORTE. DESABAMENTO. EMPREGADO MENOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PROIBIDA
AO MENOR. PORTARIA Nº 20, ANEXO I, MTE. AUSÊNCIA DE
MEDIDAS DE SEGURANÇA. REINCIDÊNCIA NO ACIDENTE.
Constituindo-se as empresas em construtora, incorporadora e subempreiteira e, em sendo as atividades por elas desenvolvidas consideradas de risco,
resconhece-se a responsabilidade objetiva e solidária. Absteve-se a empresa de
empregar medidas de segurança capazes de evitar a reincidência de acidentes, tal
como o que terminou por ceifar a vida do trabalhador menor. Ademais, manteve a
empresa empregado menor trabalhando em atividade proibida, segundo o Anexo
I, da Portaria nº 20/2001 do MTE. Devidos o pensionamento aos pais pela perda
do ﬁlho adolescente, em razão de presumida necessidade da família, e os danos
morais, pelo sofrimento psíquico incomensurável
Processo: 0000302-97.2015.5.07.0029
Rel. Desemb.: Fernanda Maria Uchoa de Albuquerque
Turma 3

Julg.: 31/08/2017
Publ. DEJT: 04/09/2017

ACIDENTE DE TRAJETO. ESTABILIDADE PROVISÓRIA
ASSEGURADA. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA DEVIDA. ART. 21 E 118 DA LEI Nº 8.213/91 C/C
SÚMULA 378, DO TST.
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Diante das normas que regem o tema, infere-se que se equipara ao acidente
de trabalho, aquele ocorrido no percurso da residência para o local de trabalho ou
deste para aquela, também denominado de acidente de trajeto, ensejando, portanto,
o pagamento de indenização substitutiva da estabilidade provisória prevista no
art. 118 da Lei 8.213/91, não sendo requisito para a concessão de tal estabilidade
acidentária, a existência ou não da culpa patronal quanto ao acidente veriﬁcado.
Recurso conhecido e improvido.
Processo: 0000849-97.2016.5.07.0031
Rel. Desemb.: Francisco José Gomes da Silva
Turma 2

Julg.: 16/10/2017
Publ. DEJT: 17/10/2017

ACIDENTE DE TRAJETO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
O acidente de trajeto, previsto no art. 21, inc. IV, alínea 'd', da Lei 8.213/91,
somente será considerado acidente de trabalho quando ocorrido estritamente
dentro do itinerário diariamente cumprido pelo trabalhador, imprescindível ao
deslocamento entre sua residência e o trabalho. Comprovado que o infortúnio
não ocorreu no trajeto casa-trabalho-casa, não há falar em garantia de emprego
acidentária. Recurso não provido.
Processo: 0001247-53.2016.5.07.0028
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar
Turma 1

Julg.: 04/10/2017
Publ. DEJT: 06/10/2017

ACÚMULO DE FUNÇÃO. RECURSO DO RECLAMANTE E
DAS RECLAMADAS CSN, TLSA E FTL. ANÁLISE CONJUNTA.
Veriﬁca-se que as atividades desempenhadas pelo reclamante, quando
acumulou a função de Diretor de Relações com Investidores, além de compatíveis,
eram realizadas para o mesmo empregador e dentro de sua jornada de trabalho, o
que, em regra, por si só, não enseja o pagamento de um "plus" salarial. Ademais,
na hipótese de acúmulo de funções dentro da mesma jornada de trabalho, como
ocorreu quando exerceu o cargo de Diretor-Presidente, é certo que o empregado faz
jus ao maior salário e não à remuneração correspondente a ambas as funções ou a
percentual previsto em legislações de categorias especíﬁcas, alheias à do reclamante.

MULTA DO ART. 477, 8º DA CLT. RECURSO DAS RECLAMADAS CSN, TLSA E FTL. ANÁLISE CONJUNTA.
As verbas rescisórias foram pagas tempestivamente, ou seja, dentro do
prazo do art. 477, § 6°, "b", da CLT, com base no valor que a reclamada entendeu
correto. Ademais, as diferenças salariais, pleiteadas na presente reclamação, e
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parcialmente concedidas por sentença, são matérias altamente controvertidas. Em
relação à multa do art. 477, § 8°, da CLT, a jurisprudência do TST já se consolidou no sentido de que o reconhecimento de diferenças rescisórias em juízo não
gera o direito à multa do art. 477, § 8º, CLT, o que aconteceu no presente feito.
Recurso ordinário do reclamante conhecido e não provido. Recurso ordinário das
reclamadas CSN, TLSA e FTL conhecido e parcialmente provido.
Processo: 0001471-03.2015.5.07.0003
Rel. Desemb.: Fco. Tarcisio Guedes Lima Verde Junior
Turma 3

Julg.: 14/09/2017
Publ. DEJT: 02/10/2017

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SANTA CASA DE MISERICÓRDIA.
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE. SUBORDINAÇÃO JURÍDICA. VÍNCULO RECONHECIDO.
Constatando-se que os proﬁssionais contratados são compelidos a constituir
pessoa jurídica por determinação do hospital e, mais, os supostos autônomos realizam o mesmo trabalho dos demais empregados, cumprem escalas de plantões e
não possuem pacientes exclusivos (particulares), resta conﬁgurada a subordinação
jurídica, impondo-se o reconhecimento do vínculo empregatício, em louvor aos
princípios da Primazia da Realidade, Imperatividade das Normas Trabalhistas e
da Indisponibilidade dos Direitos trabalhistas. Recurso não provido.
Processo: 0000439-18.2016.5.07.0038
Rel. Desemb.: Regina Glaucia Cavalcante Nepomuceno
Turma 1

Julg.: 04/10/2017
Publ. DEJT: 11/10/2017

AÇÃO COLETIVA. SINDICATO PROFISSIONAL. LEGITIMIDADE. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS.
CARACTERIZAÇÃO.
O art. 8°, III, CF/88, atribuiu legitimidade processual ampla ao ente sindical
para a defesa dos direitos e interesses de toda categoria, sob o enfoque objetivo e
subjetivo. Por sua vez o art. 81, III, CDC, deﬁne direitos individuais homogêneos
como aqueles "decorrentes de origem comum". Mencionados direitos são, em
sua essência, individuais e, por consequência, possuem titulares determinados e
objeto divisível. A homogeneidade deve ser vista sob ótica da natureza do direito
em si e não, em eventuais disparidades nas expressões monetárias apuradas em
cada ação individualmente proposta, devendo, ainda, as questões comuns sobrepujarem às individuais. Conﬁgurada, portanto, a legitimidade ativa do sindicato
autor que busca provimento jurisdicional no sentido de ver cumprido os termos
da Convenção Coletiva de Trabalho.
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MULTA PREVISTA EM NORMA COLETIVA. CLÁUSULA CONVENCIONAL QUE ESTABELECE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.
INTERPRETAÇÃO LITERAL. DESCUMPRIMENTO.
A negociação coletiva tem seus próprios protagonistas, e se não foi convencionada a modalidade de concessão dos cartões-alimentação de forma parcelada,
não pode prevalecer interpretação do juiz de primeira instância, ainda que sob
o argumento de que não há prejuízo para uma das partes. A máxima pacta sunt
servanda deve prevalecer, com mais razão ainda em se tratando de entes coletivamente considerados, como no caso de sindicatos.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. SÚMULA 219, III, V, DO TST.
O sindicato, quando atua como substituto processual, tem direito ao
pagamento de honorários advocatícios. Diante da baixa complexidade da causa,
cabíveis honorários no percentual de 10% sobre o valor da condenação. Recurso
ordinário do autor provido.
Processo: 0000405-27.2016.5.07.0011
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar
Turma 1

Julg.: 25/10/2017
Publ. DEJT: 25/10/2017

AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE CONSIGNADA
À AUDIÊNCIA PREVIAMENTE DESIGNADA PARA A QUAL
FOI REGULARMENTE INTIMADA. REVELIA E CONFISSÃO
FICTA MANTIDAS.
Inexitosa a citação do consignado através de notiﬁcação postal e por oﬁcial de justiça no mesmo endereço informado por ele na reclamação trabalhista
e não havendo notícia de mudança do endereço do reclamante até a interposição
do presente recurso, válida sua notiﬁcação por edital. Desta forma, impõe-se seja
mantida a decisão que considerou o reclamante-consignado revel e confesso ante
sua ausência injustiﬁcada à audiência inaugural, e julgou procedente o pedido
contido na presente Ação de Consignação em Pagamento para declarar a empregadora-devedora liberada de sua obrigação de pagar as verbas rescisórias de saldo
de salário, horas extras, salário família, férias proporcionais (7/12) acrescidas do
1/3 constitucional, 13º salário proporcional (6/12), pelo valor líquido ofertado
de R$ 362,24, ﬁcando extinta a obrigação quanto a tais parcelas. Recurso do
reclamante-consignado conhecido e não provido.
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Processo: 0001186-31.2016.5.07.0017
Rel. Desemb.: Emmanuel Teoﬁlo Furtado
Turma 1

Julg.: 11/10/2017
Publ. DEJT: 13/10/2017

AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, INCISOS IV E V, DO CPC/2015.
SENTENÇA PROFERIDA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO.
ALEGAÇÃO DE OFENSA À COISA JULGADA COLETIVA E
DE VIOLAÇÃO DE NORMAS LEGAIS (ARTIGO 5º, XXXVI, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ARTIGOS 767, 836, 879, § 1º, DA
CLT E ARTIGO 467 DO CPC/1973). SUCEDÂNEO RECURSAL.
FUNDADA CONTROVÉRSIA JURISPRUDENCIAL ACERCA DA
MATÉRIA À ÉPOCA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO
RESCINDENDA. IMPROCEDÊNCIADO PLEITO RESCINDENTE.
A sentença rescindenda acolheu o pedido formulado em embargos à execução, reconhecendo como devido aos exequentes o montante apurado na planilha de liquidação apresentada pelo executado, que aplicou dedução da parcela
denominada CTVF no cálculo dos anuênios deferidos na ação coletiva nº 19800084.2004.5.07.0001. Os autores focalizam como causas de pedir as alegações de
ofensa à coisa julgada coletiva e inovação do título na fase executória, ensejando
literal violação de preceitos legais e constitucionais, de modo a alicerçar a pretensão rescindente com base no art. 966, incisos IV e V, do CPC/2015. Todavia,
além da inviabilidade do manejo da ação rescisória com a ﬁnalidade jurídica de
sucedâneo recursal, é imperioso concluir que a demanda rescisória, ajuizada em
junho de 2016, logo após o julgamento plenário do Incidente de Uniformização
Jurisprudencial, tem como real alicerce jurídico a posterior paciﬁcação do entendimento deste Tribunal ﬁrmada na Tese Prevalecente nº 3, de sorte a conﬁgurar
verdadeira pretensão rescisória com base na alteração da jurisprudência regional
acerca da matéria então controvertida, o que desautoriza o provimento rescindente
almejado pelos autores sob o ângulo argumentativo de violação da coisa julgada
na fase de execução individual daquele título coletivo.
Processo: 0080204-55.2016.5.07.0000
Rel. Desemb.: Emmanuel Teoﬁlo Furtado
Tribunal Pleno

Julg.: 10/10/2017
Publ. DEJT: 10/10/2017

AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA
O REGULAR DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO. OMISSÃO DO AUTOR QUANTO AO CUMPRIMENTO DE DECISÃO
EM QUE SE DETERMINOU A EMENDA DA INICIAL E A
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JUNTADA DE CERTIDÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA
DECISÃO RESCINDENDA.
Dispõe o Código de Processo Civil de 2015, no art. 321, caput, reproduzindo
regra precedente, que "O juiz, ao veriﬁcar que a petição inicial não preenche os
requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes
de diﬁcultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15
(quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser
corrigido ou completado." Preconiza, ademais, o parágrafo único, do mesmo dispositivo legal, que a inércia autoral, consistente no descumprimento da diligência,
implicará o indeferimento da inicial que, cuidando-se de situação que, por sua
vez, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC/2015, autoriza o julgador (juiz ou
tribunal, conforme o caso), a promover a extinção do processo sem a resolução
do mérito. No caso sub oculi, o relator, veriﬁcando a existência das situações
legais em relevo, concedeu à autora o prazo de 15 (quinze) dias para a promoção
da emenda à inicial, restando assente que a intimação foi descumprida, donde
sobrevir a imperiosa necessidade, ex vi legis, de extinção da presente rescisória
sem a resolução do mérito.
Processo: 0080076-98.2017.5.07.0000
Rel. Desemb.: Durval César de Vasconcelos Maia
Tribunal Pleno

Julg.: 18/07/2017
Publ. DEJT: 18/07/2017

AÇÃO RESCISÓRIA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 485, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
1973. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CONTROVÉRSIA SOBRE O
INÍCIO DA VIGÊNCIA DO REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO.
Uma vez que a validade de norma municipal publicada em jornal local era
controvertida nos tribunais à época da prolação do decisum atacado, o que já obstaria a procedência desta rescisória, bem como que a própria natureza jurídica do
vínculo que uniu, especiﬁcamente, a então reclamante e a Municipalidade autora
era duvidosa quando lançada a decisão vergastada, de sorte que o acolhimento
das alegações da parte exigiria o reexame de todo o conjunto probatório dos
autos originários, a ﬁm de veriﬁcar se houve, realmente, a edição e publicação
de Lei Municipal instituindo o regime jurídico administrativo para os servidores
públicos municipais na data alegada pelo Município, se esta publicação era válida
e se a então reclamante, efetivamente, fora contratada sob o regime estatutário
ou celetista, conclusão que não é possível extrair-se a partir da simples leitura da
decisão rescindenda, não há como se dar guarida à pretensão de quebra da coisa
julgada, impondo-se julgar improcedente a ação rescisória.
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Processo: 0080497-25.2016.5.07.0000
Rel. Desemb.: Jefferson Quesado Junior
Tribunal Pleno

Julg.: 19/09/2017
Publ. DEJT: 19/09/2017

AÇÃO RESCISÓRIA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO
TRABALHO. ART. 966, II, DO CPC. PUBLICAÇÃO DE LEI
INSTITUIDORA DO RJU. ADI 3.395/DF. CONTROVÉRSIA
SOBRE A VALIDADE DA LEI. IMPOSSIBILIDADE DO
CORTE RESCISÓRIO.
Não é possível rescindir sentença que, utilizando-se de entendimento
outrora respaldado pela redação anterior da Súmula nº 01 deste Regional, pronunciou a invalidade de regime jurídico estatutário porque o Município não
comprovara em Juízo a publicação da respectiva lei instituidora em órgão oﬁcial
de imprensa. O corte rescisório só é autorizado na hipótese do art. 966, II, quando
incontestável a incompetência. Afastam-se, assim, os casos em que a deﬁnição da
competência depende da prova da existência válida de lei instituidora de RJU e
em que o critério para aferição dessa validade é controvertido.

AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO LITERAL A DISPOSITIVO DE
LEI. ART. 966, V, DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATÉRIA
CONTROVERTIDA NOS TRIBUNAIS.
A violação literal de disposição legal só se conﬁgura quando a interpretação
sustentada na decisão não se reveste do mínimo de razoabilidade. Se a norma é
interpretada de maneira razoável, não se pode aﬁrmar que a decisão afronta a
literalidade de disposição legal. Somente interpretação oposta ao entendimento
pacíﬁco nos tribunais autoriza o corte rescisório com base no art. 966, V, do CPC
(Súmula 83, TST).
Processo: 0080480-86.2016.5.07.0000
Rel. Desemb.: Plauto Carneiro Porto
Tribunal Pleno

Julg.: 14/11/2017
Publ. DEJT: 14/11/2017

AÇÃO RESCISÓRIA. INCOMPETÊNCIAABSOLUTA DA JUSTIÇA
DO TRABALHO. LIDE ENVOLVENDO SERVIDOR E O ENTE
PÚBLICO. MATÉRIA CONTROVERTIDA. DESCABIMENTO.
A jurisprudência é pacíﬁca no sentido de considerar incabível ação rescisória por violação literal de lei se a decisão rescindenda estiver fundamentada
em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais, in casu, competência
material da Justiça do Trabalho para apreciar as demandas entre o Poder Público e
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seus servidores (art. 114, inciso I da CF/88). Inteligência das Súmulas 83 do TST
e 343 do STF. Ação rescisória conhecida e julgada improcedente.
Processo: 0080478-19.2016.5.07.0000
Rel. Desemb.: Fernana Maria Uchoa de Albuquerque
Tribunal Pleno

Julg.: 10/10/2017
Publ. DEJT: 10/10/2017

AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. OCORRÊNCIA. CONFISSÃO FICTA DO RECLAMANTE AFASTADA
PELA CONFISSÃO REAL DA RECLAMADA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICAAOS FATOS ALEGADOS NAINICIAL.
Segundo o art.341 do NCPC, cabe ao réu, em sua contestação, impugnar
precisamente os fatos alegados pelo autor na petição inicial, sob pena de serem
consideradas verdadeiras as alegações não impugnadas. In casu, malgrado aplicada a conﬁssão ﬁcta ao reclamante, diante do não comparecimento à audiência
na qual seria colhido seu depoimento, a ausência de impugnação especíﬁca da
reclamada quanto às verbas pleiteadas na exordial, somada à conﬁssão quanto ao
não pagamento, deve ser entendida como aquiescência das mesmas no que diz
respeito ao direito do reclamante de percebê-las. Em assim, prospera o pedido
rescisório, nos termos do art. 966, V, do NCPC.
Processo: 0080455-73.2016.5.07.0000
Rel. Desemb.: Fernana Maria Uchoa de Albuquerque
Tribunal Pleno

Julg.: 05/09/2017
Publ. DEJT: 05/09/2017

AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA
JURÍDICA/COISA JULGADA. PRESSUPOSTOS INEXISTENTES.
IMPROCEDÊNCIA.
Constatando-se, de mero exame dos autos, que a decisão de mérito transitada em
julgado foi proferida sem agressão a qualquer dos dispositivos legais mencionados pelo
autor, na petição inicial da ação rescisória, não há que se falar em violação manifesta
de norma jurídica (art. 966, V, do CPC/2015), impondo-se, ipso facto, a improcedência
do pedido de rescisão; por outro viés, não estará presente a condição sine qua non para
a rescisão de sentença, com base em violação dos efeitos da coisa julgada, nos casos
em que a decisão rescindenda seja posterior àquela em se fundamenta a pretensão.
Processo: 0080029-27.2017.5.07.0000
Rel. Desemb.: Durval César de Vasconcelos Maia
Tribunal Pleno

BJ 2017-2.indd 17

Julg.: 19/09/2017
Publ. DEJT: 19/09/2017

24/04/2018 12:09:36

18

TRT 7ª REGIÃO - BOLETIM DE JURISPRUDÊNCIA - JUL./DEZ. - 2017

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DEVIDO.
Comprovado através do Perﬁl Proﬁssiográﬁco Previdenciário (PPP)
que os EPI's fornecidos pelo empregador ao empregado, ativado na função de
Operador de Forno e Pedreiro Refratário, eram ineﬁcazes para neutralizar o
fator de risco detectado em seu ambiente de trabalho, devido o pagamento do
adicional de insalubridade.

DAS HORAS EXTRAORDINÁRIAS.
Cumprindo o obreiro jornada laboral superior a 44 horas semanais
tem jus às horas extras, por aplicação do disposto no Inciso XIII do Art. 7º
da Lex Fundamentalis.

INTERVALO PARA DESCANSO E ALIMENTAÇÃO. ARTIGO
71 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. INOBSERVÂNCIA. EFEITOS.
O descumprimento do intervalo mínimo de uma hora para repouso e
alimentação, previsto no art. 71, caput, da CLT, implica o pagamento do tempo
correspondente, com um acréscimo de 50% (cinquenta por cento), nos moldes
do § 4º do referenciado dispositivo legal, tendo em vista tratar-se de medida de
higiene, saúde e segurança do trabalhador.

MULTA RESCISÓRIA. DEVIDA. HOMOLOGAÇÃO SINDICAL
FORA DO DECÊNDIO LEGAL.
A penalidade prevista no § 8º do art. 477 da CLT não se dá apenas quando há
retardo no pagamento rescisório, mas também na hipótese de atraso na sua formalização, requisito sine qua non à validade do respectivo recibo, consoante inteligência
do §1º do referenciado dispositivo legal, assim textualizado: "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".
Processo: 0001791-38.2015.5.07.0008
Rel. Desemb.: Antº Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 16/10/2017
Publ. DEJT: 16/10/2017

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. HIDROCARBONETO
AROMÁTICO. ATIVIDADE PREVISTA NO ANEXO XIII
DA NR-15/MTE.
Tratando-se de atividade com "emprego de produtos contendo hidrocarbonetos aromáticos como solventes ou em limpeza de peças", deve ser aplicado
o critério qualitativo de análise das condições insalubres de trabalho, segundo o
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disposto no Anexo XIII da NR-15/MTE, independentemente, pois, de qualquer
medição, conforme determina o item 15.1.3, da Norma Regulamentadora nº 15
do MTE. Recurso Ordinário conhecido e parcialmente provido.
Processo: 0001259-37.2016.5.07.0038
Rel. Desemb.: Jose Antonio Parente da Silva
Turma 3

Julg.: 26/10/2017
Publ. DEJT: 10/11/2017

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LIMITAÇÃO DO CONDENATÓRIO.
Demonstrado através do Perﬁl Proﬁssiográﬁco Previdenciário que o reclamante
laborara na condição de "Operador I" até 01/04/2014, e tendo o laudo pericial se
limitado a analisar as condições de trabalho relativamente a tal função, sem qualquer
referência à de "Auxiliar de Almoxarifado", por ele desempenhada a partir daquela data
até a ruptura contratual, de se exclua da condenação o derradeiro exercício funcional.
Processo: 0000438-02.2016.5.07.0016
Rel. Desemb.: Antº Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 23/10/2017
Publ. DEJT: 06/11/2017

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SENTENÇA LEGALMENTE FUNDAMENTADA. CONFIRMAÇÃO.
Conﬁrma-se decisão que, fundamentada na prova dos autos e legislação adequada ao caso, entrega a prestação jurisdicional na melhor forma de direito. Desta
feita, dá-se parcial provimento a remessa necessária apenas para que, em sede de
liquidação por artigos, se apure os exatos períodos laborais em que os reclamantes
prestaram seus serviços nos âmbitos dos hospitais e postos de saúde do município
reclamado, para ﬁns de concessão de adicional de insalubridade, devendo ser excluídos,
da condenação, os períodos não prescritos em que os autores não laboraram nos
locais declinados acima. Remessa necessária conhecida e parcialmente provida.
Processo: 0010398-20.2014.5.07.0026
Rel. Desemb.: Fco. Tarcisio Guedes Lima Verde Junior
Turma 3

Julg.: 19/10/2017
Publ. DEJT: 25/10/2017

ADICIONAL DE PERICULOSIDADE- DEFERIMENTO.
O TST já se manifestou através da Súmula 453, no sentido de que o pagamento de adicional de periculosidade efetuado por mera liberalidade da empresa,
ainda, que de forma proporcional ao tempo de exposição ao risco ou em percentual
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inferior ao máximo legalmente previsto, dispensa a realização da prova técnica
exigida pelo art. 195 da CLT, pois, torna incontroversa a existência do trabalho
em condições perigosas. No caso, restou incontroversa a efetiva exposição intermitente do obreiro à situação de risco, de forma a tornar indene de dúvidas seu
direito ao adicional de periculosidade, principalmente, quando constatado que tal
exposição não se mostrava eventual, tampouco por tempo extremamente reduzido,
como demonstram os recibos de pagamento constantes nos autos.
Processo: 0001885-11.2015.5.07.0032
Rel. Desemb.: Jefferson Quesado Junior
Turma 2

Julg.: 04/09/2017
Publ. DEJT: 06/09/2017

ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. INDEFERIMENTO.
PROVA TÉCNICA CONCLUSIVA. INEXISTÊNCIA DO RISCO
DE VIDA.
A teor do disposto no art. 195, da CLT, a caracterização do trabalho periculoso faz-se mediante a imprescindível realização de perícia técnica. Concluindo
o laudo pericial que o reclamante "trabalhava nas atividades com operações no
sistema elétrico de consumo, realizando instalações e manutenções em equipamentos elétricos desenergizados e liberados para o trabalho", sem contato rotineiro
ou exposição habitual ao perigo, e inexistindo nos autos elementos outros que
formem a convicção necessária para derruir a prova técnica, não merece censura
a decisão que indeferiu o adicional de periculosidade.
Processo: 0000072-90.2016.5.07.0006
Rel. Desemb.: Plauto Carneiro Porto
Turma 3

Julg.: 10/08/2017
Publ. DEJT: 16/08/2017

ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. TERMINAL PORTUÁRIO DO PECÉM. APLICAÇÃO DA SÚMULA 453, DO C.TST.
O Acordo Coletivo de Trabalho ﬁrmado entre reclamada e o sindicato
representante da categoria proﬁssional do autor prevê o pagamento do adicional de
periculosidade aos trabalhadores que laboram na área interna do terminal portuário
do Pecém. Dessa forma, o pagamento espontâneo do referido adicional dispensa a
realização da prova técnica exigida pelo art. 195 da CLT, pois torna incontroversa
a existência do trabalho em condições perigosas, nos percentuais e períodos acordados entre o sindicato e a empresa. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Processo: 0000837-23.2015.5.07.0030
Rel. Desemb.: Fco. Tarcisio Guedes Lima Verde Junior
Turma 3
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ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. TRABALHO EM ÁREA
DE RISCO. ANEXO 2 DA NR Nº 16. DEVIDO.
No exercício de tarefas nas quais se mantinha exposto a ambiente periculoso, faz jus o autor ao pagamento de adicional de periculosidade, nos moldes do
Anexo 2, da NR-16 da Portaria nº 3.214/78 do MTB.

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. APLICABILIDADE DA LEI Nº
12.546/2011.
Não logrando a recorrente comprovar a adesão à sistemática de recolhimento, para ﬁns de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), por
meio do documento respectivo, não há acolher-se a impugnação à conta liquidatória
a este tocante. Recurso ordinário conhecido e improvido.
Processo: 0001474-79.2016.5.07.0016
Rel. Desemb.: Regina Glaucia Cavalcante Nepomuceno
Turma 1

Julg.: 11/10/2017
Publ. DEJT: 13/10/2017

ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. UTILIZAÇÃO DE
MOTOCICLETA NO TRABALHO. DEVIDO.
As atividades alcançadas pela alteração legislativa promovida através da
Lei 12.997/14, que acresceu o parágrafo 4º ao art. 193 da CLT, são aquelas desenvolvidas mediante a utilização de motocicletas. Assim, à falta de restrições legais,
qualquer que seja sua função, haverá a incidência do adicional de periculosidade
se houver utilização de motocicleta para o desempenho das atividades laborais.
Recurso não provido.
Processo: 0000045-89.2017.5.07.0033
Rel. Desemb.: Regina Glaucia Cavalcante Nepomuceno
Turma 1

Julg.: 08/11/2017
Publ. DEJT: 09/11/2017

ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. UTILIZAÇÃO DE MOTOCICLETA PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADES LABORAIS.
O art. 193, § 4º, da CLT estabelece, como fato gerador do pagamento do
adicional de periculosidade, o exercício de atividade laboral em motocicleta. A
vontade do legislador não foi a de assegurar ao trabalhador o adicional pelo só fato
de usar motocicleta em seus deslocamentos, mesmo durante a jornada de trabalho,
mas àquele trabalhador em que esse uso seja ínsito à própria atividade, em condições semelhantes às que ocorrem com os motoboys, mototaxistas, moto-frete,
motoqueiros-entregadores em geral, em relação aos quais o uso da motocicleta
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é uma exigência contínua, o que não é o caso do vendedor externo que usa moto
em seus deslocamentos para os clientes. Recurso ordinário conhecido e provido.
Processo: 0002607-05.2016.5.07.0034
Rel. Desemb.: Fco. Tarcisio Guedes Lima Verde Junior
Turma 3

Julg.: 26/10/2017
Publ. DEJT: 31/10/2017

ADICIONAL DE QUEBRA DE CAIXA. GRATIFICAÇÃO DE
CAIXA. CUMULAÇÃO.
O adicional de "quebra de caixa" e a gratiﬁcação de caixa são verbas distintas, podendo ser pagas cumulativamente e sem risco de conﬁgurar afronta à
Constituição Federal (art. 37, incisos XVI e XVII). A parcela "quebra de caixa" não
se destina a remunerar o exercício da função de "Caixa", mas sim a cobrir eventuais diferenças de numerário no fechamento do caixa. Sentença que se reforma.
Processo: 0001637-51.2014.5.07.0009
Rel. Desemb.: Jose Antonio Parente da Silva
Turma 3

Julg.: 21/09/2017
Publ. DEJT: 23/09/2017

ADICIONAL DE TRABALHO NOS FINS DE SEMANA.
PREVISÃO EM NORMA COLETIVA. NÃO INCORPORAÇÃO.
O adicional de 15% (quinze por cento), previsto em norma coletiva, denominado "COMPLEMENTAÇÃO DE TRABALHO NOS FINS DE SEMANA",
não pode ser incorporado ao salário, uma vez que não se trata de gratiﬁcação de
função, mas de uma espécie de salário-condição, mesmo que o reclamante o tenha
recebido por mais de 10 (dez) anos. Recurso conhecido e improvido.
Processo: 0001200-57.2016.5.07.0003
Rel. Desemb.: Francisco José Gomes da Silva
Turma 2

Julg.: 28/08/2017
Publ. DEJT: 05/09/2017

ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA. PROVISORIEDADE.
O elemento deﬁnidor do pagamento do adicional de transferência é a provisoriedade e/ou deﬁnitividade 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 entanto, a só duração
não é determinante, uma vez que todos os dados fáticos devem ser analisados em
conjunto, não bastando o exame de um único fator, como o tempo, mas, sim, a
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conjugação dos três requisitos: o ânimo (provisório ou deﬁnitivo), a sucessividade
de transferências e o tempo de duração. No caso dos autos, vê-se que ao autor
foi imposto, no período de 04 anos, no mínimo 05 deslocamentos com vistas ao
atendimento das necessidades empresariais da parte recorrente, o que revela,
claramente, a sucessividade de transferência e o ânimo provisório dos períodos
em que o autor permaneceu em cada cidade.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Com fulcro no que dispõe o art. 927, V, do CPC de 2015 e art. 15, I, "e",
da IN nº 39 do TST, curvei-me à Súmula n° 02 deste Regional, para entender ser
devida a verba honorária apenas quando a parte for beneﬁciária da justiça gratuita
e estiver assistida pelo sindicato da sua categoria proﬁssional, o que não ocorre
na hipótese, tendo em vista que o reclamante se encontra assistido por advogado
particular. Recurso ordinário conhecido e parcialmente provido.
Processo: 0001112-53.2016.5.07.0024
Rel. Desemb.: Fco. Tarcisio Guedes Lima Verde Junior
Turma 3

Julg.: 14/09/2017
Publ. DEJT: 02/10/2017

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INFRAERO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ADC Nº 16/DF. 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. Assim, demonstrado nos autos que a tomadora de
serviços (INFRAERO) não cumpriu com desvelo o dever de ﬁscalizar a execução
do contrato administrativo (culpa "in vigilando"), tem-se que sua omissão concorreu para a inadimplência da prestadora de serviços no pagamento das verbas
trabalhistas, resultando irretorquível lhe atribuir a responsabilidade subsidiária,
com fundamento nos artigos 186 e 927, caput, do Código Civil. Recurso ordinário
conhecido e não provido.
Processo: 0001645-97.2015.5.07.0007
Rel. Desemb.: Emmanuel Teoﬁlo Furtado
Turma 1

Julg.: 11/10/2017
Publ. DEJT: 13/10/2017

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PETROBRÁS. 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
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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, inobservadas pelo contratado inclusive as trabalhistas. É que a
própria Lei de Licitações impõe à Administração Pública o dever de ﬁscalizar a
execução dos contratos administrativos. Na hipótese dos autos, a 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 e V, do TST.
Processo: 0001737-42.2016.5.07.0039
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1

Julg.: 11/10/2017
Publ. DEJT: 13/10/2017

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA.
RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA
LEI Nº 13.015/2014. HORAS IN ITINERE. LOCAL DE DIFÍCIL
ACESSO. EXISTÊNCIA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO.
AUSÊNCIA DE TRANSPORTE PÚBLICO REGULAR.
Infere-se da Súmula nº 90 do TST, que o mero fornecimento de transporte
pelo empregador não é suﬁciente para a caracterização de horas in itinere. Para
tanto, faz-se necessária a comprovação de que a empresa estava situada em local
de difícil acesso ou a inexistência de transporte público regular naquele percurso.
Ou seja, a caracterização depende da comprovação apenas de um requisito, ou a
diﬁculdade de acesso ao trabalho ou a incompatibilidade de horários entre a jornada de trabalho e os do transporte público. Não se trata de exigência simultânea
destas duas circunstâncias para a caracterização das horas in itinere. No caso, o
Tribunal Regional expressamente consignou que a empresa estava situada em
local de difícil acesso, o que torna indiscutível o direito às horas in itinere, nos
moldes da Súmula nº 90, item I, do TST. Além disso, extrai-se da fundamentação
do acórdão regional, que não havia transporte público regular no trajeto entre a
residência do reclamante e o local de trabalho. Destacou, ainda, que a existência
de transporte alternativo, por meio de vans não se confunde com o fornecimento
público de transporte coletivo, pois, tal tipo de condução, "não oferece a mesma
quantidade de assentos, além de cobrarem tarifas mais elevadas, cujo valor é
incompatível com a renda diária auferida pelos empregados em geral". De fato,
não prospera a alegação da reclamada de que a existência de transporte alternativo, por meio de vans, afastaria o direito ao pagamento de horas in itinere,
uma vez que a Súmula nº 90, item I, expressamente assegura o pagamento das
horas de percurso quando não houver do transporte público regular no percurso
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residência-trabalho. O Transporte coletivo alternativo , como a própria denominação evidencia, não decorre de concessão pública, e não atende aos pressupostos
mínimos para execução do serviço, motivo pelo qual não substitui a exigência da
Súmula nº 90, item I, quanto à existência de transporte público regular, para ﬁns
de afastar o direito às horas in itinere. Agravo de instrumento desprovido." (TST;
2ª Turma; AIRR - 155-13.2015.5.06.0413; Relator Ministro José Roberto Freire
Pimenta; DEJT 19/12/2016).
Processo: 0001210-17.2016.5.07.0031
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 2

Julg.: 23/10/2017
Publ. DEJT: 06/11/2017

AGRAVO DE PETIÇÃO - ADMISSIBILIDADE.
Na esteira no art. 884 da CLT, a execução deve ser inicialmente garantida,
momento no qual a parte disporá do prazo de cinco dias para apresentar embargos.
De decisão que julgar os embargos à execução caberá o agravo de petição. Todavia,
no caso dos autos, o juízo sequer se encontra garantido, não tendo havido depósito
espontâneo da quantia cobrada, tampouco penhora de bens da devedora. Com
efeito, sequer fora iniciada a execução, eis que determinada pelo juízo apenas a
notiﬁcação para o pagamento do valor devido a título de honorários periciais, sem
qualquer ordem de restrição ao patrimônio da reclamada. Percebe-se, portanto,
que a decisão recorrida é de natureza interlocutória e, portanto, irrecorrível de
imediato. Inteligência da Súmula nº 214 do TST.Agravo de petição não conhecido.
Processo: 0010869-86.2012.5.07.0032
Rel. Desemb.: Claudio Soares Pires
Turma 2

Julg.: 02/10/2017
Publ. DEJT: 06/10/2017

AGRAVO DE PETIÇÃO AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DE
VALORES. CONHECIMENTO PARCIAL.
Tratando-se de agravo de petição com o intuito de combater excesso de
execução, é indispensável a delimitação dos valores impugnados, de modo a
demonstrar em que reside o excesso apontado, permitindo, assim, o prosseguimento
da execução no tocante à parte não litigiosa dos cálculos, a teor do § 1º do art. 897
da CLT. Coexistindo, porém, outra matéria em que se veriﬁca o preenchimento
do requisito supra, merece conhecimento o apelo, a ﬁm de que apenas esta última
seja objeto de apreciação.

AGRAVO DE PETIÇÃO. CONTRATO NULO. VINCULAÇÃO
AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.
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Tratando-se de contrato nulo, não prospera a alegativa do agravante de que
os valores atinentes à contribuição previdenciária devam ser recolhidos ao Instituto próprio de Previdência Municipal- IPM, uma vez que não se trata e servidor
estatutário municipal, a teor o disposto no art.13, da lei nº 8.212/91. Sentença
mantida. Agravo de Petição parcialmente conhecido e improvido.
Processo: 0000214-58.2016.5.07.0018
Rel. Desemb.: Francisco José Gomes da Silva
Turma 2

Julg.: 16/10/2017
Publ. DEJT: 17/10/2017

AGRAVO DE PETIÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
CÁLCULO DOS JUROS. DEDUÇÃO DE VALORES JÁ RECEBIDOS PELO EXEQUENTE.
Nos termos do inciso V da Súmula n° 368 do TST "para o labor realizado
a partir de 5.3.2009, considera-se fato gerador das contribuições previdenciárias
decorrentes de créditos trabalhistas reconhecidos ou homologados em juízo a data da
efetiva prestação dos serviços. Sobre as contribuições previdenciárias não recolhidas
a partir da prestação dos serviços incidem juros de mora e, uma vez apurados os
créditos previdenciários, aplica-se multa a partir do exaurimento do prazo de citação para pagamento, se descumprida a obrigação, observado o limite legal de 20%
(art. 61, § 2º, da Lei nº 9.430/96)."Sendo assim, dou parcial provimento ao agravo
nesse aspecto para que se observe, quanto aos juros de mora a orientação contida
na Súmula n° 368 do C. TST, bem como a dedução dos valores comprovadamente
já recebidos pelo exequente. Agravo conhecido e parcialmente provido.
Processo: 0000770-83.2014.5.07.0033
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1

Julg.: 11/10/2017
Publ. DEJT: 13/10/2017

AGRAVO DE PETIÇÃO. DIREITO DE PREFERÊNCIA. INALIENABILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
A cláusula que estabelece Direito de Preferência ao proprietário anterior do
bem não impede a penhora deste, havendo somente a necessidade de notiﬁcação
do interessado para, querendo, exercer seu direito de prelação.

AVALIAÇÃO DE BEM. CONCORDÂNCIA DAS PARTES.
PREVALÊNCIA.
Prevalece o valor encontrado em avaliação técnica feita pela parte executada, a despeito do valor estimado por Oﬁcial de Justiça, se com aquele o exequente
expressamente concordou. Agravo conhecido e parcialmente provido.
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Processo: 0027500-68.2007.5.07.0004
Rel. Desemb.: Regina Glaucia Cavalcante Nepomuceno
Turma 1

27

Julg.: 05/10/2017
Publ. DEJT: 06/10/2017

AGRAVO DE PETIÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA.
Na liquidação de sentença não se pode modiﬁcar ou inovar a decisão exequenda (art. 879, § 1º, CLT), uma vez que deve prevalecer, na fase de execução,
a segurança jurídica manifestada com o instituto da coisa julgada, pois a decisão
judicial tem força de lei nos limites da lide e das questões decididas. Inexiste
excesso de execução, pois os cálculos foram elaborados em conformidade com a
sentença líquida, transitada em julgado. Agravo conhecido e improvido.
Processo: 0000574-43.2013.5.07.0003
Rel. Desemb.: Claudio Soares Pires
Turma 2

Julg.: 02/10/2017
Publ. DEJT: 02/10/2017

AGRAVO DE PETIÇÃO. EXECUÇÃO DE MULTA DIÁRIA POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REDUÇÃO
DO VALOR. INDEFERIMENTO.
A multa diária, instrumento de caráter sancionador e coercitivo, posto à
disposição do Magistrado com o ﬁto de emprestar efetividade à jurisdição em
tempo razoável, é de incidência inarredável quando conﬁgurado inequívoco
e injustiﬁcável descumprimento de Mandado Judicial. "In casu", a recalcitrância da executada, empresa de notória solidez ﬁnanceira e com seleto corpo
jurídico, em cumprir ordem judicial, sem qualquer justiﬁcativa minimamente
plausível, merece o ﬁrme reproche do Judiciário Trabalhista, em valor capaz
de produzir o efeito pretendido, qual seja, o adimplemento da obrigação de
fazer imposta. Agravo desprovido.
Processo: 0000468-46.2011.5.07.0005
Rel. Desemb.: Antº Marques Cavalcante Filho
Turma: 2

Julg.: 09/10/2017
Publ. DEJT: 19/10/2017

AGRAVO DE PETIÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA DE AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. SINDICATO AUTOR. BASE TERRITORIAL.
Ante o princípio da unicidade sindical por base territorial, esculpido no
art. 8º, II, da CF, depreende-se que a coisa julgada com efeitos "erga omnes" que
se forma na ação civil pública, abarca apenas a categoria proﬁssional da base territorial representada pelo sindicato autor. Assim, considerando que o empregado,

BJ 2017-2.indd 27

24/04/2018 12:09:37

28

TRT 7ª REGIÃO - BOLETIM DE JURISPRUDÊNCIA - JUL./DEZ. - 2017

ora agravante, jamais prestou serviços à empresa agravada na base territorial do
Sindipetro Norte Fluminense, conclui-se que não possui legitimidade para postular
e executar os direitos concedidos nos autos da ACP nº 0005500-37.2005.5.07.0481.
Agravo de petição conhecido e improvido.
Processo: 0001736-09.2014.5.07.0013
Rel. Desemb.: Jose Antonio Parente da Silva
Turma 3

Julg.: 26/10/2017
Publ. DEJT: 10/11/2017

AGRAVO DE PETIÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
A teor do artigo 40, da Lei nº 6.830/1980, e da Súmula nº 314, do Superior
Tribunal de Justiça, aplica-se a prescrição intercorrente na execução ﬁscal, somente
após o decurso do prazo de cinco anos, contados do arquivamento provisório do
feito por ausência de localização do devedor ou de seus bens. Agravo de petição
conhecido e provido.
Processo: 0099400-77.2009.5.07.0025
Rel. Desemb.: Claudio Soares Pires
Turma 2

Julg.: 02/10/2017
Publ. DEJT: 02/10/2017

AGRAVO DE PETIÇÃO. EXECUÇÃO ORIGINARIAMENTE
DEFLAGRADA CONTRA EMPRESA PÚBLICA ESTADUAL.
AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO. REDIRECIONAMENTO PARA
O ESTADO DELA CONTROLADOR. IMPOSITIVIDADE DA
VIA PRECATORIAL.
Volvida a execução contra Unidade Federativa, será ela necessariamente
efetivada mediante precatório, independentemente da circunstância de haver-se
como responsável principal pessoa jurídica de direito privado, por conseguinte
sujeita a expropriação patrimonial. É o caso dos autos, em que o MM. Juiz da
Execução, diante da impossibilidade de se prosseguir na atividade satisfativa
contra a Ematerce, da qual se não encontrara bens suﬁcientes para tal, decidiu,
acertadamente, redirecionar o curso processual ao Estado do Ceará, sendo este o
principal acionista daquela Empresa Pública e natural responsável subsidiário pelas
obrigações por ela assumidas ou lhe impostas judicialmente, de logo determinando
a adoção da via precatorial. Agravo desprovido.
Processo: 0001091-05.2014.5.07.0006
Rel. Desemb.: Antº Marques Cavalcante Filho
Turma 2
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AGRAVO DE PETIÇÃO. FATO GERADOR DA CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.MOMENTO DEINCIDÊNCIA DE JUROS
DE MORA E MULTA.
O fato gerador da contribuição previdenciária é o pagamento do crédito
devido ao empregado, e não a data da efetiva prestação de serviços, sendo que
os cálculos liquidatórios devem fazer incidir os juros e multa moratória somente
a partir do dia dois do mês seguinte ao da liquidação da sentença, na hipótese de
inadimplência, consoante a ilação que se extrai do disposto no caput do artigo 276
do Decreto nº 3.048/99. Agravo de petição conhecido e provido.
Processo: 0001016-13.2012.5.07.0013
Rel. Desemb.: Regina Glaucia Cavalcante Nepomuceno
Turma 1

Julg.: 11/10/2017
Publ. DEJT: 13/10/2017

AGRAVO DE PETIÇÃO. IMPUGNAÇÃO DOS CÁLCULOS.
NECESSIDADE DE APONTAR ITENS E VALORES OBJETO
DE DISCORDÂNCIA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE PARA
FALAR SOBRE OS CÁLCULOS. PRECLUSÃO NOS TERMOS
DO ART. 879, § 2º, DA CLT.
A CLT determina que, uma vez notiﬁcada para se manifestar sobre os
cálculos, a parte deve fazê-lo de modo especíﬁco, indicando itens e valores que
entende estarem equivocados, sob pena de preclusão. No vertente caso, quando
teve a oportunidade de se manifestar sobre os cálculos, a parte executada não o
fez, pelo que precluso o direito de questionar a conta de liquidação. Agravo de
petição a que se nega provimento.
Processo: 0155600-57.1992.5.07.0007
Rel. Desemb.: Plauto Carneiro Porto
Turma: 3

Julg.: 31/08/2017
Publ. DEJT: 14/09/2017

AGRAVO DE PETIÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. APLICABILIDADE
AO PROCESSO DO TRABALHO.
Previsto nos artigos 133 e seguintes do Novo CPC de 2015, o incidente
de desconsideração da personalidade jurídica, instituído pelo novo Código de
Processo Civil, é aplicável à execução trabalhista, a teor do que estabelecido no
artigo 6º da Instrução Normativa nº 39 do C. TST.
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Processo: 0001886-44.2015.5.07.0016
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma: 1

Julg.: 11/10/2017
Publ. DEJT: 13/10/2017

AGRAVO DE PETIÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO
EXECUTIVO.
A declaração de constitucionalidade do art. 71, §1º, da Lei n. 8.666/93,
na Ação Direta de Constitucionalidade - ADC 16 do Supremo Tribunal Federal,
não tem o condão de tornar inexigível o título judicial que inculpou o poder
público via responsabilidade subsidiária, quando restou evidenciada a sua
conduta culposa.

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
A responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços contempla todas
as verbas decorrentes da condenação, nos termos da Súmula 331, VI, do C. TST,
in verbis: "A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas
as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral".
Como visto, a jurisprudência eleita não faz restrição alguma quanto às verbas
que poderão ser objeto de responsabilidade subsidiária do tomador de serviços,
ao contrário, ressalta que a responsabilidade subsidiária abrande todas as verbas
decorrentes da condenação, de onde se concluir que a contribuição previdenciária
é devida. Agravo de petição conhecido e improvido.
Processo: 0000243-79.2014.5.07.0018
Rel. Desemb.: Claudio Soares Pires
Turma 2

Julg.: 23/10/2017
Publ. DEJT: 06/11/2017

AGRAVO DE PETIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA DA EXECUÇÃO
DECORRENTE DE ATOS NULOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
COISA JULGADA.
Aﬁgura-se juridicamente impossível a discussão, no processo de execução, de matéria deﬁnitivamente apreciada e protegida pelo manto da coisa
julgada. Na hipótese vertente, a matéria aventada pela agravante no tocante à
alegação de insubsistência da execução decorrente de atos nulos, não pode ser
novamente decidida nesta instância ordinária em razão da ocorrência da preclusão
consumativa. Agravo de petição conhecido e improvido.
Processo: 0001168-04.2012.5.07.0032
Rel. Desemb.: Claudio Soares Pires
Turma 2
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AGRAVO DE PETIÇÃO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPLANTAÇÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. RECLAMANTES JÁ APOSENTADOS.
IMPOSSIBILIDADE.
A ação de conhecimento que gerou o título executivo judicial, no caso em
exame, fundamentou-se na suspensão do auxílio alimentação, em decorrência da
aposentadoria dos reclamantes. Desta feita, não há que se falar em implantação em
folha de pagamento, mas tão somente no pagamento de atrasados e outra forma de
recebimento futuro. As obrigações de fazer consubstanciadas na implantação de
auxílio alimentação em folha dos exequentes, bem como na inclusão do auxílio
alimentação na base de cálculo das parcelas salariais e recolhimento de FGTS,
portanto, conﬁguram medidas cuja exequibilidade é impossível, razão pela qual não
são devidas a multa e acessórios em decorrência do descumprimento da decisão.
Agravo de Petição conhecido e provido.
Processo: 0000053-73.2010.5.07.0013
Rel. Desemb.: Jefferson Quesado Junior
Turma 2

Julg.: 25/09/2017
Publ. DEJT: 28/09/2017

AGRAVO DE PETIÇÃO - NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO
DEVEDOR. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O art. 924, IV, do CPC, dispõe extinguir-se a execução quando o credor
renunciar ao crédito. Ocorre que, no caso vertente, nada há que possa caracterizar a renúncia do autor ao crédito trabalhista devido em decorrência de decisão
transitada em julgado. A circunstância de as diligências requeridas pelo exequente
terem restado infrutíferas não permite que se presuma tenha o credor renunciado
ao crédito. Há de se ter manifestação inequívoca em tal sentido, sobretudo diante
do impulso oﬁcial de que é dotada a execução trabalhista. Inteligência do art.
878 da CLT. Dessa forma, não subsiste a manifestação judicial que, suprindo a
vontade da parte, considera renunciado o crédito trabalhista diante da frustração
da execução. Precedentes. Agravo de petição conhecido e provido.
Processo: 0146200-14.2004.5.07.0002
Rel. Desemb.: Claudio Soares Pires
Turma 2

Julg.: 02/10/2017
Publ. DEJT: 06/10/2017

AGRAVO DE PETIÇÃO. PAGAMENTO DO ACORDO COM
ATRASO. CLÁUSULA PENAL. INCIDÊNCIA.
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Ultrapassado o prazo estipulado no acordo para pagamento da primeira
parcela, se impõe o pagamento da cláusula penal convencionada apenas sobre esta,
vez que as demais parcelas foram pagas tempestivamente. Lado outro, descabe
falar-se em aplicação do inciso I, do § 5º, do art. 916, do NCPC, eis que o vencimento antecipado nele previsto pressupõe a inadimplência absoluta da dívida,
hipótese diversa da observada no presente feto, na qual houve somente a mora de
uma das parcelas. Agravo de Petição conhecido e improvido.
Processo: 0001240-80.2014.5.07.0012
Rel. Desemb.: Jose Antonio Parente da Silva
Turma 3

Julg.: 26/10/2017
Publ. DEJT: 10/11/2017

AGRAVO REGIMENTAL. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO
NO EMPREGO. BANCÁRIA. DOENÇA OCUPACIONAL.
COMPROVAÇÃO APÓS DISPENSA. SÚMULA 396/TST. NÃO
ESCOAMENTO DO PRAZO ESTABILITÁRIO.
Tendo sido comprovada a doença ocupacional da autora após a sua dispensa
do emprego, conclui-se que, à luz do entendimento contido na Súmula 396/TST,
a impetrante não poderia, efetivamente, ser despedida, sendo imperativa sua reintegração. Não havendo notícia de que a impetrante esteja usufruindo de benefício
previdenciário ou que tenha recebido a alta respectiva, não há que se falar em
início ou exaurimento de período estabilitário do art. 118 da Lei 8.213/91 (RR
– 69200-59.2003.5.15. 0095 Data de Julgamento: 24/02/2016, Relator Ministro:
Hugo Carlos Scheuermann, 1ª Turma, Data de Publicação: DEJT 26/02/2016)
Processo: 0080160-02.2017.5.07.0000
Rel. Desemb.: Jose Antonio Parente da Silva
Tribunal Pleno

Julg.: 03/10/2017
Publ. DEJT: 09/10/2017

AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
INDEFERIMENTO DA INICIAL. CONTROVÉRSIA FÁTICA.
INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA.
1. Não cabe Mandado de Segurança quando pesa controvérsia fática, por
ser da natureza do direito reputado líquido e certo que a discussão reste adstrita
ao direito aplicável à espécie, pressupondo, assim, fatos incontroversos ou passíveis de simples demonstração documental. 2. Caso em que o mandamus tem
por premissa fática a rescisão contratual sem o pagamento das verbas rescisórias,
liberação das guias de seguro-desemprego e saque do FGTS, contudo, não há
prova da rescisão contratual, havendo, ainda, a notícia de concessão de liminar,
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em Ação Civil Pública (processo nº 0000952-39.2017.5.07.0009), determinando
a reintegração dos empregados da litisconsorte passiva necessária, atualmente
em regime de Recuperação Judicial. 3. Diferimento da apreciação do pedido de
tutela, ademais, que, de per si, não caracteriza ilegalidade ou abuso de poder.
4. Agravo conhecido e desprovido.
Processo: 0080265-76.2017.5.07.0000
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar
Tribunal Pleno

Julg.: 24/10/2017
Publ. DEJT: 24/10/2017

AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PERICULUM IN MORA NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR.
A partir dos argumentos expostos pela própria requerente, conclui-se não
haver risco iminente de sofrer prejuízos, mas apenas especulação sobre possível
ação ﬁscalizatória por parte do Ministério do Trabalho que pode resultar em autuação por descumprimento do número mínimo de menores aprendizes. Em outras
palavras, a impetrante não relata a existência de nenhuma ação de ﬁscalização
em curso, nem menciona qualquer elemento que demonstre que a possibilidade
de ﬁscalização seja real e iminente. Ademais, ainda que ocorra a ﬁscalização, que
nada mais representa que o exercício regular do poder de polícia do Estado, não
há qualquer indício de que as circunstâncias relatadas pela impetrante a respeito
da proﬁssão de motorista não sejam levadas em consideração pela ﬁscalização.
Ausente o periculum in mora, conﬁrma-se a decisão que indeferiu a liminar postulada. Agravo regimental desprovido.
Processo: 0080129-79.2017.5.07.0000
Rel. Desemb.: Plauto Carneiro Porto
Tribunal Pleno

Julg.: 26/09/2017
Publ. DEJT: 26/09/2017

AGRAVO REGIMENTAL EM DISSÍDIO COLETIVO DE
GREVE. CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO OU EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO
AGRAVADA MANTIDA.
Em sede de agravo regimental, conﬁrma-se a decisão agravada por seus
próprios fundamentos, quando a parte agravante não apresenta qualquer fato novo
ou extraordinário bastante para a modiﬁcação do entendimento em que se baseou
o magistrado para conceder a tutela de urgência requerida pelo autor do dissídio
coletivo de greve, tampouco se observa a existência de alteração do fundamento
que serviu de base à concessão do provimento liminar.
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Processo: 0080399-40.2016.5.07.0000
Rel. Desemb.: Durval César Vasconcelos Maia
Tribunal Pleno

Julg.: 04/07/2017
Publ. DEJT: 04/07/2017

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CORRECIONAL.
REPRODUÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE FATO E
DE DIREITO. DESPROVIMENTO.
Mantidos, no recurso de agravo regimental, os mesmos fundamentos
que animaram o ajuizamento da reclamação correcional, impõe-se, sem maiores
delongas, a conﬁrmação da decisão agravada, mormente quando se veriﬁca que
a decisão impugnada, de fato, foi proferida para o ﬁm de deﬂagrar a execução
de acordo ﬁrmado entre os litigantes, no processo original, e, assim, deveria ser
impugnada, após a efetiva garantia do Juízo, mediante embargos à execução e,
posteriormente, através de agravo de petição, como informado na decisão agravada.
Processo: 0000448-60.2017.5.07.0000
Rel. Desemb.: Durval César Vasconcelos Maia
Tribunal Pleno

Julg.: 19/09/2017
Publ. DEJT: 03/10/2017

AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
EXECUÇÃO PROVISÓRIA. PENHORA DE DINHEIRO.
PRINCÍPIO DA EXECUÇÃO MENOS GRAVOSA. AUSÊNCIA
DA INDICAÇÃO DE OUTROS MEIOS MAIS EFICAZES E
MENOS ONEROSOS A SATISFAZER A EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DA PENHORA EM NUMERÁRIO. INTELIGÊNCIA
DO ART. 805, § ÚNICO CONSOLIDADO.
O eventual hasteamento de veículo indicado à penhora, além de processualmente mais demorado, em razão da necessidade de publicação de editais e
inclusão em leilão, ainda oneraria a execução pelas despesas com o leiloeiro.
Assim, consoante a letra do dispositivo citado, é de rigor a manutenção dos atos
executivos já determinados, a saber, a penhora em dinheiro.
Processo: 0080347-10.2017.5.07.0000
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Tribunal Pleno

Julg.: 17/10/2017
Publ. DEJT: 17/10/2017

AGRAVO REGIMENTAL. NÃO-CONHECIMENTO. HIPÓTESE
NÃO CONTEMPLADA NO REGIMENTO INTERNO.
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Não se conhece de Agravo Regimental interposto em face de Decisão que
nega atribuição de efeito suspensivo a recurso ordinário, tratando-se de hipótese não
contemplada no art. 187 do Regimento Interno deste Tribunal, que trata da matéria.
Processo: 0080393-96.2017.5.07.0000
Rel. Desemb.: Antº Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 23/10/2017
Publ. DEJT: 25/10/2017

AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA.
INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE FATO NOVO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
A agravante não apresentou qualquer fato novo a ensejar a modiﬁcação
do entendimento esposado na decisão agravada. Agravo regimental improvido.
Processo: 0080251-92.2017.5.07.0000
Rel. Desemb.: Fernanda Maria Uchoa de Albuquerque
Tribunal Pleno

Julg.: 31/10/2017
Publ. DEJT: 31/10/2017

ALIMENTAÇÃO FORNECIDA PELA EMPRESA. DESCONTO
VEDADO EM NORMA COLETIVA. RESTITUIÇÃO DEVIDA.
Se é certo que a CCT proíbe a efetivação de descontos nos salários, ante
a concessão de auxílio refeição aos empregados, é igualmente verdadeiro que o
fornecimento direto da alimentação não confere ao empregador autorização para
que proceda a essas deduções. Pensar em sentido contrário implicaria admitir
infundada distinção de tratamento entre as modalidades de disponibilização da
alimentação, o que fugiria ao razoável e à teleologia da norma negociada. Forçoso
reconhecer, portanto, que a autora faz jus à devolução dos valores efetivamente
descontados de seus salários na rubrica "alimentação".

MULTA DO ART. 477, § 8º, DA CLT. ATRASO NA HOMOLOGAÇÃO.
COMINAÇÃO PREVISTA EM NORMA COLETIVA.
Na forma da cláusula décima quinta da CCT de 2016, existe previsão
normativa favorável ao trabalhador, segundo a qual o atraso na homologação da
rescisão também atrai a aplicação da penalidade contida no art. 477, § 8º, da CLT,
a menos que a demora não decorra de culpa do empregador. Na espécie, dado o
incontroverso retardo na homologação da rescisão contratual, sem que a empresa
reclamada tenha apresentado justiﬁcativa razoável para a delonga, tem-se por
devida à postulante a multa estipulada no dispositivo consolidado mencionado.

MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA CCT.
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Constatado o efetivo descumprimento dos instrumentos coletivos, são devidas as multas normativas estatuídas nas cláusulas trigésima quinta e quadragésima
das convenções coletivas de trabalho de 2014 e de 2015/2016, respectivamente,
limitadas, porém, ao importe total equivalente a três penalidades (no valor do piso
da categoria proﬁssional, cada).

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Além de beneﬁciária da justiça gratuita, conforme deferido em sentença,
a parte reclamante está assistida pelo sindicato proﬁssional. Desse modo, nos
termos da jurisprudência consolidada do TST (Súmula n. 219) e do TRT da 7ª
Região (Súmula n. 02), restaram atendidos os requisitos para deferimento dos
honorários advocatícios. Convém esclarecer que, nos termos da iterativa, atual
e notória jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, o mero timbre do
sindicato na peça exordial (caso dos autos) é suﬁciente para conﬁgurar a assistência sindical exigida para o deferimento da verba honorária. Recurso ordinário
conhecido e parcialmente provido.
Processo: 0001218-45.2016.5.07.0014
Rel. Desemb.: Fco. Tarcisio Guedes Lima Verde Junior
Turma 3

Julg.: 24/08/2017
Publ. DEJT: 28/08/2017

APRENDIZ. NORMA COLETIVA.
O Decreto nº 5.598/2005 que regulamenta a contratação de aprendizes,
em seu artigo 26, dispõe que as convenções e acordos coletivos apenas estendem
suas cláusulas sociais ao aprendiz quando expressamente previsto e desde que não
excluam ou reduzam o alcance dos dispositivos tutelares que lhes são aplicáveis.
No caso, a reclamante era aprendiz e a norma coletiva colacionada aos autos não
faz menção expressa a tal condição de trabalho.
Processo: 0001830-10.2016.5.07.0005
Rel. Desemb.: Jefferson Quesado Junior
Turma 2

Julg.: 02/10/2017
Publ. DEJT: 04/10/2017

ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MUNICÍPIO
DE TIANGUÁ. LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. DISPOSIÇÕES
ACERCA DO REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. DISPOSITIVO DE LEI MUNICIPAL QUE
DEIXOU DE OBSERVAR A COMPETÊNCIA PRIVATIVA DE INICIATIVA. CONFRONTO COM O ART. 61, § 1º, II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA VERIFICADA. RECONHECIMENTO.
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Nos termos do § 1º, inciso II, letra 'a', do art. 61 da Constituição Federal,
compete ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa para propor leis que resultem
em aumento na remuneração dos servidores públicos. Deste modo, em se veriﬁcando que o artigo 128 da Lei Orgânica do Município de Tianguá desrespeitou,
em concreto, o princípio da simetria dos poderes, inarredável a declaração da sua
inconstitucionalidade formal.
Processo: 0080035-34.2017.5.07.0000
Rel. Desemb.: Fernanda Maria Uchoa de Albuquerque
Tribunal Pleno

Julg.: 07/11/2017
Publ. DEJT: 07/11/2017

ASSISTÊNCIA SINDICAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
PAGAMENTO DEVIDO.
Considerando a existência de jurisprudência paciﬁcada na Corte Superior
Trabalhista acerca dos requisitos necessários para a concessão dos honorários
advocatícios no âmbito da Justiça do Trabalho, quais sejam, ser o reclamante
beneﬁciário da justiça gratuita e estar assistido pelo sindicato de sua categoria
proﬁssional, e o entendimento consolidado também neste Regional através da
Súmula nº 2, ante a conﬁrmação de assistência sindical à reclamante, tem-se por
devido o pagamento da verba honorária à base de 15% (quinze por cento) sobre
o valor da condenação.

MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA CCT DA CATEGORIA.
A multa do parágrafo único do artigo 73 do Acordo Coletivo de Trabalho,
foi corretamente aplicada na decisão de origem, vez que veriﬁcada por esta Corte
Revisora a inobservância pela reclamada de cláusula constante no dito acordo.
Processo: 0000336-74.2016.5.07.0017
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1

Julg.: 11/10/2017
Publ. DEJT: 13/10/2017

ASSOCIAÇÃO DAS PIONEIRAS SOCIAIS. PESSOA JURÍDICA DE
DIREITO PRIVADO. DISPENSA IMOTIVADA. POSSIBILIDADE.
O fato de a reclamada receber recursos públicos e contratar pessoal por
meio de seleção pública não leva à conclusão de que seria necessária a motivação da dispensa, pois se trata de pessoa jurídica de direito privado, que não
integra a Administração Pública Direta ou Indireta, nos termos do art. 1º da Lei
nº 8.246/1991. Dessa forma, não se aplica à reclamada o entendimento adotado
pelo STF no RE 589998/PI, segundo o qual deve ser motivada a dispensa de
empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista. Outrossim,
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afasta-se a tese de aplicação da estabilidade prevista no art. 41 da CF, mantendo,
assim, a sentença, que indeferiu o pleito de nulidade do ato demissional e seus
acessórios. Recurso Ordinário conhecido e improvido.
Processo: 0000129-05.2016.5.07.0008
Rel. Desemb.: Jose Antonio Parente da Silva
Turma 3

Julg.: 24/08/2017
Publ. DEJT: 02/09/2017

AUSÊNCIA DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. CRITÉRIO
SUBJETIVO. DELIBERAÇÃO EMPRESARIAL. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO DE PROMOÇÕES POR MERECIMENTO.
A SBDI-1 ﬁrmou o entendimento de que as promoções por merecimento,
pelo seu caráter subjetivo, não são automáticas, porquanto condicionadas aos
critérios estabelecidos no regulamento empresarial, sendo essencial para sua
concessão a deliberação da diretoria da empresa. Assim sendo, mesmo na hipótese
de omissão da reclamada em efetuar a avaliação de desempenho, não se pode considerar implementados os requisitos necessários à concessão do benefício. Assim,
mantém-se incólume a decisão de primeira instância, que julgou improcedentes
os pedidos formulados na exordial. Recurso Ordinário conhecido e improvido.
Processo: 0001596-45.2013.5.07.0001
Rel. Desemb.: Jose Antonio Parente da Silva
Turma 3

Julg.: 21/09/2017
Publ. DEJT: 23/09/2017

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA.
ADVENTO DE NORMA COLETIVA QUE IMPRIME CARÁTER INDENIZATÓRIO AO BENEFÍCIO.
O auxílio-alimentação, concedido ao obreiro desde sua admissão, em sendo
pago com habitualidade e por força do contrato de trabalho, detém natureza tipicamente salarial, nos termos da norma insculpida no art. 458 da CLT. Inteligência da
Súmula n. 241 do TST. A natureza de salário do referido benefício incorporou-se
ao patrimônio do reclamante. As alterações contratuais oriundas de normas coletivas ou de adesão do empregador ao PAT não atingem os empregados contratados
anteriormente, nos termos do art. 468 da CLT, da Súmula n. 51, item I, e da OJ
n. 413 da SBDI-I, ambas do C. TST, bem como da Súmula n. 09 deste Regional.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Com fulcro no que dispõe o art. 927, inc. V, do CPC e art. 15, inc. I, "e",
da IN nº 39 do TST e considerando, ainda, a Súmula n. 02 deste Regional e as
Súmulas ns. 219 e 329 do TST, devida a verba honorária, uma vez que a parte

BJ 2017-2.indd 38

24/04/2018 12:09:37

TRT 7ª REGIÃO - BOLETIM DE JURISPRUDÊNCIA - JUL./DEZ. - 2017

39

é beneﬁciária da justiça gratuita e está assistida pelo sindicato da sua categoria
proﬁssional. Recurso Ordinário conhecido e provido.
Processo: 0000297-98.2016.5.07.0010
Rel. Desemb.: Fco. Tarcisio Guedes Lima Verde Junior
Turma 3

Julg.: 14/09/2017
Publ. DEJT: 15/09/2017

AVON. EXECUTIVA DE VENDAS. RELAÇÃO DE EMPREGO.
CONFIGURAÇÃO. PRIMAZIA DA REALIDADE DOS FATOS
SOBRE A FORMA.
Sendo da espécie realidade, o contrato de trabalho resta plasmado, de modo
objetivo, independentemente da vontade expressa das partes, uma vez presentes os
requisitos caracterizadores das ﬁguras do empregador e do empregado, consoante
delineados, respectivamente, nos artigos 2º e 3º da CLT.

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INDEFERIMENTO.
AUSÊNCIA DE PROVA.
Sem prova nos autos da efetividade dos fatos alegados como supedâneo
para a pretensão indenizatória a título de dano moral, ônus que incumbia à parte
reclamante, resta ratiﬁcada a improcedência da ação nesse particular.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEVIDOS. SÚMULA 02
DESTE TRIBUNAL.
Desatendidos os requisitos elencados na Súmula nº 02 deste Regional para
a concessão de honorários advocatícios, tal verba proﬁssional resta indeferida.

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DEDUÇÕES EM
EXCESSO. RESTITUIÇÃO.
Conﬁgurado o excesso na incidência da contribuição previdenciária sobre
a remuneração obreira, porquanto não aplicado o índice de 8%, senão de 11%,
devida a restituição dos importes sobejantes.
Processo: 0000917-40.2016.5.07.0001
Rel. Desemb.: Antº Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 30/10/2017
Publ. DEJT: 06/11/2017

ATIVIDADE EXTERNA. MOTORISTA CARRETEIRO.
A ilação que se faz em torno do art. 62, I, da CLT é de que não basta o
simples exercício de serviço externo, mas de atividade incompatível com o controle
da jornada. Assim, a existência ou a possibilidade de ﬁscalização da jornada de
trabalho afasta a incidência da referida exceção legal, hipótese dos autos.
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Processo: 0002211-65.2015.5.07.0033
Rel. Desemb.: Fernanda Maria Uchoa de Albuquerque
Turma 3

Julg.: 05/10/2017
Publ. DEJT: 06/10/2017

ATLETA AMADOR. RELAÇÃO DE EMPREGO. NÃO
CONFIGURAÇÃO.
Uma vez que o reclamado, Grêmio Recreativo Pague Menos, não é, como
indica sua própria denominação, uma entidade desportiva proﬁssional, mas sim
uma sociedade civil de ﬁns assistenciais e não lucrativos, e considerando-se que a
modalidade esportiva exercida pelo autor, o FUTSAL, consoante o Regulamento
dos Certames Nacionais de Futsal da Confederação Brasileira de Futebol de Salão,
apenas admite a inscrição em campeonatos de atletas não-proﬁssionais, correta a
decisão que entendeu não provada a existência de vínculo empregatício entre as
partes, nos termos do art. 3º da CLT, e julgou improcedente a reclamação.
Processo: 0000855-52.2016.5.07.0016
Rel. Desemb.: Jefferson Quesado Junior
Turma 2

Julg.: 06/11/2017
Publ. DEJT: 07/11/2017

ATLETA PROFISSIONAL DE FUTEBOL. INDENIZAÇÃO
SUBSTITUTIVA PELA NÃO-CONTRATAÇÃO DO SEGURO
CONTRA ACIDENTES PREVISTO NO ART. 45 DA LEI Nº
9.615/98. INDEFERIMENTO.
O art. 45 da Lei nº 9.615/98 (Lei Pelé) impõe aos clubes de futebol
proﬁssional a obrigação de contratar seguro contra acidentes em benefício de
seus atletas. Contudo, considerando que o comando legal retro não estabelece
regra punitiva para a hipótese de descumprimento da obrigação de contratar
ali instituída, o deferimento de indenização substitutiva exige a demonstração
do efetivo prejuízo causado ao atleta por essa omissão do clube ao qual ele
está vinculado. "In casu", ausente a prova do alegado prejuízo, indefere-se a
indenização pleiteada.

DANO MORAL. INDENIZAÇÃO IDEVIDA. AUSÊNCIA DE
ILICITUDE NA CONDUTA PATRONAL.
O reconhecimento do dano moral indenizável demanda a presença dos
requisitos essenciais da prática de ato ilícito, do prejuízo causado e do nexo de
causalidade. No caso dos autos, inexistente prova de que o empregador haja se
conduzido de modo abusivo ou ilegal ao romper o liame empregatício com o
reclamante, denega-se a pretensão reparatória a esse título.
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Processo: 0000281-92.2012.5.07.0008
Rel. Desemb.: Antº Marques Cavalcante Filho
Turma 2

41

Julg.: 23/10/2017
Publ. DEJT: 30/10/2017

AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DAS MATÉRIAS E DOS VALORES
IMPUGNADOS. NÃO CONHECIMENTO.
A teor do Artigo 897, § 1º, da CLT, o agravo de petição somente deve ser
conhecido se o Agravante delimitar, justiﬁcadamente, as matérias e os valores
impugnados. Agravo de petição do executado não conhecido. Agravos de petição
adesivos dos exequentes não conhecidos, em razão de sua natureza acessória.
Processo: 0001138-57.2015.5.07.0001
Rel. Desemb.: Jefferson Quesado Junior
Turma 2

Julg.: 04/09/2017
Publ. DEJT: 26/09/2017

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. EXTENSÃO AOS EMPREGADOS
INATIVOS DO BANCO DO BRASIL. IMPOSSIBILIDADE.
À míngua de amparo legal ou, mesmo, previsão contratual, no sentido de
estender aos empregados inativos do Banco do Brasil o valor pecuniário correspondente ao auxílio-alimentação, recebido por aqueles em atividade, improcede
o pedido de seu pagamento após a aposentação do reclamante, sem embargo de
sua natureza reconhecidamente salarial.
Processo: 0001296-94.2015.5.07.0007
Rel. Desemb.: Antº Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 30/10/2017
Publ. DEJT: 06/11/2017

BANCÁRIO. CARGO DE CONFIANÇA. ART. 224, § 2º, DA CLT.
INAPLICABILIDADE. FUNÇÃO 7ª E 8ª HORAS EXTRAS.
O recebimento da gratiﬁcação de função igual ou superior a 1/3 do salário
do cargo efetivo, por parte do empregado, não gera a presunção do exercício do
cargo de conﬁança, eis que a existência da ﬁdúcia não depende, somente, do pagamento de gratiﬁcação. Portanto, veriﬁcando-se que o reclamante exercia função
meramente técnica, correta a condenação no pagamento das 7ª e 8ª horas como
extras, por ser inaplicável, ao caso, a exceção prevista no art. 224, § 2º, da CLT.
Recurso Ordinário conhecido e parcialmente provido.
Processo: 0001580-14.2016.5.07.0025
Rel. Desemb.: Jefferson Quesado Junior
Turma 2
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BANCÁRIO. CARGO DE CONFIANÇA. DESCARACTERIZAÇÃO.
NÃO-ENQUADRAMENTO NA EXCEÇÃO DO § 2º DO ART. 224
DA CLT. DIREITO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS.
A mera percepção de gratiﬁcação de função, sem o desempenho de
atribuições que evidenciem especial ﬁdúcia, não induz ao enquadramento do
bancário na norma exceptiva do art. 224, § 2º, da CLT. Em situação da espécie, de se reconhecer o direito à remuneração, como extras, das 7ª e 8ª horas
diárias de trabalho.

HORAS EXTRAS. DIVISOR APLICÁVEL. NOVA ORIENTAÇÃO.
INCIDENTE DE JULGAMENTO DE RECURSOS DE REVISTA
REPETITIVOS.
Recente Decisão do Colendo Tribunal Superior do Trabalho, em sede
de Incidente de Recursos de Revista Repetitivos (Processo de nº 000084983.2013.5.03.0138), ﬁrmou posição no sentido de que, independentemente da natureza jurídica atribuída ao sábado em acordos e convenções coletivas de trabalho ou
em regulamento empresarial, o cálculo da jornada suplementar deverá observar os
divisores 180 e 220, para as jornadas normais de seis e oito horas, respectivamente.
Processo: 0001505-43.2013.5.07.0004
Rel. Desemb.: Antº Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 30/10/2017
Publ. DEJT: 06/11/2017

BANCÁRIO. HORAS EXTRAS. CARGO DE CONFIANÇA.
ART. 224, § 2º, DA CLT. TESOUREIRO. INAPLICABILIDADE.
COMPENSAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE.
OJ-SDI1T-70.
Não evidenciado o exercício de função de conﬁança, ante a ausência de
ﬁdúcia especial, a simples opção do bancário por trabalhar duas horas além da
jornada normal, acrescida de gratiﬁcação não inferior a 1/3 do salário, não tem o
condão de afastar o pagamento das 7ª e 8ª horas como extras. Contudo, devida a
compensação das 7ª e 8ª horas extras com a diferença entre a gratiﬁcação prevista
no plano de cargos e salários para a jornada de oito horas e a estipulada para a
jornada de seis horas (OJ-SDI1T-70/TST).

HORAS EXTRAS. DIVISOR. APLICAÇÃO DE TESE FIXADA
EM INCIDENTE DE RECURSO REPETITIVO.
Nos termos da novel jurisprudência do C. TST, exarada no Incidente de
Recursos Repetitivos nº IRR-849-83.2013.5.03.0138, a inclusão do sábado como
dia de repouso semanal remunerado, no caso do bancário, não altera o divisor,
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em virtude de não haver redução do número de horas semanais, trabalhadas e de
repouso. Recurso Ordinário conhecido e parcialmente provido.
Processo: 0000944-45.2016.5.07.0026
Rel. Desemb.: Jose Antonio Parente da Silva
Turma 3

Julg.: 21/09/2017
Publ. DEJT: 23/09/2017

BASE DE CÁLCULO DA "APIP" E LICENÇA PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. INCLUSÃO DAS HORAS EXTRAS.
De acordo com as normas internas da reclamada, a remuneração constitui a base de cálculo da "APIP" e licença prêmio, as horas extras habituais, por
ostentarem natureza salarial, integram a remuneração, na forma do art. 457 da
CLT e conforme Súmula 376, II, do TST. Recurso Ordinário conhecido e provido.
Processo: 0001498-10.2016.5.07.0016
Rel. Desemb.: Jose Antonio Parente da Silva
Turma 3

Julg.: 21/09/2017
Publ. DEJT: 23/09/2017

BENEFÍCIO. ALTA PREVIDENCIÁRIA. RETORNO AO TRABALHO OBSTADO PELO EMPREGADOR. PERÍODO DE LIMBO.
OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DOS SALÁRIOS.
Trabalhador que recebe alta do benefício previdenciário, permanece no
aguardo de deferimento do pedido de novo benefício e é impedido de retornar ao
trabalho durante tal limbo, tem direito ao pagamento do salário enquanto vigorar o
contrato. Preservação dos princípios da dignidade da pessoa humana, do princípio
protetor e da intangibilidade salarial.

DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DOS SALÁRIOS.
MANUTENÇÃO.
Restando patente a conduta ilícita da reclamada, com o consequente malferimento dos direitos da personalidade do empregado, correta a decisão de piso ao condenar a recorrente ao pagamento da indenização a título de dano moral pelo fato de ter
cessado o pagamento dos salários do empregado no período de limbo previdenciário.
Processo: 0000618-24.2016.5.07.0014
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1

Julg.: 11/10/2017
Publ. DEJT: 13/10/2017

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. ADICIONAL DE QUEBRA
DE CAIXA. PERCEPÇÃO CUMULADA COM A GRATIFIAÇÃO
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PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE CONFIANÇA DE CAIXA.
POSSIBILIDADE.
Consoante posicionamento pacíﬁco no âmbito deste Regional, plasmado
em sua Súmula 07, "a importância paga por decorrência de função de conﬁança,
cargo em comissão ou função gratiﬁcada de Caixa/Caixa PV/Caixa Executivo não
remunera os riscos das atividades inerentes aos caixas bancários. Nesse sentido,
conforme as normas internas da própria Caixa Econômica Federal, destacadamente
os itens 8.4 do RH 053 e 3.3.15 do RH 115, é devida a percepção da rubrica Quebra
de Caixa (Gratiﬁcação de Caixa) de forma cumulada com o valor percebido a
título de referida função de conﬁança, cargo em comissão ou função gratiﬁcada.".
Processo: 0001950-20.2016.5.07.0016
Rel. Desemb.: Jefferson Quesado Junior
Turma 2

Julg.: 04/09/2017
Publ. DEJT: 06/09/2017

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE
FUNÇÃO E QUEBRA DE CAIXA (GRATIFICAÇÃO DE CAIXA).
CUMULAÇÃO. DEFERIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA
07 DESTE TRIBUNAL.
As gratiﬁcações de função e de "quebra de caixa" têm naturezas jurídicas
distintas, já que a primeira visa remunerar a atividade de maior complexidade
e responsabilidade de caixa, enquanto que a segunda se presta a cobrir o risco
da atividade desenvolvida pelo empregado, ou seja, o manuseio de numerário.
"In casu", exercendo os economiários reclamantes as funções de caixa, a eles se
defere a percepção da rubrica Quebra de Caixa (Gratiﬁcação de Caixa) de forma
cumulada com o valor percebido a título de referida função de conﬁança, cargo
em comissão ou função gratiﬁcada. Aplicação da Súmula 07 deste Tribunal.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEFERIMENTO.
Indevidos conforme Súmula nº 2, deste Tribunal. Recurso conhecido e
parcialmente provido.
Processo: 0002476-15.2016.5.07.0039
Rel. Desemb.: Emmanuel Teoﬁlo Furtado
Turma 1

Julg.: 27/09/2017
Publ. DEJT: 28/09/2017

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. GRATIFICAÇÃO PELO
EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE CAIXA CUMULADA COM A DE
QUEBRA DE CAIXA. POSSIBILIDADE.
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Criada pelo Plano de Cargos Comissionados implantado pela Caixa em
1998, o pagamento da gratiﬁcação de Quebra de Caixa destinava-se, inicialmente,
a remunerar os economiários que, em face da vedação de novas designações
para a função de Caixa Executivo, então em extinção, o assumiam, em caráter
precário, ou seja, sem efetividade. Entretanto, Normas intestinas editadas, posteriormente, por aquela Instituição Oﬁcial de Crédito, quais a RH053 00, de
vigência a partir de 25/01/2001 (item 8, subitem 8.4), a RH060 01, com vigor
a partir de 16/08/2002 (item 3.5) e a RH115 02, de 07/06/2004 (item 3.3.1.4),
ratiﬁcadas pela, atualmente, vigorante RH053 05, item 8.4, de 11/07/2013, alteraram, ampliativamente, o conceito, a ﬁnalidade originária e os critérios funcionais
concessivos daquele adicional, de modo a, agora, abrangerem, não somente os
economiários designados, eventualmente, para o exercício de atividades típicas
do Caixa Executivo, como no início, mas a todos os que desempenhem atividades típicas de Quebra de Caixa, descritas a teor da RH 060 01, incluindo-se,
dentre seus beneﬁciários, os, hoje, exercentes da função de caixa, a quem se
reconhece o direito de acumular o respectivo valor com a gratiﬁcação própria
daquele encargo, esta com o viso de compensar a maior responsabilidade das
atribuições cometidas ao empregado, enquanto aqueloutra intenta resguardá-lo,
quanto a eventuais diferenças no fechamento do caixa. Recurso Ordinário da
reclamante a que se dá parcial provimento.
Processo: 0000638-15.2016.5.07.0014
Rel. Desemb.: Antº Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 23/10/2017
Publ. DEJT: 06/11/2017

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. PCC 1998. BASE DE CÁLCULO
DAS VANTAGENS PESSOAIS VP-GIP RUBRICAS 062 E 092.
NÃO INCLUSÃO DA GRATIFICAÇÃO DO CARGO COMISSIONADO E DO CTVA. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO PREJUDICIAL AOS EMPREGADOS.
Quando da implantação, em 1998, do Plano de Cargos Comissionados,
não se procedeu simplesmente a uma alteração na nomenclatura da Função de
Conﬁança, mas também no importe remuneratório respectivo, uma vez que
incorporado na remuneração dos Cargos Comissionados o valor que as extintas
Funções de Conﬁança faziam repercutir nas rubricas de Vantagem Pessoal 062 e
092, passando estas a reﬂetir tão somente o valor do cargo efetivo, sem qualquer
prejuízo aos empregados. Recurso dos reclamantes a que se nega provimento.
Processo: 0214800-45.2008.5.07.0003
Rel. Desemb.: Antº Marques Cavalcante Filho
Turma 2
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CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO COMPLEXOS. NECESSIDADE
DE PERÍCIA.
Considerando que a exata repercussão do PCS de 1995 na aposentadoria
de cada exequente deve ser dimensionada individualmente, associado a ausência
de perícia oﬁcial, cuja essencialidade encontra fundamento na substancial divergência havida entre as partes, complexidade dos cálculos apresentados e natureza
eminentemente técnica da matéria em apreço, determina-se o retorno dos autos ao
Juízo primevo, a ﬁm de que promova a nomeação de perito, consoante autorizam
os arts. 370 e 156, do NCPC, e art. 879, § 6º, da CLT, visando a análise circunstanciada dos cálculos apresentados pelas partes em cotejo com o título executivo.
Agravo de Petição conhecido e provido.
Processo: 0157000-72.2002.5.07.0002
Rel. Desemb.: Jose Antonio Parente da Silva
Turma 3

Julg.: 10/08/2017
Publ. DEJT: 15/09/2017

CARÊNCIA DA AÇÃO. INTERESSE DE AGIR CONTRATO DE
TRABALHO EM VIGOR.
O interesse de agir consiste na presença do binômio necessidade-utilidade
da prestação jurisdicional para a satisfação da pretensão autoral. O fato de se
encontrar em vigor o contrato de trabalho quando do ajuizamento da ação não
repercute no interesse de agir do reclamante, vez que as verbas pleiteadas não tem
como fato gerador o término contratual.

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EXPOSIÇÃO A CALOR
ACIMA DOS LIMITES DE TOLERÂNCIA.
Embora não esteja o julgador adstrito às conclusões do laudo pericial
(NCPC, art.479), há de prevalecer as conclusão pericial quanto à exposição a calor
acima dos limites de tolerância previstos na NR 15, Anexo 3. Questões trazidas
pela reclamada, relativas a metabolismo, nível de atividade e tempo de exposição,
que carecem de contraprova bastante.

RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRABALHO.
FORTUITO INTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.
INOCORRÊNCIA.
Comprovado o fato, o dano, o nexo causal, não estando presentes quaisquer das excludentes de ilicitude e, por ﬁm, sendo atividade marcada pelo
incremento do risco, de se aplicar a teoria objetiva, dispensando-se a exigência
de prova da culpa, devendo o empregador responder integralmente pelos danos
inﬂigidos ao empregado.
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DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
O valor a ser arbitrado para ﬁns de indenização por danos morais deve
observar: a) a gravidade e a extensão da lesão (Código Civil, artigo 944); b) a
reprovabilidade do ato lesivo (Código Civil, artigo 945); e c) o caráter pedagógico
da condenação, que sirva de desestímulo à reincidência do agente, levando-se
em linha de consideração os princípios constitucionais da proporcionalidade e da
razoabilidade, preconizados no Inciso V, do artigo 5º da Carta Magna Nacional.
Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.
Processo: 0000848-34.2015.5.07.0036
Rel. Desemb.: Regina Glaucia Cavalcante Nepomuceno
Turma 1

Julg.: 05/10/2017
Publ. DEJT: 11/10/2017

CARTA DE PREPOSIÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO. PENA DE
CONFISSÃO E REVELIA.
Inexiste previsão legal que determine a demonstração formal da investidura
de preposto pelo empregador, mormente quando presentes à audiência preposto
devidamente acompanhado de advogado da empresa. Assim, a carência de exposição da carta de preposição não implica, por si só, a aplicação da pena de conﬁssão
e revelia previstos no art. 844 da CLT.
Processo: 0001770-38.2016.5.07.0037
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1

Julg.: 11/10/2017
Publ. DEJT: 13/10/2017

CERCEAMENTO DE DEFESA. ATRASO NO COMPARECIMENTO DE TESTEMUNHAS DA RECLAMANTE. PRECLUSÃO.
INOCORRÊNCIA.
Não se opera a preclusão e encerramento da prova oral da parte reclamante
se suas testemunhas convidadas, embora não estivessem presentes num primeiro
momento, ali chegaram antes do início da colheita da prova oral da reclamada.
Indeferimento que implica cerceamento de defesa, dada a irrazoabilidade da
interpretação adotada. Recurso conhecido e provido.
Processo: 0001252-54.2011.5.07.0027
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar
Turma 1

Julg.: 05/10/2017
Publ. DEJT: 18/10/2017

CHESF. PLANO DE INCENTIVO AO DESLIGAMENTO
VOLUNTÁRIO. ADESÃO. AVISO PRÉVIO INDENIZADO E
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MULTA FUNDIÁRIA INDEVIDOS. PARCELAS CONSTANTES
DO TRCT. QUITAÇÃO.
Em tendo o reclamante aderido à proposta patronal de demitir-se espontaneamente, por conveniência sua, e recebido a compensação pecuniária que lhe era
oferecida, segundo programa empresarial de incentivo ao desligamento voluntário,
consistente de renúncias e concessões recíprocas de empregado e empregador,
não há falar em pagamento de multa fundiária, nem de aviso prévio indenizado,
porquanto verbas próprias da rescisão contratual sem justa causa e de iniciativa
patronal, tampouco das parcelas expressamente consignadas no termo rescisório
e não ressalvadas quando da chancela sindical.
Processo: 0001764-34.2015.5.07.0015
Rel. Desemb.: Antº Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 30/10/2017
Publ. DEJT: 06/11/2017

COMISSÕES PAGAS POR FORA. ÔNUS DA PROVA.
É do reclamante o ônus de provar o recebimento de comissões "por fora",
por se tratar de fato constitutivo do direito pleiteado (art. 818 da CLT c/c art. 373,
inciso I, do CPC). Conﬁrmada por prova documental a prática da empresa em
efetuar o pagamento de salário "extra folha" sem consignar as parcelas nos recibos
salariais, resta conﬁgurado o alegado salário "por fora", impondo-se o pagamento
das diferenças na forma postulada.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA SINDICAL E
MISERABILIDADE DO AUTOR PROVADOS. DEFERIMENTO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 02 DO TRT 7ª REGIÃO.
Preenchidos os requisitos dispostos na Súmula n° 02 deste Regional, aprovada em Sessão Extraordinária, realizada em 04 de fevereiro de 2015, e , ainda, em
consonância com o entendimento do C. TST estampado nas Súmulas 219 e 329,
correta a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, no percentual de
15%, sobre o montante da condenação. Recurso conhecido e improvido.
Processo: 0001515-16.2015.5.07.0005
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1

Julg.: 11/10/2017
Publ. DEJT: 13/10/2017

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONTRATO NULO.
Diante da premissa ﬁxada na sentença, de que não houve prestação de
concurso público, e sendo esta condição "sine qua non" para a validade do vínculo
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com a Administração Pública, nos moldes do art. 37, II, da CF, o reconhecimento
da competência desta Especializada para processar e julgar a presente demanda
é medida que se impõe.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Com fulcro no que dispõe o art. 927, V, do CPC de 2015 e art. 15, I, "e",
da IN nº 39 do TST, curvo-me à Súmula n° 02 deste Regional e às Súmulas n°
219 e 329 do TST, para entender ser devida a verba honorária apenas quando
a parte for beneﬁciária da justiça gratuita e estiver assistida pelo sindicato da
sua categoria proﬁssional, o que não ocorre na hipótese, tendo em vista que a
reclamante se encontra assistida por advogado particular. Recurso conhecido
e parcialmente provido.
Processo: 0001113-32.2016.5.07.0026
Rel. Desemb.: Fco. Tarcisio Guedes Lima Verde Junior
Turma 3

Julg.: 14/09/2017
Publ. DEJT: 02/10/2017

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONTRATO NULO.
Nos termos da jurisprudência do TST, compete à Justiça do Trabalho o
exame de ações trabalhistas em que se discute a relação havida entre entes públicos
e servidores admitidos sem prévia aprovação em concurso público.

CONTRATO NULO.
É nulo o contrato de trabalho entre ente estatal e o empregado sem concurso
público. O direito se resume apenas ao recebimento dos salários pactuados e o
FGTS, conforme Súmula 363, do TST.
Processo: 0000929-81.2013.5.07.0026
Rel. Desemb.: Jefferson Quesado Junior
Turma 2

Julg.: 02/10/2017
Publ. DEJT: 05/10/2017

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. MSC CRUZEIROS. CRUZEIRO MARÍTIMO. EMPREGADO CONTRATADO
NO BRASIL. LABOR PARCIAL EM ÁGUAS NACIONAIS.
Evidenciado que o reclamante foi recrutado no Brasil, onde recebeu treinamento para trabalhar em navios de cruzeiro, e que laborou parcialmente em território
nacional, há de ser reconhecida a competência desta Justiça para apreciar a demanda.

II - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. MSC CRUZEIROS. CRUZEIRO
MARÍTIMO. EMPREGADO CONTRATADO NO BRASIL.
LABOR EXECUTADO PARCIALMENTE EM ÁGUAS NACIONAIS E PARCIALMENTE NO EXTERIOR.
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No caso, o reclamante foi recrutado, contratado e treinado no Brasil para
trabalhar parcialmente em águas do território nacional e parcialmente no exterior.
Assim, aplica-se a legislação brasileira, em destaque a Lei nº 7.064/1982, a qual
dispõe sobre a situação de trabalhadores contratados ou transferidos para prestar
serviços no exterior, em observância ao princípio da norma mais favorável.

III - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SÚMULAS Nº 219 E
329 DO TST.
Os honorários advocatícios, na Justiça do Trabalho, não decorrem da mera
sucumbência, devendo a parte preencher os requisitos exigidos pelas Súmulas 219
e 329 do C. TST. Recurso Ordinário conhecido e parcialmente provido.
Processo: 0001264-58.2016.5.07.0006
Rel. Desemb.: Jose Antonio Parente da Silva
Turma 3

Julg.: 26/10/2017
Publ. DEJT: 10/11/2017

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. SERVIÇO
PÚBLICO. ADMISSÃO SEM CONCURSO NA VIGÊNCIA DA
CF/1988. CONTRATO NULO.
A contratação de servidor público sem prévia aprovação em concurso
público na vigência da Constituição Federal de 1988 encontra óbice no seu art. 37,
II, sendo nula de pleno direito (§ 2º do mesmo artigo). Sendo nula a contratação
e não demonstrado tratar-se de contrato temporário para atender a necessidade
temporária de excepcional interesse público, na forma do inciso IX do art. 37 da
CF/1988, não há que se falar em relação de natureza jurídico-administrativa, daí
de se reconhecer a competência da Justiça do Trabalho.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. AUSÊNCIA. DESCABIMENTO DE CONDENAÇÃO.
Consoante o entendimento consolidado pelo 7º Regional, nos termos de
sua Súmula 2, a condenação em honorários advocatícios somente é devida quando
preenchidos os requisitos previstos na Lei nº 5.584/70 e Súmulas 219 e 329 do
TST. Não veriﬁcada na espécie a representação obreira por sindicato de sua
categoria proﬁssional, incabível a condenação do reclamado na verba. Recurso
parcialmente provido.
Processo: 0001184-34.2016.5.07.0026
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar
Turma 1

Julg.: 08/11/2017
Publ. DEJT: 09/11/2017

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. TEORIA DA
ASSERÇÃO.
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A competência da justiça do Trabalho, após ajuizada a ação, 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 decisão
que dá pela incompetência absoluta da Justiça do Trabalho em razão da matéria
porque, no caso, a pretensão do autor é de natureza trabalhista, decorrendo daí a
competência desta Justiça Especializada (Art. 114, d CF/88).

SÚMULA Nº 363. CONTRATO NULO. EFEITOS.
A contratação de servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprovação
em concurso público, encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2º, somente lhe
conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao
número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos
valores referentes aos depósitos do FGTS. Recurso conhecido e provido.
Processo: 0002057-19.2016.5.07.0031
Rel. Desemb.: Francisco José Gomes da Silva
Turma 2

Julg.: 23/10/2017
Publ. DEJT: 06/11/2017

COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
A Justiça Trabalhista é competente para dirimir as questões postas em juízo,
tendo em vista que a relação de direito material havida entre a reclamante e o
reclamado, Município de Aracati, decorre de um contrato de trabalho regido pela
CLT. Não há afronta, pois, ao julgamento proferido pelo STF na ADI nº 3.395-6,
que afastou da competência da Justiça do Trabalho apenas às causas instauradas
entre o Poder Público e o servidor vinculado por relação jurídica estatutária.
Assim, reconhece-se a competência da Justiça do Trabalho para apreciar a presente demanda, consoante previsão contida no art. 114 da Constituição Federal.

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
trabalho, quando veriﬁcada a culpa in elegendo ou in vigilando daquele. Inteligência da Súmula 331, IV e V do C. TST.
Processo: 0000901-81.2016.5.07.0035
Rel. Desemb.: Fernanda Maria Uchoa de Albuquerque
Turma 3

Julg.: 31/08/2017
Publ. DEJT: 04/09/2017

COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
CONTRATO CELEBRADO COM ENTE PÚBLICO APÓS A
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. EXISTÊNCIA DE REGIME

BJ 2017-2.indd 51

24/04/2018 12:09:38

52

TRT 7ª REGIÃO - BOLETIM DE JURISPRUDÊNCIA - JUL./DEZ. - 2017

JURÍDICO ÚNICO. CONTRATO DE TRABALHO NÃO TRANSMUDADO EM CARGO ESTATUTÁRIO. EMPREGO CELETISTA.
NULIDADE CONTRATUAL POR AUSÊNCIA DE CONCURSO
PÚBLICO. RESSALVA DE ENTENDIMENTO DO RELATOR.
A ausência de concurso público prévio à admissão da reclamante, após
a promulgação da Constituição Federal de 1988, constituiu obstáculo insanável
para a transmudação de seu emprego celetista em cargo público estatutário com
caráter jurídico-administrativo. Daí ser irrelevante a existência e a validade ou
não de regime jurídico único no âmbito municipal. Outrossim, não há prova do
exercício de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração,
nem existiu contratação válida por tempo determinado para atender a necessidade
temporária de excepcional interesse público. Nesse cenário, diante da invalidade
jurídica do contrato de trabalho, torna-se imperioso reconhecer que a relação
contratual mantida com a Administração Municipal por anos ininterruptos, mesmo
sendo nula de pleno direito, perdurou sob o pálio do regime celetista por todo
o período da prestação de serviços. Ressalvado o entendimento do Relator, o
posicionamento majoritário da Turma é o de que permanece a competência residual desta Justiça Especializada para o deslinde das ações que albergam pleitos
formulados por empregado contra Ente Público em relação ao período contratual
tutelado pelas normas celetistas.
Processo: 0000840-98.2017.5.07.0032
Rel. Desemb.: Emmanuel Teoﬁlo Furtado
Turma 1

Julg.: 11/10/2017
Publ. DEJT: 13/10/2017

COMPETÊNCIA RESIDUAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
PERÍODO ANTERIOR AO ADVENTO DO RJU. RELAÇÃO
CELETISTA.
Resta incontroverso que o Regime Jurídico Estatutário do Município
de Tarrafas (Lei Complementar nº 318/2014) data de 02/07/2014. Os pedidos
da parte reclamante, além de serem tipicamente trabalhistas, no caso, foram
todos formulados em relação a períodos anteriores à instituição do RJU. Ora, a
relação de trabalho entre as partes, até a edição do Regime Estatutário, era, sem
sombra de dúvidas, regida pelas normas da Consolidação das Leis do Trabalho.
Assim, inexiste discussão (questão de fundo) acerca da natureza do vínculo ou
da validade/existência de RJU em período anterior a 02/07/2014. Imperioso
reconhecer, portanto, que esta Especializada é competente para apreciar os
pleitos autorais, não estando a presente causa enquadrada nas hipóteses de
incompetência decididas pelo STF.
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HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Na Justiça do Trabalho, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nunca superiores a 15% (quinze por cento), 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. (Súmula nº 2 deste Regional). No
caso vertente, a parte reclamante não está assistida pelo sindicato proﬁssional, mas
sim por advogado particular. Recurso conhecido e parcialmente provido
Processo: 0001115-02.2016.5.07.0026
Rel. Desemb.: Fco. Tarcisio Guedes Lima Verde Junior
Turma 3

Julg.: 14/09/2017
Publ. DEJT: 02/10/2017

CONFLITO DE COMPETÊNCIA NEGATIVO. PREVENÇÃO.
Veriﬁcado que tramitam duas ações tendo por matéria de fundo, a primeira: a nulidade da ruptura contratual, e a segunda: o pagamento de verbas
trabalhistas em decorrência de reintegração ao emprego, deve ser distribuída
a segunda demanda por dependência com aquela ação originária e tramitar
conjuntamente no primeiro Juízo, prevento e competente, portanto, para o
processamento de ambas as demandas. Conﬂito conhecido e resolvido pela
competência do juízo suscitado.
Processo: 0080335-93.2017.5.07.0000
Rel. Desemb.: Fernanda Maria Uchoa de Albuquerque
Tribunal Pleno

Julg.: 07/11/2017
Publ. DEJT: 07/11/2017

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONEXÃO.
REUNIÃO.
A ocorrência da conexão demanda a reunião dos processos para julgamento
simultâneo, a ﬁm de evitar decisões conﬂitantes. Tendo havido o julgamento de um
dos processos, desaparece a possibilidade de prolação de julgamento simultâneo,
inutilizando a reunião dos processos.
Processo: 0080299-51.2017.5.07.0000
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Tribunal Pleno

Julg.: 19/09/2017
Publ. DEJT: 19/09/2017

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DO JUÍZO SUSCITADO.

BJ 2017-2.indd 53

24/04/2018 12:09:38

54

TRT 7ª REGIÃO - BOLETIM DE JURISPRUDÊNCIA - JUL./DEZ. - 2017

Diante do reconhecimento pelo Juízo Suscitado da sua competência para
processar e julgar a demanda, veriﬁca-se que não há mais conﬂito a ser dirimido.
Desta forma, impõe-se a homologação do reconhecimento da procedência do pedido
formulado na ação, por aplicação analógica ao processo do trabalho do disposto no
art. 487, III, "a" do CPC de 2015, devendo os autos ser remetidos ao juízo suscitado.
Processo: 0080376-60.2017.5.07.0000
Rel. Desemb.: Regina Glaucia Cavalcante Nepomuceno
Tribunal Pleno

Julg.: 07/11/2017
Publ. DEJT: 07/11/2017

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DESCARACTERIZADA.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO REJEITADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
Restando descaracterizada a contratação temporária alegada pelo ente
público, deve-se rejeitar a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho,
mantendo incólume a decisão de primeira instância.
Processo: 0000243-56.2017.5.07.0024
Rel. Desemb.: Jose Antonio Parente da Silva
Turma 3

Julg.: 19/10/2017
Publ. DEJT: 10/11/2017

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR ENTE PÚBLICO.
REGIME ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA MATERIAL
DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
Relação de trabalho mantida com Ente Público, de caráter temporário,
com natureza jurídico-administrativa (art. 37, IX, CF/88). A Corte Suprema do
País decidiu na ADI nº 3.395-6 MC/DF que não compete à Justiça do Trabalho
o julgamento de questões em que se discuta relação jurídica mantida entre Poder
Público e servidor a ele vinculado por contrato de natureza administrativa. Sentença
mantida. Autos remetidos à Justiça Comum Estadual.
Processo: 0000604-16.2016.5.07.0022
Rel. Desemb.: Emmanuel Teoﬁlo Furtado
Turma 1

Julg.:30/08/2017
Publ. DEJT: 30/08/2017

CONTRATO NULO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
Reconhecida a nulidade do contrato de trabalho ﬁrmado entre os litigantes, nos termos do § 2º do inciso II, do art. 37, da CF/1988, porquanto o ingresso
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da autora nos quadros funcionais do município recorrente ocorreu sem a devida
aprovação prévia em concurso público, é da Justiça Laboral a competência para
processar e julgar a vertente causa.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Na Justiça do Trabalho, os 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, cujo entendimento encontra-se
ratiﬁcado através das Súmulas 219 e 329, do C. TST, bem como na Súmula nº
02, deste E. Regional.
Processo: 0000725-32.2016.5.07.0026
Rel. Desemb.: Fernanda Maria Uchoa de Albuquerque
Turma 3

Julg.: 05/10/2017
Publ. DEJT: 06/10/2017

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECOLHIMENTO.
FATO GERADOR.
Nos termos da Súmula nº 5 deste Regional, "A hipótese de incidência
da contribuição prevista no artigo 195, inciso I, alínea "a", da Constituição
Federal ocorre quando há o pagamento ou a constituição do crédito decorrente
do título judicial trabalhista, devendo a sua quitação ser efetuada até o 2º
dia do mês seguinte ao da liquidação da sentença, conforme disciplina o art.
276 do Decreto nº 3.048/99. Somente a partir daí, em caso de inadimplência,
computar-se-ão os acréscimos pertinentes a juros e multa mencionados na
legislação ordinária aplicável à espécie". A expressão "liquidação da sentença"
de que trata o art. 276 do Decreto 3.048/99 e o referido entendimento sumular deve ser entendido como o pagamento dos créditos trabalhistas objeto da
sentença. O fato gerador da obrigação é o pagamento do crédito principal ao
trabalhador, que, no caso, ainda não ocorreu. Portanto, sequer, restou deﬂagrada a contagem do prazo para quitar a contribuição previdenciária devida,
que terá inicio com o pagamento e ﬁndará no dia 2 do mês subsequente, não
se encontrando a agravante, então, em mora. Indevida, portanto, a incidência
de juros moratório. Agravo de petição provido.
Processo: 0001719-42.2016.5.07.0032
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar
Turma 1

Julg.: 08/11/2017
Publ. DEJT: 09/11/2017

CONVERSÃO DO PEDIDO DE DEMISSÃO EM RESCISÃO
INDIRETA. NÃO ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
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Veriﬁcando-se a inexistência de quaisquer vícios de consentimento no
pedido de demissão formulado pelo reclamante, e tendo em vista que este fora
homologado pelo sindicato da categoria, de se manter a decisão que não acolheu
o pedido de conversão do pedido de demissão em rescisão indireta.
Processo: 0001808-10.2016.5.07.0018
Rel. Desemb.: Emmanuel Teoﬁlo Furtado
Turma 1

Julg.: 27/09/2017
Publ. DEJT: 28/09/2017

COOPERATIVA DE TRABALHO. BURLA AOS DIREITOS
TRABALHISTAS. INEXISTÊNCIA DE PROVAS.
O comando emergente do artigo 442, parágrafo único, da CLT esbarra
inexoravelmente na demonstração clara de se haver instituído a organização
cooperativa com o intuito de fraudar o contrato de trabalho, afastando as garantias
constitucionais que lhe são consectárias. In casu, no entanto, não ressumbram
das circunstâncias e da prova colhida na instrução processual elementos de
convicção nesse sentido, tendo-se a obreira como efetiva cooperada. Recurso
Ordinário a que se nega provimento, para ratiﬁcar a improcedência da ação.
Processo: 0001629-23.2013.5.07.0005
Rel. Desemb.: Antº Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.:30/10/2017
Publ. DEJT:06/11/2017

CTVA (COMPLEMENTAÇÃO TEMPORÁRIA VARIÁVEL DE
AJUSTE AO PISO DE MERCADO). APPA - ADICIONAL PESSOAL PROVISÓRIO DE ADEQUAÇÃO. INCLUSÃO NA BASE
DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INCORPORAÇÃO.
A supressão das verbas CTVA e APPA, que compôs a gratiﬁcação de função
percebida pelo obreiro por longos anos, constitui alteração ilícita do contrato de
trabalho (art. 468/CLT) e afronta o princípio da irredutibilidade salarial (art. 7º,
VI, CF). Sentença mantida. Recurso Ordinário conhecido e improvido.
Processo: 0001229-68.2016.5.07.0016
Rel. Desemb.: Jose Antonio Parente da Silva
Turma 3

Julg.: 21/09/2017
Publ. DEJT: 23/09/2017

DA PRELIMINAR SUSCITADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES
PELO RECLAMANTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 422, III, DO TST.
Não há dissociação do apelo com os fundamentos da sentença.
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RECURSO DAS RECLAMADAS. OPERADOR COMERCIAL.
FINANCIÁRIO. TERCEIRIZAÇÃO.
Apreciação conjunta dos recursos neste tópico. Na verdade, toda a documentação constante dos autos evidencia apenas uma tentativa de paliar a contratação irregular de empregados, esquivando-se à legislação trabalhista, com o ﬁm
único de prestar serviços indiretamente à instituição bancária, frustrando esses
trabalhadores do usufruto de direitos próprios da categoria dos bancários.

EQUIPARAÇÃO SALARIAL. ÔNUS DA PROVA.
Demonstrada a identidade de atividades entre equiparando e paradigma,
competia, então, às reclamadas, apresentar elementos de prova com vistas a desconstruir a equiparação pretendida, o que não ocorreu, ainda que minimamente.
Assim arrematou o Juízo sentenciante, evidenciando a incapacidade de as reclamadas cumprirem o ônus que lhes competia.

ACÚMULO FUNCIONAL.
Considerando-se que, como promotor de vendas, as funções do reclamante
voltavam-se à captação de clientes para contratação de ﬁnanciamentos para a
aquisição de veículos e máquinas, a exigência de que também realizassem as
cobranças dos contratantes inadimplentes não arreda a caracterização do acúmulo
indevido de funções. Ficou claro mesmo que caso não fosse cumprida a meta, a
falha teria consequências diretas na remuneração do empregado. Correta, então,
a sentença que deferiu o adicional de 10% sobre a remuneração mensal e reﬂexos
com base no art. 8º, da Lei 3.207/57.

JUSTA CAUSA.
Não se pode atribuir a penalidade da justa causa, particularmente por ato de
indisciplina, quando era praxe ratiﬁcada pelo superior hierárquico do reclamante
liberar dinheiro antes da entrega do bem, além do que não há sequer comprovação
da norma interna violada. Recurso a que se nega provimento.

RECURSO DO RECLAMANTE. HORAS EXTRAS.
Na contestação, admitiu-se que a jornada de trabalho do reclamante era
de oito horas, vez que, embora defendesse a tese de trabalhador externo, deixou
claro que "[...] a jornada diária sugerida corresponde ao horário comercial [...]",
que pública e notoriamente é de 8h às 18h. Assim, a despeito de a prova oral dos
autos acenar no sentido de que o reclamante laborasse externamente sem qualquer controle de jornada, foi-lhe reconhecida a jornada do bancário. Dessarte, se
o horário deveria ter sido de seis horas diárias e, na verdade, cumpriam-se oito,
cogente é o reconhecimento de duas horas de sobrelabor diário, observando-se os
dias efetivamente laborados e a evolução salarial do reclamante. Quanto aos cursos
TREINET, não ﬁcou comprovada a obrigatoriedade dos cursos, nem a participação
do reclamante neles, tampouco a frequência em que sucediam.

INDENIZAÇÃO PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR.

BJ 2017-2.indd 57

24/04/2018 12:09:38

58

TRT 7ª REGIÃO - BOLETIM DE JURISPRUDÊNCIA - JUL./DEZ. - 2017

Em regra, o ônus da prova incumbe a quem alega o fato. Observando-se,
ainda, o princípio da aptidão para a prova, é possível veriﬁcar que o encargo de
demonstrar que era insuﬁciente a indenização para cobrir despesas de combustível
e desgaste do automóvel pertence ao reclamante/recorrente.

DIFERENÇAS DE COMISSÕES RETIDAS.
Não consta dos autos eletrônicos o verdadeiro prejuízo experimentado
pelo empregado, tampouco a comprovação das vendas efetuadas durante o pacto
laborativo. Ônus que cabia ao autor e do qual não se desincumbiu.

DANO MORAL.
Observa-se que era prática da empresa evitar a promoção dos empregados,
frustrando-lhes as legítimas expectativas de cumprimento de metas e consequente
promoção. Na verdade, o empregador excedia o poder diretivo, estabelecendo
metas individuais que variavam ao seu talante, em frontal violação ao principio da
boa-fé objetiva entre os contratantes, vigente no ordenamento jurídico por meio do
art. 422, do Código Civil. Ademais, a prática abusiva, em nível organizacional, de
patamares inatingíveis de metas exatamente no mês de promoção do empregado,
o expõe a situação desleal, humilhante, minando-lhe a autoestima. Desta feita,
merece provimento o recurso, arbitrando-se a indenização por dano moral em R$
18.000,00 (dezoito mil reais).

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA Nº 2 DO TRT 7ª
REGIÃO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
Não preenchidos todos os requisitos previstos na Súmula 2 deste Regional,
quais sejam, ser a parte beneﬁciária da gratuidade judiciária e encontrar-se assistida
por sindicato, é incabível a concessão de honorários advocatícios na Justiça do
Trabalho. Dá-se parcial provimento ao apelo.
Processo: 0001963-96.2014.5.07.0013
Rel. Desemb.: Plauto Carneiro Porto
Turma 3

Julg.: 10/08/2017
Publ. DEJT: 16/08/2017

DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO.
Constatado nexo concausal entre a doença que acometeu a obreira e as atividades laborais por ela exercidas no âmbito da reclamada e não tendo a empregadora
demonstrado que adotava medidas de prevenção com vistas a evitar problemas
ergonômicos no local de trabalho, devida a indenização por danos morais.

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VALOR. PARÂMETROS
PARA DEFINIÇÃO.
Inexistindo dispositivo legal estabelecendo parâmetros objetivos para
ﬁxação do valor da indenização por danos morais, ﬁca ao prudente arbítrio do
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juiz ﬁxá-lo, observando a situação social e econômica das partes envolvidas, a
extensão do dano, bem como o grau de dolo ou culpa do ofensor.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
No que concerne aos honorários advocatícios, é o caso de mantê-los, pois
observados os requisitos para sua concessão: gratuidade judiciária e assistência
sindical. Cabe ressaltar, em relação à assistência sindical, que a jusrisprudência do TST vem aceitando a simples utilização de papel timbrado do sindicato
para efeito de conferência da denominada "credencial sindical", por força do
princípio da boa-fé.
Processo: 0000983-47.2012.5.07.0005
Rel. Desemb.: Plauto Carneiro Porto
Turma 3

Julg.: 28/09/2017
Publ. DEJT: 09/10/2017

DANO MORAL. INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE SUPOSTA
DOENÇA PROFISSIONAL. LAUDO MÉDICO ATESTATIVO
DA INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA
DA PRETENSÃO.
O dano moral indenizável demanda, para seu reconhecimento em juízo,
a presença concomitante de 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, uma vez asseverada no laudo pericial a origem degenerativa
da enfermidade de que acometida a reclamante, tem-se evidenciada a ausência de
nexo causal, o que lhe inviabiliza a pretensão indenizatória.
Processo: 0002235-76.2013.5.07.0029
Rel. Desemb.: Antº Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 30/10/2017
Publ. DEJT: 06/11/2017

DANO MORAL E MATERIAL. JUROS DE MORA. MARCO
INICIAL.
Em se tratando de condenação ao pagamento de indenização por dano
moral e material, o marco inicial do cômputo dos juros de mora corresponde à
data do ajuizamento da ação, consoante os parâmetros estabelecidos na Súmula
nº 439 do C. TST. Agravo de Petição conhecido e improvido.
Processo: 0190800-91.2002.5.07.0002
Rel. Desemb.: Jose Antonio Parente da Silva
Turma 3
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DANOS MORAIS. ATO ILÍCITO. PRÉ-CONTRATO.
É direito potestativo do empregador realizar processo seletivo prévio, o
que não confere certeza de admissão ao candidato. Porém, esse direito encontra
limites, devendo ser a promessa de emprego pautada na boa-fé objetiva (art. 422
do Código Civil), observando-se os direitos subjetivos dos trabalhadores, pois, a
medida que o processo avança, gera expectativas maiores ao futuro empregado.
Assim, uma vez frustrada a expectativa do obreiro, sem a comprovação do motivo
pelo qual o contrato não foi celebrado, importa em dano relevante, sujeito à reparação, nos termos do art. 927, do Código Civil.

QUANTUM INDENIZATÓRIO.
Levando em conta que o dano causado é médio (vulneração à honra obreira
decorrente da frustração de sua legítima expectativa de ser contratado), o coeﬁciente de entendimento da demandada é alto, a situação econômica da reclamada é
presumivelmente excelente (capital social da ré de mais de 600 milhões de reais),
a situação econômica da parte reclamante é desconhecida e que deve ser considerado, ainda, o necessário caráter punitivo-pedagógico da indenização - fundamental
para a reclamada se veja obrigada a tomar providências para evitar que episódios
similares permaneçam ocorrendo ou venham a ocorrer -, entende-se como mais
razoável e proporcional à extensão do dano o arbitramento de indenização por
danos morais na monta de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Sentença parcialmente
reformada, no particular. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Processo: 0000566-55.2016.5.07.0005
Rel. Desemb.: Fco. Tarcisio Guedes Lima Verde Junior
Turma 3

Julg.: 03/08/2017
Publ. DEJT: 09/08/2017

DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS DESCRITOS NA LEI PARA CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO AO
AUTOR. OBRIGATORIEDADE.
Comprovado na lide o dano, o nexo causal entre o dano sofrido e a ação ou
omissão do causador do dano e a culpa deste, acertada resta a decisão de primeira
instância que condenou a reclamada na obrigatoriedade de indenizar o autor pelos
prejuízos que sofrera.
Processo: 0001116-08.2011.5.07.0011
Rel. Desemb.: Plauto Carneiro Porto
Turma 3

Julg.: 31/08/2017
Publ. DEJT: 14/09/2017

DAS PARCELAS PREVISTAS NA CCT NÃO APROVADA NO PERÍODO CONTRATUAL DO RECLAMANTE. NÃO DEFERIMENTO.
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Conforme decidido na sentença, não se pode deferir parcelas que não foram
aprovadas em CCT durante o período contratual do recorrente.

DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO.
Majora-se a condenação de R$ 1.000,00 para R$ 5.000,00, tendo em vista a
extensão do dano suportado pelo reclamante e o grau de culpabilidade da empresa,
sendo suﬁciente para atingir o caráter pedagógico da medida.

HORAS EXTRAS.
No que concerne ao pedido de majoração das horas extras, nada a reformar,
tendo em vista que a condenação observou as horas excedentes ao limite previsto
no art. 7º, XIII, da Constituição Federal, de 44 horas semanais. Recurso Ordinário
conhecido e parcialmente provido.
Processo: 0001237-09.2016.5.07.0028
Rel. Desemb.: Plauto Carneiro Porto
Turma 3

Julg.: 05/10/2017
Publ. DEJT: 10/10/2017

DCG. DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE. EMPREGADOS DA
CONSTRUÇÃO CIVIL. REDE DE ESGOTO. OBRA EM ANDAMENTO. DESCARACTERIZAÇÃO DA ESSENCIALIDADE
DO SERVIÇO PREVISTA NA LEI Nº 7.783/1989. DESCUMPRIMENTO PELO EMPREGADOR DE NORMAS DE SEGURANÇA E HIGIENE ESTABELECIDAS NA LEGISLAÇÃO DO
TRABALHO. REGRA CONSTANTE DA CCT PERMISSIVA DA
PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS. JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA
DE ABUSIVIDADE DO MOVIMENTO.
Não há que se falar em abusividade do movimento grevista nos casos em
que o empregador descumpre, acintosamente, as normas de segurança e higiene
previstas na legislação do trabalho, abstendo-se, consoante a prova dos autos, de
fornecer aos trabalhadores equipamento sanitário (banheiro químico), água potável e alimentação de boa qualidade. Ademais, resta afastada a justa causa para a
declaração de abusividade da greve em razão de constar da Convenção Coletiva
de Trabalho em vigor (2015/2016, conforme cópia nos autos), dispositivo que
autoriza os trabalhadores, desde que concretizadas as condições de risco grave
ou iminente no local do trabalho, a "interromper suas atividades, sem prejuízo
de qualquer direito, até a eliminação total dos riscos". Demais disso, não se pode
falar em abusividade de movimento grevista por via do qual os insurgentes apenas
exigem do empregador que cumpra sua parte nos contratos de trabalho, fornecendolhes os meios necessários e indispensáveis à segurança e à higiene nos canteiros
de obra, afora água potável e alimentação de boa qualidade".
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BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. ENTIDADE SINDICAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA.
INDEFERIMENTO.
Ausente a prova cabal da miserabilidade jurídica apontada na contestação,
impõe-se o indeferimento, à entidade sindical, dos benefícios da justiça gratuita,
aplicando-se à espécie o entendimento jurisprudencial vigente no Tribunal Superior
do Trabalho, consoante decisão que se menciona neste Acórdão. Afora o exposto,
vige, na Corte Trabalhista Superior, a Súmula 463, fruto da conversão da OJ 304,
da SBDI-1, assim concebida: "ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPROVAÇÃO (conversão da Orientação Jurisprudencial 304 da SBDI-I, com alterações decorrentes do CPC de 2015). I - A partir de 26.06.2017, para a concessão da
assistência judiciária gratuita à pessoa natural, basta a declaração de hipossuﬁciência
econômica ﬁrmada pela parte ou por seu advogado, desde que munido de procuração
com poderes especíﬁcos para esse ﬁm (art. 105 do CPC de 2015); II - No caso de
pessoa jurídica, não basta a mera declaração: é necessária a demonstração cabal de
impossibilidade de a parte arcar com as despesas do processo".
Processo: 0080399-40.2016.5.07.0000
Rel. Desemb.: Durval Cesar de Vasconcelos Maia
Tribunal Pleno

Julg.: 17/10/2017
Publ. DEJT: 17/10/2017

DESÍDIA. APLICAÇÃO DO ART. 482, ALÍNEA "E", DA CLT.
JUSTA CAUSA OBREIRA CARACTERIZADA.
A desídia se constitui em falta grave cometida pelo empregado, através
de atos reiterados ou por um único ato, desde que sejam graves as suas consequências no pacto laboral e é caracterizada como apta à rescisão contratual
por justa causa, na forma do art. 482, "E", da CLT, devendo ser comprovada de
forma cabal pelo empregador, nos moldes dos artigos 818 da CLT, c/c art. 373,
II, do NCPC. In casu, a falta grave apta a caracterizar a desídia e a aplicação
máxima da penalidade de demissão por justa causa, conﬁgurada no art. 482, "E",
da CLT, teve como fundamento a falta ao serviço no dia 07.01.2017, sendo que
o documento apresentado pelo autor de id 4e140f7 não comprova a alegação de
tenha apresentado na empresa para justiﬁcar sua ausência, ou de que a mesma o
tenha recusado, até porque, em ocasião anterior, no dia 14.04.2016, pelo mesmo
motivo, consta falta abonada pela demandada ( id 9f1aee0). Além disso, o autor
já vinha praticando atos desidiosos durante a vigência do pacto laboral, tendo
sido submetido a cumprimento de diversas penalidades, em razão de faltas
injustiﬁcadas, mediante sua anuência. Sentença mantida. Recurso Ordinário
conhecido e negado provimento.
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Processo: 0000253-21.2017.5.07.0018
Rel. Desemb.: Francisco José Gomes da Silva
Turma 2

63

Julg.: 23/10/2017
Publ. DEJT: 06/11/2017

DESMEMBRAMENTO DE SINDICATO. CRIAÇÃO DE SINDICATO POR EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE.
O art. 571 da CLT possibilita o desmembramento de uma determinada
categoria do sindicato principal, quando este detém a representação de várias
categorias similares e conexas. Tal desmembramento não ofende o Princípio da
Unicidade Sindical, já que este está voltado para a indivisibilidade da categoria e
não do sindicato que representa diversas categorias, ainda que similares ou conexas. Entretanto, o sistema constitucional previu a reunião sindical para a defesa
dos direitos e interesses coletivos e individuais da categoria, não se adequando
tal conceito à classe dos empregados de uma única empresa, considerando que,
no caso, o SINTRACAFÉ-EUSÉBIO-CE conta como base territorial limitada ao
Município do Eusébio e, nesta localidade, consta no referido seguimento empresarial apenas a empresa TRÊS CORAÇÕES, ramo de atividade da qual se pretende
o desmembramento. Sentença reformada.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECLAMANTE ASSISTIDO
POR SINDICATO. PAGAMENTO DEVIDO.
A presente lide não versa sobre relação de emprego. Logo, aplicável o
princípio da sucumbência, de acordo com a Instrução Normativa nº 27 do TST,
que preconiza o seguinte: "Exceto nas lides decorrentes da relação de emprego,
os honorários advocatícios são devidos pela mera sucumbência". Por sua vez, a
Súmula 219, III, do TST, assim dispõe: "São devidos os honorários advocatícios
nas causas em que o ente sindical ﬁgure como substituto processual e nas lides que
não derivem da relação de emprego". Sendo assim, condena-se as reclamadas ao
pagamento de honorários advocatícios de 15% ( quinze) por cento sobre o valor
da causa. Recurso Conhecido e dado provimento.
Processo: 0002945-76.2016.5.07.0034
Rel. Desemb.: Francisco José Gomes da Silva
Tribunal Pleno

Julg.: 09/10/2017
Publ. DEJT: 10/10/2017

DESVIO DE FUNÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
O desvio de função somente se conﬁgura quando o empregado, contratado
para exercer uma função especíﬁca, passa a desempenhar habitualmente atividades
afetas a outro cargo totalmente distinto, o que não se veriﬁcou in casu. Recurso
conhecido e improvido.
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Processo: 0000830-68.2013.5.07.0008
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar
Turma 1

Julg.: 25/10/2017
Publ. DEJT: 25/10/2017

DESVIO FUNCIONAL. OCORRÊNCIA PROVADA. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS.
Restando demonstrado o efetivo exercício, pelo trabalhador demandante,
de função diversa da registrada em sua CTPS, sem a percepção da remuneração
correspondente, assiste-lhe o direito às diferenças salariais disso decorrentes.

HORAS "IN ITINERE". QUITAÇÃO.
Provado, documentalmente, o pagamento a título de horas "in itinere", em
importes condizentes com o tempo despendido pelo empregado nos deslocamentos
casa-trabalho e vice-versa, de se indeferir a condenação em tal verba.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEFERIMENTO.
INSUFICIÊNCIA DE BANHEIROS QUÍMICOS NO LOCAL
DE TRABALHO.
Evidenciado, ao exame da prova reunida no feito, o constrangimento a que
submetido o trabalhador, em virtude da insuﬁciência de banheiros químicos no
canteiro de obras em que realizada sua atividade proﬁssional, assiste-lhe o direito
à reparação por danos morais.

JUSTA CAUSA. NÃO-RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE
IMEDIATIDADE NA PUNIÇÃO.
O reconhecimento do justo motivo rescisório demanda imediatidade na
aplicação punitiva. A demora, sem justiﬁcativa plausível, para a imposição da
pena, desvela a conﬁguração do perdão tácito, que descaracteriza a falta grave.

INTERVALO INTRAJORNADA. INDEFERIMENTO. SUPRESSÃO PARCIAL NÃO PROVADA.
Apresentados pela empresa demandada os controles de ponto nos quais
assinalado o intervalo intrajornada, transfere-se para o demandante o ônus de comprovar a alegada concessão irregular desse direito. No caso dos autos, o autor não
de desincumbiu desse encargo, em tendo oferecido à instrução processual o depoimento de apenas uma testemunha, que nada informou a respeito de tal intervalo.
Processo: 0000440-06.2016.5.07.0037
Rel. Desemb.: Antº Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 23/10/2017
Publ. DEJT: 06/11/2017

DISPENSA POR JUSTA CAUSA. COMPROVAÇÃO DE FATO
GRAVE A ENSEJAR TAL PENALIDADE.
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O motivo ensejador da ruptura contratual deveu-se a um fato grave, que
revelou a quebra da ﬁdúcia do pacto laborativo.

DA ESTABILIDADE DE CIPEIRO.
A dispensa aplicada, por justa causa, encontra amparo nas exceções previstas no art. 165 da CLT. Em assim, incabível pedido de indenização compensatória.

DO INTERVALO INTRAJORNADA. PRÉ ASSINALAÇÃO.
Em sendo a pré assinalação dos registros autorizada por norma legal (artigo
74, § 2º, da CLT), gerando presunção relativa de veracidade quanto aos horários
assinalados, incumbia ao reclamante produzir prova robusta capaz de conﬁrmar
a supressão do intervalo de uma hora ou o impedimento de sair da empresa para
efetuar sua refeição, ônus do qual não se desincumbiu.

DAS HORAS EXTRAS. HORAS EXTRAS. ÔNUS DA PROVA.
Cediço que o trabalho em regime extraordinário deve ser provado de forma
robusta. Assim, ante a negativa da empresa de labor extraordinário além daquele
consignado nos contracheques e nos cartões de ponto colacionados aos fólios
digitais, compete ao reclamante o ônus da prova, a teor do art. 818, da CLT, do
qual não se desincumbiu.

DA PREMIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO
DA OBRIGAÇÃO. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. ART. 248
DO CÓDIGO CIVIL.
Com esteio no art. 248 do Código Civil Brasileiro, em tendo o autor dado causa
à ruptura do pacto laboral, tornando impossível o cumprimento da obrigação da reclamada de entregar o prêmio ao empregado sorteado, resta resolvida a referida obrigação,
sendo indevida qualquer indenização seja compensatória ou a título de danos morais.
Processo: 0000587-38.2016.5.07.0035
Rel. Desemb.: Fernanda Maria Uchoa de Albuquerque
Turma 3

Julg.: 24/08/2017
Publ. DEJT: 31/08/2017

DO REAJUSTE SALARIAL.
Da vasta documentação acostada aos autos, conclui-se que a reclamada
vinha efetuando corretamente o pagamento da diferença decorrente do reajuste
de 11% previsto na CCT da categoria.

DIFERENÇAS SALARIAIS.
As diferenças que o obreiro entende devidas consistem na repercussão que
os 24 dias de faltas, decorrentes da greve ilegal, gerou nas parcelas vindicadas.

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS.
O reclamante ausentou-se de suas atividades laborais no período da greve,
circunstância que acarreta a perda do direito ora vindicado, nos termos da cláusula
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13ª da referida norma coletiva, a qual prevê o limite máximo de seis ausências injustiﬁcadas para cada 06 meses completos de trabalho para ﬁns de percepção da PLR.

DA MULTA DA NORMA COLETIVA.
Uma vez não conﬁgurada qualquer violação, pela reclamada, à norma
coletiva, incabível a multa estabelecida no instrumento normativo.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Diante do total insucesso do reclamante na demanda, restam indevidos os
honorários advocatícios.
Processo: 0001390-85.2014.5.07.0004
Rel. Desemb.: Fernanda Maria Uchoa de Albuquerque
Turma 3

Julg.: 05/10/2017
Publ. DEJT: 06/10/2017

DO RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO PELA RECLAMANTE.
A hipótese dos autos se molda à situação prevista na Súmula nº 331, IV,
do C. TST. É que emergira dos autos que a parte reclamante, com efeito, se exercitava na prestação de serviços por meio de intermediadora, a saber, a empresa
COCACE - COOPERATIVA DOS CAÇAMBEIROS AUTÔNOMOS DO ESTADO
DO CEARÁ LTDA, a qual, por sua vez, prestava serviços à empresa tomadora,
CONSTRUTORA MARQUISE S/A, na qual executava os serviços contratados no
exercício da função de GARI, em obséquio do Município de Fortaleza. Portanto,
depreende-se que todas as pessoas retrocitadas se beneﬁciaram do labor prestado
pela demandante. De se acrescentar, nesse passo, que são inteiramente impertinentes
argumentos em torno da alegada inexistência de vínculo empregatício com a Municipalidade, uma vez que não é nisso que se fundamenta a pretensão de condenação
em responsabilidade subsidiária. Diz-se, por outro lado, que a empregadora encontrase inadimplente com várias obrigações trabalhistas. Daí surge a responsabilidade
subsidiária do Município de Fortaleza, eis que não se pode absolver quem também
se beneﬁciou, diretamente, da força de trabalho do empregado. Destarte, padece
de razoabilidade, pois, eximir-se de qualquer responsabilidade o empreendedor
que mais lucra e se beneﬁcia do dispêndio de energia do hipossuﬁciente, ou seja,
se se beneﬁciou, portanto, da força de trabalho arregimentada por terceiro dotado
de incapacidade ﬁnanceira, há de assumir os riscos da sua conduta, porque preso à
culpa in contrahendo e in eligendo. Recurso provido.
Processo: 0000064-31.2016.5.07.0001
Rel. Desemb.: Regina Glaucia Cavalcante Nepomuceno
Turma 1

Julg.: 11/10/2017
Publ. DEJT: 13/10/2017

DO RECURSO DAS RECLAMADAS. DA ILEGITIMIDADE
PASSIVA AD CAUSAM.
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Ora, a simples pretensão autoral no sentido de ver a MS CRUZEIROS
ser responsabilizada solidariamente pelos créditos trabalhistas inadimplidos pela
primeira demandada é suﬁciente para torná-la parte legítima.

DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Nos termos em que preconizado pelo art. 2º, § 2º da CLT, em constituindo
as empresas MSC CROCIERE S.A. e MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA o
mesmo grupo econômico, imerece reparo o decisum que as condenou de forma
solidária pelos créditos devidos à obreira.

DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA BRASILEIRA. DA SUBMISSÃO
À LEGISLAÇÃO TRABALHISTA PÁTRIA.
Em residindo a autora no Brasil, bem como uma vez constatado que a sua
pré contratação ocorreu em território nacional, na cidade de Fortaleza, resta patente
a competência da justiça trabalhista brasileira para ﬁns de apreciar e julgar a contenda, em consonância com o art. 12 da Lei de Introdução às Normas Brasileiras,
o art. 21, incisos I e II e parágrafo único, do NCPC e o art. 651, § 2º da CLT.

MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. AUSÊNCIA DE
PROCRASTINAÇÃO.
Não havendo qualquer indício acerca de eventual abuso ou intuito
da reclamada em procrastinar o feito, impõe-se o afastamento da multa por
embargos protelatórios.

DO RECURSO DARECLAMANTE. DAUNICIDADE CONTRATUAL.
Restou comprovado nos autos que a reclamante tinha ciência da duração de
cada pacto laboral ﬁrmado com a reclamada, não havendo que se falar, portanto,
em nulidade dos contratos ﬁrmados por prazo determinado.

DAS HORAS EXTRAS POR INOBSERVÂNCIA DOS INTERVALOS INTRA E INTERJORNADA E DO REPOUSO SEMANAL
REMUNERADO.
Com esteio na Súmula 96 do C. TST, tendo em vista a natureza peculiar do
labor desempenhado, competia à autora comprovar a inobservância dos intervalos
e repouso semanal remunerado, o que não ocorreu no caso em tela.

DA MULTA DO ART. 477, § 8º DA CLT.
O fato de a relação de emprego somente haver sido reconhecida em juízo
não obstaculiza a incidência da multa em questão, salvo se comprovado que a
rescisão ocorreu por culpa do empregado.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Na Justiça do Trabalho, os 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, cujo entendimento encontra-se
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ratiﬁcado através das Súmulas 219 e 329, do C. TST, bem como na Súmula nº
02, deste E. Regional.
Processo: 0001187-14.2014.5.07.0008
Rel. Desemb.: Fernanda Maria Uchoa de Albuquerque
Turma 3

Julg.: 05/10/2017
Publ. DEJT: 06/10/2017

DOENÇA OCUPACIONAL. MOTORISTA DE ÔNIBUS. ASSALTOS.
ATIVIDADE DE RISCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A aplicabilidade da teoria da responsabilidade objetiva ao Direito do Trabalho é matéria já consolidada pelo Tribunal Superior do Trabalho.A atividade de
motorista/cobrador de transporte público coletivo, por sua constante exposição a
situações, reais ou potenciais, de roubo, violência física e risco de vida, é tipicamente enquadrável na noção de "atividade de risco" apta a atrair a incidência da
responsabilização objetiva da reclamada (art. 927, parágrafo único, Código Civil).
Precedentes do TST. Por consequência, existentes o nexo causal entre a atividade
de risco e os eventos danosos (assaltos) suportados pela reclamante, e sendo certa
a ocorrência de danos imateriais, é devida a indenização por danos morais, nos
termos dos artigos 186 e 927, parágrafo único, do Código Civil e artigos 5º, V e
X, da Constituição Federal.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR ARBITRADO.
Fixados alguns parâmetros para mensuração da indenização por danos
morais no caso da responsabilidade objetiva, percebe-se que, na hipótese vertente, diante da incapacidade deﬁnitiva para o trabalho outrora desempenhado
pela autora, do alto coeﬁciente de entendimento da demandada, da boa situação
econômica da mesma - ao contrário da precária situação da parte reclamante há de manter-se o valor indenizatório por danos morais deferidos em sentença.
Recurso ordinário conhecido e improvido.
Processo: 0000224-84.2015.5.07.0003
Rel. Desemb.: Fco. Tarcisio Guedes Lima Verde Junior
Turma 3

Julg.: 14/09/2017
Publ. DEJT: 15/09/2017

DOENÇA OCUPACIONAL. NÃO COMPROVAÇÃO POR
PERÍCIA MÉDICA.
Não comprovado o nexo de causalidade entre os problemas de saúde do
autor e o trabalho exercido por ele na empresa, não se há falar em doença ocupacional adquirida no âmbito da empregadora. Recurso ordinário improvido.
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Processo: 0002418-30.2016.5.07.0033
Rel. Desemb.: Plauto Carneiro Porto
Turma 3

69

Julg.: 05/10/2017
Publ. DEJT: 10/10/2017

DOENÇA OCUPACIONAL CARACTERIZADA. NEXO
CAUSAL. ESTABILIDADE ACIDENTÁRIA. RECONHECIMENTO. RATIFICAÇÃO.
Veriﬁcado o nexo de causalidade entre as patologias que acometeram o
reclamante e o trabalho por ele desenvolvido na empresa reclamada, conﬁgurada
está a doença ocupacional, equiparável a acidente de trabalho, nos termos do
artigo 20, da Lei nº 8.213/91. Nesse compasso, restando incontroverso nos autos
o afastamento do obreiro por prazo superior a 15 dias e o mencionado "nexo
causal", há que se conﬁrmar o posicionamento esposado na Decisão de 1º Grau
de que o reclamante preencheu todos os requisitos para a concessão da garantia
de emprego prevista no artigo 118, da Lei nº 8.213/91. Recurso da reclamada
conhecido e improvido.
Processo: 0001711-29.2014.5.07.0002
Rel. Desemb.: Emmanuel Teoﬁlo Furtado
Turma 1

Julg.: 11/10/2017
Publ. DEJT: 13/10/2017

DONO DA OBRA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.
INEXISTÊNCIA.
Não há previsão legal para o dono da obra responder por direitos trabalhistas inadimplidos pela construtora contratada, sendo, pois, de indeferirse sua condenação subsidiária, máxime em não se conﬁgurando nos autos a
hipótese exceptiva prevista na parte ﬁnal da Orientação Jurisprudencial 191
da SBDI-1 do C. TST.
Processo: 0001584-54.2016.5.07.0024
Rel. Desemb.: Antº Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 30/10/2017
Publ. DEJT: 06/11/2017

ECT. HORAS EXTRAS. BASE DE CÁLCULO. INSTRUMENTOS
COLETIVOS X DIREITOS INDISPONÍVEIS.
Nos termos da Súmula nº 264 do C. TST, a remuneração da hora extraordinária de trabalho é composta do valor da hora normal, integrado por parcelas de
natureza salarial e acrescido do adicional legal ou normativo. Desse modo, ainda que
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o art. 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal reconheça as convenções e acordos
coletivos de trabalho como legítimas fontes do Direito do Trabalho, tais ajustes não
podem afrontar princípios básicos tutelares do Direito do Trabalho, na medida em que
certas restrições deverão ser equilibradas com determinados benefícios. O princípio
da autonomia coletiva deve cultivar conformidade e harmonia com o princípio da
irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas. Logo, não se pode conferir legitimidade
à cláusula normativa que restringe a base de incidência das horas extraordinárias ao
salário base apenas, em prejuízo direto ao trabalhador e em afronta à legislação que
rege a matéria e à jurisprudência paciﬁcada no âmbito do C. TST.
Processo: 0001570-03.2016.5.07.0014
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1

Julg.: 11/10/2017
Publ. DEJT: 13/10/2017

EFICÁCIA LIBERATÓRIA. QUITAÇÃO PERANTE O SINDICATO DA CATEGORIA PROFISSIONAL.
A norma consolidada, prevista nos parágrafos 1º e 2º do art. 477 da CLT, dá
à quitação passada pelo obreiro abrangência apenas ao que ali está expressamente
consignado, razão pela qual não ﬁca obstaculizado o direito de ação do empregado
quanto a possíveis diferenças porventura existentes, em face da garantia constitucional assegurada a todos os trabalhadores de indeclinabilidade de jurisdição
(art. 5º, XXXV, CF/88).

TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. COISA JULGADA MATERIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
O Termo de Ajuste de Conduta, ﬁrmado perante o Ministério Público do
Trabalho, é meio de resolução extrajudicial e negociada de conﬂitos que envolvam interesses difusos ou coletivos dos trabalhadores e tem eﬁcácia de título
executivo cujas obrigações e penalidades nele ﬁxadas podem ser executadas
diretamente na Justiça do Trabalho (art. 876 da CLT). O referido instrumento
negocial, todavia, não faz coisa julgada material em relação à reclamação trabalhista que o empregado, individualmente, ajuíze para buscar a defesa de direitos
individuais que julga remanescer e dos quais se ache titular, de sorte a não inibir
o direito de ação garantido pelo princípio constitucional da inafastabilidade da
jurisdição (art. 5º, XXXV).

TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE ACORDO FIRMADO COM BASE NO ADITIVO À CONVENÇÃO COLETIVA
DE TRABALHO. INTERVALO INTRAJORNADA. ALEGAÇÃO
DE EFEITO DE COISA JULGADA.
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O Termo Aditivo, fruto de transação extrajudicial, não alcança os efeitos
da coisa julgada material que é a autoridade/atributo da decisão de mérito que a
torna imutável, não podendo ser invocado, igualmente, para tolher o direito de
ação do reclamante em relação às horas extras decorrentes da alegada supressão
do intervalo intrajornada.

VIGILANTE. JORNADA 12X36. HORAS EXTRAS PELA SUPRESSÃO DO INTERVALO INTRAJORNADA. RATIFICAÇÃO.
O intervalo intrajornada, previsto no artigo 71, § 4º, da CLT, é aplicado a
todos os empregados que trabalham na jornada de 12x36, independente da atividade exercida, uma vez que esse tempo é destinado ao descanso e alimentação
do trabalhador. Trata-se de medida de higiene, saúde e segurança do trabalho,
garantida por norma de ordem pública recepcionada pela Constituição Federal
em seu artigo 7º, XXII. Assim, ainda que a jornada de trabalho 12x36 seja mais
benéﬁca, por permitir ao empregado um período maior de descanso, tal o caso do
reclamante, não lhe retira o direito ao intervalo intrajornada que, sendo norma de
saúde pública, não pode ser suplantada, concebendo-se como inválida cláusula de
acordo ou convenção coletiva de trabalho contemplando a supressão ou redução
do intervalo intrajornada (Súmula 437, II do C. TST).

TRABALHO EM FERIADOS. PAGAMENTO EM DOBRO.
A controvérsia jurisprudencial a esse respeito - direito à dobra salarial pelo
trabalho do vigilante em feriados - não tem o condão de afastar o direito à parcela
prevista em lei (art. 70 da CLT c/c art. 9º da Lei nº 605/49), sendo certo ainda que
a edição da Súmula 444 do TST apenas veio declarar a existência daquele direito
e sua garantia para os vigilantes.
Processo: 0001927-23.2016.5.07.0033
Rel. Desemb.: Plauto Carneiro Porto
Turma 3

Julg.: 05/10/2017
Publ. DEJT: 10/10/2017

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÕES
E/OU CONTRADIÇÕES. PRETENSÃO VOLTADA PARA O
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPROVIMENTO.
A matéria proposta foi devidamente enfrentada, embora não sob a ótica mais
favorável aos embargantes, o que deixa transparecer que pretendem, na verdade,
o reexame da tese jurídica. Os embargos de declaração não são o meio adequado
para o reexame de provas, pois têm como objetivo tão somente sanar eventuais
omissões, obscuridades ou contradições quando objetivamente apontadas, o que
não ocorre no caso concreto.
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Processo: 0000368-68.2014.5.07.0011
Rel. Desemb.: Durval Cesar de Vasconcelos Maia
Turma 2

Julg.: 24/07/2017
Publ. DEJT: 25/07/2017

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÕES, OMISSÕES OU OBSCURIDADES. PRETENSÃO
VOLTADA PARA O REEXAME DE FATOS E PROVAS. PREQUESTIONAMENTO. IMPROVIMENTO.
Os embargos de declaração não são o meio adequado para o reexame de
provas, haja vista ter como objetivo, tão somente, sanar eventuais omissões, obscuridades ou contradições quando objetivamente apontadas, o que não ocorre no
caso concreto. Ademais, consoante o item I da Súmula 297 do Tribunal Superior
do Trabalho, considera-se prequestionada a matéria quando na decisão impugnada
haja sido adotada, explicitamente, tese a respeito, cabendo destacar, outrossim,
por oportuno, que a efetiva existência de omissão no "decisum" constitui condição
"sine qua non" para a incidência da diretriz estabelecida na Súmula nº 297, do TST.
Processo: 0197000-70.2009.5.07.0002
Rel. Desemb.: Durval Cesar de Vasconcelos Maia
Turma 2

Julg.: 24/07/2017
Publ. DEJT: 08/08/2017

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO
INEXISTENTES. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA.
Constatado que a prova oral produzida nos autos foi devidamente analisada
e que foram expostas, de modo claro, as razões que se faziam necessárias para
justiﬁcar a impossibilidade de reconhecimento da relação de emprego pretendida
pelo embargante, não há que se falar em ocorrência de contradição ou de omissão.
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos por ausência de fundamentos
de fato e de direito.
Processo: 0000324-86.2014.5.07.0031
Rel. Desemb.: Durval Cesar de Vasconcelos Maia
Turma 2

Julg.: 24/07/2017
Publ. DEJT: 25/07/2017

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO MODIFICATIVO.
Constatada a omissão apontada, capaz de, uma vez suprida, ensejar a modiﬁcação do julgado, de serem acolhidos os embargos opostos, emprestando-lhes
o efeito modiﬁcativo perseguido, com esteio no que dispõe o art. 897-A, da CLT.
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Processo: 0001595-26.2014.5.07.0001
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar
Turma 1

73

Julg.: 25/10/2017
Publ. DEJT: 25/10/2017

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES OU DE OBSCURIDADES NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
Inexistindo omissões, contradições ou obscuridades no julgado embargado,
devem ser rejeitados os aclaratórios opostos. aplicando-se ao embargante a multa
de 2% sobre o valor da causa prevista no artigo 1.026, § 2º, do NCPC, dado o
caráter meramente protelatório da medida. Embargos conhecidos e improvidos.
Processo: 0127000-82.2008.5.07.0001
Rel. Desemb.: Jefferson Quesado Junior
Turma 2

Julg.: 11/09/2017
Publ. DEJT: 28/09/2017

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES OU DE CONTRADIÇÕES NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
INTENÇÃO PROTELATÓRIA. CONDENAÇÃO DA EMBARGANTE AO PAGAMENTO DA MULTA PREVISTA NO ART.
1.026, § 2º, DO CPC.
Nos termos do disposto no artigo 1022, incisos I e II, do CPC, são cabíveis
embargos de declaração quando o julgado contiver obscuridade ou contradição,
bem como nas hipóteses em que tenha sido omitido ponto sobre o qual devia
pronunciar-se o juiz ou tribunal, o que não se veriﬁca no caso em exame. Dessa
forma, consideram-se protelatórios os embargos de declaração em que o embargante simplesmente deseja o reexame do mérito da decisão recorrida, sendo
aplicável a multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.
Processo: 0001450-40.2014.5.07.0010
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1

Julg.: 25/10/2017
Publ. DEJT: 27/10/2017

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES OU OBSCURIDADES. MEDIDA
PROCESSUAL REPETINDO O INTEIRO TEOR DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS CONTRA DECISÃO DO
JUÍZO DE ORIGEM. PRETENSÃO DE REFORMA. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO.
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Os vícios que permitem a utilização dos embargos declaratórios são aqueles
endógenos às partes integrantes da decisão embargada. Se a parte embargante se
ocupa apenas de repetir, literalmente, o inteiro teor dos embargos de declaração
opostos anteriormente contra a sentença do Juízo de 1º grau (doc. id. nº ff3bb59),
sem, contudo, apontar vício de omissão, contradição ou obscuridade nos elementos internos do Acórdão embargado, a hipótese é de não conhecimento dos
embargos, por não haver o que se analisar em sede de declaratória, não só porque
a pretensão de reforma foge da ﬁnalidade jurídica dos embargos, mas principalmente pelo óbice decorrente dos princípios da concentração dos atos processuais,
da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa e temporal, na medida em que
os embargos foram opostos como uma espécie de um segundo recurso ordinário.
Processo: 0000910-49.2016.5.07.0033
Rel. Desemb.: Emmanuel Teoﬁlo Furtado
Turma 1

Julg.: 06/12/2017
Publ. DEJT: 06/12/2017

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO.
Dá-se parcial provimento aos Aclaratórios ofertados para, espancando a
omissão veriﬁcada, esclarecer que o julgamento dos Eds., em sede de 1º grau,
ocorrera já sob a égide do CPC/2015, sendo, portanto, adequada a aplicação do
novo percentual legalmente deﬁnido para a multa por embargos de declaração tidos
por protelatórios (2% ao invés de 1%), pouco importando que o recurso tenha sido
interposto antes de sua vigência, por ser norma de natureza processual que incide
imediatamente sem qualquer característica de retroatividade, percentual esse que
deve corretamente incidir sobre o valor da execução relativa ao grupo dos reclamantes componentes destes autos suplementares, como acertadamente deﬁnido pelo
Julgador de Piso, razão pela qual deve ser mantida a decisão impugnada também
neste especial particular, passando estes esclarecimentos a fazer parte integrante do
acórdão embargado como se nele estivessem transcritos, ﬁcando mantido o mais.
Processo: 0001467-06.2014.5.07.0001
Rel. Desemb.: Jefferson Quesado Junior
Turma 2

Julg.: 04/09/2017
Publ. DEJT: 06/09/2017

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
A omissão, contradição ou obscuridade a justiﬁcarem a interposição de
embargos de declaração apenas se conﬁguram quando o julgador deixa de se
manifestar acerca das matérias contidas no recurso interposto, utiliza fundamentos
colidentes entre si, ou ainda quando a decisão não é clara. Se a argumentação dos
embargos não se insere em quaisquer desses vícios, nos termos dos arts. 897-A da

BJ 2017-2.indd 74

24/04/2018 12:09:39

TRT 7ª REGIÃO - BOLETIM DE JURISPRUDÊNCIA - JUL./DEZ. - 2017

75

CLT e 1.022 do CPC/2015, deve ser desprovido o recurso. Diante de seu caráter
manifestamente protelatório, condena-se o embargante a pagar ao autor multa de
2% (dois por cento) sobre o valor da causa corrigido (art. 1.026, § 2º, do CPC).
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Processo: 0001473-69.2012.5.07.0005
Rel. Desemb.: Claudio Soares Pires
Turma 2

Julg.: 02/10/2017
Publ. DEJT: 10/10/2017

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO. INSTRUÇÃO NORMATIVA 03/1993 DO C. TST.
Havendo acréscimo ou redução da condenação em grau de recurso, deverá
ser arbitrado novo valor à condenação, em conformidade com o disposto no item II,
alínea d, da Instrução Normativa nº 03/93, do TST. Assim, alterada a condenação
e deixando a decisão regional de ﬁxar novo valor àquela, consubstanciada está a
omissão do julgado, no que se deve dar acolhimento aos embargos de declaração.
Processo: 0001222-03.2016.5.07.0008
Rel. Desemb.: Plauto Carneiro Porto
Turma 3

Julg.: 05/10/2017
Publ. DEJT: 10/10/2017

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PEDIDO DE REVISÃO DA
DECISÃO. PRESTAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS.
Embora mencione a embargante a existência de omissões e de contradição
no Acórdão embargado, o que se percebe, de plano, a partir da simples leitura
da petição recursal, é a intenção indisfarçada de conduzir o órgão julgador ao
reexame da causa, tratando-se de exercício que redundaria na reapreciação da
lide como um todo e na descaracterização da natureza complementar e integrativa
dos embargos de declaração. Sem prejuízo do exposto, nada impede a prestação
dos esclarecimentos solicitados pela embargante de modo que se complemente
a prestação jurisdicional.
Processo: 0000980-36.2014.5.07.0001
Rel. Desemb.: Durval Cesar de Vasconcelos Maia
Turma 2

Julg.: 24/07/2017
Publ. DEJT: 25/07/2017

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREPARO DO AGRAVO
DE INSTRUMENTO. DESNECESSIDADE. EFEITO MODIFICATIVO QUE SE CONFERE AOS ACLARATÓRIOS PARA
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CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO
PELO RECLAMADO.
Atingido pelo depósito recursal do recurso ordinário alvo de destrancamento
o valor total da condenação, não persiste a necessidade de preparo dos recursos
subsequentes, o A.I inclusive, a teor da S. 128, I, do C TST. Embargos de declaração do reclamado conhecidos para, emprestando-lhes efeito modiﬁcativo, dar-lhes
provimento a ﬁm de conhecer do agravo de instrumento intentado, passando-se
ao seu imediato exame de mérito.

AGRAVO DE INSTRUMENTO DO RECLAMADO. RECURSO
ORDINÁRIO INTEMPESTIVO. DECISÃO DE 1º GRAU MANTIDA.
De se conﬁrmar a decisão de 1º Grau que denegou seguimento ao recurso
ordinário interposto pelo reclamado, já que apresentado fora do octídio legal.
Agravo de instrumento conhecido e improvido.
Processo: 0000622-86.2016.5.07.0038
Rel. Desemb.: Jefferson Quesado Junior
Turma 2

Julg.: 11/09/2017
Publ. DEJT: 11/09/2017

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
Inexiste necessidade de prequestionamento, porquanto a matéria objeto
do recurso ordinário foi devidamente apreciada com demonstração da linha de
entendimento sobre o tema (livre convencimento motivado), não havendo qualquer omissão que justiﬁque a manifestação expressa sobre a violação ao rol de
dispositivos legais e constitucionais elencados pelo embargante, em consonância
com a Súmula 297, I, do C. TST.
Processo: 0000672-96.2016.5.07.0011
Rel. Desemb.: Fernanda Maria Uchoa de Albuquerque
Turma 3

Julg.: 26/10/2017
Publ. DEJT: 26/10/2017

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO
DA DECISÃO. MEIO INAPROPRIADO.
Os embargos declaratórios não devem ser manejados com o intuito de
modiﬁcar os fundamentos da decisão que não beneﬁciou a parte embargante, pois
o seu objetivo cinge-se a complementar ou esclarecer pronunciamento jurisdicional
omisso ou incompleto, a ﬁm de aclará-lo.

PREQUESTIONAMENTO.
Não há se falar em necessidade de prequestionamento do tema apontado
pela embargante, porquanto ao apreciá-lo adotou-se tese especíﬁca (art. 1.010, II,
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do novel CPC e Súmula 422, do C.TST), em conformidade com a Súmula 297,
I, do C. TST, "verbis": "Diz-se prequestionada a matéria ou questão quando na
decisão impugnada haja sido adotada, explicitamente, tese a respeito.
Processo: 0000749-48.2016.5.07.0030
Rel. Desemb.: Fernanda Maria Uchoa de Albuquerque
Turma 3

Julg.: 26/10/2017
Publ. DEJT: 26/10/2017

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO ORDINÁRIO.
DESERÇÃO. NÃO CONFIGURADA. PROVIDOS.
Na hipótese dos autos, veriﬁca-se que houve um lapso na contagem da
suspensão do prazo para pagamento e comprovação de depósito recursal e custas
processuais, os quais, foram apresentados, tempestivamente, impondo-se, pois, o
conhecimento do recurso ordinário. Embargos conhecidos e providos.

RECURSO ORDINÁRIO. VÍNCULO EMPREGATÍCIO
NEGADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMITIDA. INVERSÃO ÔNUS DA PROVA.
De acordo com a legislação pátria vigente, a prova das alegações incumbe
à parte que as ﬁzer. Ao autor cabe comprovar os fatos constitutivos do seu direito
e ao réu compete comprovar os fatos impeditivos, modiﬁcativos e extintivos do
direito perseguido (art. 818 da CLT c/c o art. 373 do CPC/2015). No caso dos
autos, o reclamado admitiu a prestação de serviços, porém de forma distinta do
emprego, trazendo, assim, fato impeditivo do direito do empregado, pelo que
atraiu para si o ônus probante. Assim, não se desincumbindo a contento do ônus
que lhe competia, bem como estando presentes os requisitos previstos no artigo
3º da CLT, impõe-se o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes.

SEGURO DESEMPREGO. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA.
SÚMULA 389, ITEM II, DO TST.
O fato de o reclamante deixar de gozar do benefício do seguro desemprego,
por culpa do empregador, gera o direito a respectiva indenização substitutiva, nos
termos entendimento consubstanciado no item II, da Súmula 389, do TST.

DANOS MORAIS. SALÁRIOS. ATRASO. TRANSTORNOS COMPROVADOS. DEVIDO.
O deferimento de indenização por danos morais, baseada no atraso no
pagamento de salários, não encontra respaldo jurídico na mera presunção da
ocorrência de fatos danosos. Necessária a comprovação de quaisquer fatos aptos
a demonstrar o constrangimento e/ou situação vexatória a que se submetera o
empregado. No caso sob apreço, o reclamante cuidou de comprovar que sofrera
inúmeros transtornos, por impossibilitar o cumprimento de suas obrigações pes-
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soais, razão pela qual, comprovado o abalo moral, merece mantida a indenização
deferida na Origem.

QUANTUM ARBITRADO.
O valor a ser arbitrado para ﬁns de indenização por danos morais deve
observar: a) a gravidade e a extensão da lesão (Código Civil, artigo 944); b) a
reprovabilidade do ato lesivo (Código Civil, artigo 945); e c) o caráter pedagógico
da condenação, que sirva de desestímulo à reincidência do agente, levando-se
em linha de consideração os princípios constitucionais da proporcionalidade e da
razoabilidade, preconizados no Inciso V, do artigo 5º da Carta Magna Nacional.
Sentença mantida. Recurso ordinário conhecido e improvido.
Processo: 0001265-89.2015.5.07.0002
Rel. Desemb.: Regina Glaucia Cavalcante Nepomuceno
Turma 1

Julg.: 05/10/2017
Publ. DEJT: 06/10/2017

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. TESE FIXADA EM SEDE
DE RECURSOS REPETITIVOS NO C. TST. APLICABILIDADE AOS PROCESSOS PENDENTES. POSSIBILIDADE.
DIVISOR DO BANCÁRIO. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL
DO ART. 64 DA CLT.
Aplica-se de imediato o entendimento ﬁrmado no C. TST, em sede de
recurso repetitivo, no sentido de que "o divisor aplicável para cálculo das horas
extras do bancário, inclusive para os submetidos à jornada de oito horas, é deﬁnido
com base na regra geral prevista no artigo 64 da CLT (resultado da multiplicação
por 30 da jornada normal de trabalho), sendo 180 e 220, para a jornada normal de
seis e oito horas, respectivamente". Embargos declaratórios conhecidos e providos
para, reapreciando a matéria, dar provimento ao recurso ordinário e, reformando
a sentença, julgar improcedente a reclamação trabalhista.
Processo: 0000363-42.2015.5.07.0001
Rel. Desemb.: Jose Antonio Parente Da Silva
Turma 3

Julg.: 21/09/2017
Publ. DEJT: 23/09/2017

EMPREGADO OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO
REGIDO PELA CLT. EXONERAÇÃO. MULTA DE 40% DO
FGTS. DESCABIMENTO.
Segundo o entendimento dominante no âmbito do C. Tribunal Superior do
Trabalho, o empregado ocupante de cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração, ainda que contratado sob o regime da CLT, tem direito aos depósitos do
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FGTS, mas não faz jus ao recebimento de verbas rescisórias (multa de 40% do Fundo
de Garantia e seguro desemprego), pois tal contratação é realizada a título precário.
Processo: 0001783-06.2016.5.07.0015
Rel. Desemb.: Jefferson Quesado Junior
Turma 2

Julg.: 04/09/2017
Publ. DEJT: 06/09/2017

EMPREGADO REINTEGRADO AO EMPREGO POR FORÇA
DE TUTELA DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO DA ORDEM
REINTEGRATÓRIA. VERBAS RESCISÓRIAS. INDEVIDAS.
Não assiste ao trabalhador reintegrado ao emprego mediante Tutela de
Urgência, mas dele afastado a posteriori, uma vez cassada a Medida em Juízo
recursal, qualquer direito a receber verbas rescisórias, se já a ele pagas ao tempo
do desvínculo, porquanto a revogação da Ordem Reintegratória importa a retroação
das partes ao status quo ante, ou seja, à data do questionado desate contratual. Já
os salários referentes ao lapso da reintegração são devidos ao reintegrado, ante a
impossibilidade de se lhe devolver o esforço laboral despendido, e com o ﬁto de
se evitar o enriquecimento sem causa do patrão.
Processo: 0001534-52.2016.5.07.0016
Rel. Desemb.: Antº Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 30/10/2017
Publ. DEJT: 06/11/2017

EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO DA
TEORIA DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA. POSSIBILIDADE.
Nada obsta o direcionamento da execução em face dos sócios de empresa
submetida ao regime de recuperação judicial, mediante a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, uma vez ser evidente a incapacidade ﬁnanceira
da executada para suportar seu passivo, associada à conclusão de que eventual
constrição dar-se-á sobre patrimônio que não se encontra abrangido pelo plano
de reorganização da empresa recuperanda.
Processo: 0001868-23.2010.5.07.0008
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva
Turma 3

Julg.: 10/08/2017
Publ. DEJT: 08/09/2017

ENTE PÚBLICO. RITO SUMARÍSSIMO. IMPOSSIBILIDADE.
NULIDADE.
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Suscita-se, de ofício, preliminar de nulidade do processo, sob o argumento
de que participando um ente público da administração direta como parte na lide, o
procedimento sumaríssimo não pode ser adotado para a causa, conforme preceitua
o artigo 852-A, parágrafo único, da CLT. Preliminar que se acolhe para declarar
a nulidade do feito por inadequação do rito processual.
Processo: 0000062-95.2016.5.07.0022
Rel. Desemb.: Francisco José Gomes da Silva
Turma 2

Julg.: 23/10/2017
Publ. DEJT: 08/11/2017

ESTABILIDADE. MEMBRO DE CIPA. RENÚNCIA EXPRESSA.
AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VALIDADE.
Se estabilidade detinha o trabalhador ou se irregular fora o respectivo ato
demissório, renunciou àquele direito, mediante ato jurídico perfeito, consubstanciado em carta redigida pelo reclamante de próprio punho, sobre a qual não
paira nenhum vício de consentimento, à míngua de provas em sentido contrário.
Aperfeiçoada, assim, restou a ruptura do liame empregatício, pois sacramentada
por TRCT devidamente homologado perante a entidade sindical competente, com
o recebimento das respectivas verbas resilitórias.
Processo: 0000016-27.2017.5.07.0037
Rel. Desemb.: Antº Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 30/10/2017
Publ. DEJT: 06/11/2017

ESTABILIDADE ACIDENTÁRIA. DOENÇA PROFISSIONAL.
DIREITO ASSEGURADO.
Conﬁgurada, à luz do laudo da perícia oﬁcial, a doença ocupacional apta a
garantir a estabilidade provisória de que trata o art. 118 da Lei 8.213/1991, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado na Súmula 378, II, do C. TST
("São pressupostos para a concessão da estabilidade o afastamento superior a 15
dias e a consequente percepção do auxílio-doença acidentário, salvo se constatada,
após a despedida, doença proﬁssional que guarde relação de causalidade com a
execução do contrato de emprego"), impõe-se mantida a sentença que determinou
a reintegração da reclamante, com o pagamento de todas as vantagens do período
de afastamento. Recurso não provido.
Processo: 0001771-06.2013.5.07.0012
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar
Turma 1
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ESTABILIDADE GESTANTE. DIREITO INDISPONÍVEL.
INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA DEVIDA.
Conforme a Jurisprudência pacíﬁca do Tribunal Superior do Trabalho e
a Súmula 244, II, do TST, os direitos da empregada gestante à estabilidade provisória bem como à indenização estabilitária estão assegurados no artigo 10, II,
"b", do ADCT, visto que constitui um direito indisponível da mulher, por se tratar
de uma proteção ao nascituro. Ademais, a obreira relatou em audiência que não
se sentia bem em retornar ao emprego, uma vez que considerava difícil a relação
com o diretor presidente da empresa que a chamava de nomes pejorativos, fato não
impugnado pela reclamada. Assim, entende-se como medida protetiva ao nascituro
o não retorno ao emprego da obreira e a condenação na indenização substitutiva.
Sentença mantida. Recurso ordinário conhecido e improvido.
Processo: 0001396-06.2016.5.07.0010
Rel. Desemb.: Francisco José Gomes da Silva
Turma 2

Julg.: 25/09/2017
Publ. DEJT: 28/09/2017

EQUIPARAÇÃO SALARIAL. DEC. MUNICIPAL Nº 7.810/1988.
INCONSTITUCIONALIDADE. PARADIGMA BENEFICIADO
POR DECISÃO JUDICIAL FUNDADA EM TESE JURÍDICA
SUPERADA PELA JURISPRUDÊNCIA DE CORTE SUPERIOR.
RECURSO ORDINÁRIO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Provado nos autos que o empregado apontado como paradigma percebe remuneração superior à percebida pelo reclamante por força de decisão judicial fundada
em tese jurídica superada pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho,
não há fundamento para o deferimento do pedido de equiparação salarial, tendo em
vista a proibição prevista na Súmula Vinculante nº 4, do Supremo Tribunal Federal
e Súmula nº 6, item VI, do próprio TST; aquela obstativa da utilização do salário
mínimo como indexador de vantagens para servidores e empregados públicos; esta,
impeditiva da equiparação salarial em relação a paradigma beneﬁciado por decisão
judicial fundada em tese jurídica superada pela jurisprudência de Corte Superior.
Processo: 0001384-60.2014.5.07.0010
Rel. Desemb.: Jefferson Quesado Junior
Turma 2

Julg.: 04/09/2017
Publ. DEJT: 06/09/2017

E Q U I PA R A Ç Ã O S A L A R I A L . I M P O S S I B I L I D A D E .
SÚMULA 6, VI, DO TST.
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Não é possível conceder equiparação salarial quando o pleito do reclamante
estiver amparado em vantagem pecuniária obtida pelo paradigma mediante decisão
judicial que ﬁxa o piso salarial com base no salário mínimo, conforme Decreto
Municipal nº 7.810/88, pois trata-se de tese jurídica superada, ex vi da Súmula
Vinculante nº 4 do Supremo Tribunal Federal, encontrando a súplica autoral óbice
no item VI da Súmula nº 6 do TST. Recurso conhecido, mas não provido.
Processo: 0001085-71.2014.5.07.0014
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar
Turma 1

Julg.: 05/10/2017
Publ. DEJT: 06/10/2017

EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIATERRITORIAL.APRESENTAÇÃO
APÓS A AUDIÊNCIA INAUGURAL. PRECLUSÃO.
A a alegação de incompetência territorial, seja por meio de peça autônoma (art. 800 da CLT), ou mesmo como preliminar de contestação (art. 337, II,
CPC/2015), poderia ter sido formulada até a audiência inaugural (art. 847 da CLT),
uma vez que se trata de matéria de defesa em sentido amplo. Tendo sido veiculada
após tal marco, a exceção de incompetência, de fato, não merecia conhecimento,
uma vez que já estava preclusa a possibilidade de discutir a matéria por decorrência da prorrogação da competência territorial (art. 65 do CPC/2015). Nesse
sentido, a jurisprudência da Subseção II Especializada em Dissídios Individuais
do Tribunal Superior do Trabalho.

REVELIA. HORAS EXTRAS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE
DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. MITIGAÇÃO. FALTA DE
VEROSSIMILHANÇA. CONFORMAÇÃO À RAZOABILIDADE.
É inverossímil (art. 345, IV, parte inicial, CPC) a jornada alegada na peça de
ingresso e adotada, por presunção, pela sentença. Isso porque, este relator, mesmo
nos casos em que a lei ou a jurisprudência autorizam a presunção de veracidade
das alegativas iniciais, tenta conformar tal presunção a um parâmetro mínimo de
razoabilidade. Assim, levando em conta esse paradigma, aceita-se a presunção de
que houve sobrelabor de até 2 (duas) horas diárias (limite legal previsto no art. 59
da CLT, cuja extrapolação se considera fato excepcionalíssimo e que, portanto,
depende sempre de prova). Merece parcial reforma a sentença, portanto. Recurso
conhecido e parcialmente provido.
Processo: 0002580-22.2016.5.07.0034
Rel. Desemb.: Fco. Tarcisio Guedes Lima Verde Junior
Turma 3

Julg.: 19/10/2017
Publ. DEJT: 25/10/2017

EXECUÇÃO. ACORDO. MULTA.
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Cediço que o acordo homologado pelo Juízo faz lei entre as partes,
possuindo eﬁcácia plena, devendo ser cumprido nos estritos limites do que foi
acordado e assentado. Todavia, é passível de revisão a multa nele estipulada de
modo a reduzi-la ou mesmo eliminá-la quando houver adimplemento com mora
de apenas 01 dia, conforme art. 413 do Código Civil. Não se olvide que a multa
é uma forma de coação para que o devedor cumpra sua obrigação e não um ﬁm a
ser perseguido pelo credor. Agravo de petição a que se nega provimento.
Processo:0001414-52.2016.5.07.0034
Rel. Desemb.: Fernanda Maria Uchoa de Albuquerque
Turma 3

Julg.: 05/10/2017
Publ. DEJT: 06/10/2017

EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO APLICAÇÃO.
Não decorridos cinco anos e havendo ações que poderiam ser feitas por
impulso oﬁcial do juízo, que, inclusive, as adotou posteriormente, nem mesmo
se poderia se cogitar em aplicar a prescrição da pretensão executiva por inércia
do exequente, como bem entendeu o julgador de primeiro grau.

EXCESSO DE EXECUÇÃO.
Observando-se que o valor total da execução consistiu na soma do valor
principal com o valor total apurado como devido a título de contribuição previdenciária, incluída a cota parte do obreiro, merece provimento o apelo, de
modo que seja deduzida a parcela cuja responsabilidade é do empregado, nos
termos da OJ 363, da SDI-1, do TST. Agravo de Petição parcialmente conhecido
e parcialmente provido.
Processo: 0123900-53.1999.5.07.0028
Rel. Desemb.: Fco. Tarcisio Guedes Lima Verde Junior
Turma 3

Julg.: 19/10/2017
Publ. DEJT: 31/10/2017

EXECUÇÃO AGRUPADA. REUNIÃO DE PROCESSOS
CONTRA A MESMA EMPRESA. DETERMINAÇÃO OFICIOSA.
POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DE O PROCESSO AGRUPADO SE TRATAR DE EXECUÇÃO FISCAL.
A despeito da literalidade do artigo 28, da Lei 6.830/1980, exigir o
requerimento das partes para a realização de reunião de processos para execução
única (agrupada), fato é que tal disposição sucumbe diante da ponderação com
os Princípios da Eﬁciência (art. 37, caput, CF; art. 8º, CPC) e da Celeridade (art.
5º, LXXVIII, CF; art. 4º, CPC) e com as peculiaridades inerentes à Justiça do
Trabalho (destacadamente o art. 765 da CLT). Assim, entende-se perfeitamente
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possível a determinação de ofício para que a execução se desenvolva de forma
conjunta entre vários feitos, mormente porque tal medida, além de ser de ordem
pública (evita o desperdício ou a repetição de inúmeros atos processuais análogos),
preza pela celeridade, em benefício dos exequentes (é mais rápido praticar um
ato conjunto do que vários atos análogos isolados dirigidos à mesma executada,
contexto que gera um ganho de velocidade na tramitação dos processos). O fato de
o crédito exequendo ostentar natureza diferente dos demais feitos que compõem a
execução agrupada (créditos trabalhistas) em nada prejudica, a priori, a UNIAO
FEDERAL, uma vez que o objetivo da execução conjunta é alcançar o adimplemento integral de todos os créditos exequendos. Além disso, os atos executivos
materiais (penhoras e expropriações) são comuns tanto à execução ﬁscal quanto à
execução trabalhista, inexistindo nenhuma especiﬁcidade procedimental que torne
incompatível a execução agrupada. Importante ressaltar que tal procedimento não
se confunde com "concurso de credores ou habilitação em falência, concordata,
liquidação, inventário ou arrolamento", pois a execução agrupada não é desenvolvida segundo as diretrizes previstas na legislação especial para a execução contra
devedor insolvente. As execuções andam juntas sem concorrerem entre si. Pelo
exposto, conclui-se que a determinação oﬁciosa de agrupamento de execuções,
assim como a própria ideia de realizar um procedimento executivo agrupado,
estão em plena conformidade com o ordenamento jurídico, de modo que deve ser
mantida a decisão agravada. Agravo de petição conhecido e improvido.
Processo: 0294500-17.2007.5.07.0032
Rel. Desemb.: Fco. Tarcisio Guedes Lima Verde Junior
Turma 3

Julg.: 14/09/2017
Publ. DEJT: 02/10/2017

EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO CONTRA OS
SÓCIOS DA EMPRESA. MULTA ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DO ART. 135, DO CTN. IMPOSSIBILIDADE.
Em se tratando de Execução Fiscal de multa administrativa aplicada por
violação à legislação trabalhista, não se admite o redirecionamento contra os sócios
da executada, com base no art. 135, do CTN, por não ostentar o débito exequendo
natureza tributária. Outrossim, vale destacar que não restaram veriﬁcados quaisquer dos requisitos necessários à desconsideração da personalidade jurídica da
executada, conforme art. 50, do Código Civil e art. 28, § 5º, do CDC. Agravo de
petição conhecido e improvido.
Processo: 0187400-81.2007.5.07.0006
Rel. Desemb.: Fernanda Maria Uchoa de Albuquerque
Turma 3
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EXECUÇÃO PROVISÓRIA. OBRIGAÇÃO CONSUBSTANCIADA NA IMPLANTAÇÃO DE ANUÊNIOS.
A obrigação de fazer consubstanciada na implantação de anuênios conﬁgura
obrigação de pagar, porque, uma vez cumprida, seu resultado prático equivalente
importa o pagamento e liquidação do objeto da demanda. Dessa forma, a obrigação de
fazer/pagar tem o seu limite na penhora (parte ﬁnal do caput do art. 899 da CL). Uma
vez assim delimitada, resta descabida a multa ou seus acessórios, pelo descumprimento de ordem judicial, como decidido pelo juízo de origem. Faz-se mister
ressaltar que o cumprimento da obrigação de fazer implica a impossibilidade de
restituir as partes ao estado anterior, no caso de reforma da sentença pela instância superior, haja vista que a obrigação de fazer possui nítido caráter satisfativo.
Agravo de Petição conhecido e provido.
Processo:0001172-21.2015.5.07.0037
Rel. Desemb.: Jefferson Quesado Junior
Turma 2

Julg.: 28/08/2017
Publ. DEJT: 06/09/2017

EXECUÇÃO TRABALHISTA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO
DEVEDOR. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. RENOVAÇÃO
DE DILIGÊNCIAS.
Cabe ao juiz na fase de execução determinar a revisão periódica dos processos em execução que se encontrem em arquivo provisório, com a execução
suspensa, a ﬁm de renovar providências coercitivas, por meio da utilização dos
Sistemas BACEN JUD, INFOJUD, RENAJUD e SIMBA, valendo-se, se for o
caso, da aplicação subsidiária dos arts. 772 a 777 do CPC (art. 76, III, Consolidação
dos Provimentos da CGJT).
Processo: 0050300-28.2009.5.07.0002
Rel. Desemb.: Plauto Carneiro Porto
Turma 3

Julg.: 13/07/2017
Publ. DEJT: 26/07/2017

EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RENÚNCIA. ART. 794, III, DO CPC.
AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA.
Constatando-se a inexistência de qualquer manifestação expressa de renúncia ao crédito pelo exequente, resta afastada a aplicação das disposições insertas
no art. 794, III, do CPC, cuja redação resta mantida no art. 924, IV, do NCPC, e,
por conseguinte, a extinção da execução. Agravo de petição conhecido e provido.
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Processo: 0245700-51.1998.5.07.0006
Rel. Desemb.: José Antonio Parente da Silva
Turma 3

Julg.: 24/08/2017
Publ. DEJT: 08/09/2017

FGTS. CTPS ANOTADA. VALIDADE DO REGIME JURÍDICO
ÚNICO DO MUNICÍPIO.
Tendo o reclamado registrado o contrato de emprego na CTPS da reclamante
e não negado o regime da CLT, nem produzido prova contra esse registro, o fato
de existir no âmbito Municipal uma lei denominada de Regime Jurídico Único,
a qual manda elaborar o Estatuto dos Servidores Municiais no prazo de 60 dias,
sem prova de cumprimento dessa norma, não se pode negar que o regime aplicado
é o da CLT e que os recolhimentos do FGTS são devidos.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMPREGADO ASSISTIDO
POR SINDICATO. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO PREVISTO NA SÚMULA Nº 2, QUE REFLETE O DISPOSTO NAS
SÚMULAS 219 E 329 DO TST.
Comprovando a reclamante que se encontra assistida pelo sindicato representativo de sua categoria proﬁssional, restam devidos os honorários advocatícios, "ex vi" do entendimento constante na Súmula nº 2 do TRT da 7ª região, que
se alinhou ao disposto nas Súmulas 219 e 329 do TST. Recurso da reclamante
conhecido e provido.
Processo: 0001069-16.2016.5.07.0025
Rel. Desemb.: Francisco José Gomes da Silva
Turma 2

Julg.: 23/10/2017
Publ. DEJT: 06/11/2017

GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. BASE DE CÁLCULO. INTEGRAÇÃO DA PARCELA "HORAS EXTRAS INTEGRAÇÃO".
PREVISÃO EM NORMA COLETIVA.
Restando prevista em norma coletiva a base de cálculo da gratiﬁcação de
função em valor não inferior a 55% do salário-base, acrescido do adicional por
tempo de serviço, respeitados os critérios mais vantajosos, de se garantir ao obreiro
a inclusão da verba denominada "Horas Extras Integração" na base de cálculos da
Gratiﬁcação de Função, ante a sua natureza salarial.

GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO A MENOR. PAGAMENTO
COMO EXTRAORDINÁRIAS DAS 7ª E 8ª HORAS. EXEGESE
DO § 2º DO ART. 224 DA CLT E SÚMULA 102 DO C. TST.
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Considerando-se que o autor/recorrente, não se enquadra na exceção
prevista no § 2º do art. 224 da CLT, visto que a Gratiﬁcação de Função lhe era
paga em valor inferior a 55% do salário-base, tem-se que faz jus o autor à duração normal de trabalho não superior a 06 horas diárias e, conseguintemente, ao
pagamento, como horas extraordinárias, das 7ª e 8ª horas laboradas, de segunda a
sexta-feira, correspondente ao período em que se veriﬁcar o pagamento a menor
da gratiﬁcação em referência. Exegese das disposições inscritas no § 2º do art.
224 da CLT e na Súmula 102, III, do C. TST.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDOS.
Restando observados os requisitos previstos na Súmula TRT-7 nº 2, bem
assim nas Súmulas 219 e 329 do C. TST, merece provido o apelo da parte reclamante neste aspecto da demanda.
Processo: 0001224-46.2016.5.07.0016
Rel. Desemb.: Regina Glaucia Cavalcante Nepomuceno
Turma 1

Julg.: 05/10/2017
Publ. DEJT: 11/10/2017

GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. JUSTA MOTIVAÇÃO PARA O
DESCOMISSIONAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. PERCEPÇÃO POR DEZ OU MAIS ANOS. SUPRESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 372. DO C. TST.
Não tendo o reclamado se desincumbido do encargo processual que lhe competia, qual o de comprovar o fato modiﬁcativo, impeditivo ou extintivo do direito do
autor, a saber, o justo motivo para o descomissionamento, não pode o empregador
retirar-lhe a gratiﬁcação de função percebida por dez ou mais anos, tendo em vista
o princípio da estabilidade ﬁnanceira. Inteligência da Súmula 372 do C. TST.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REQUISITOS CUMULATIVOS.
OBSERVÂNCIA. DEVIDOS.
Veriﬁcando-se o cumprimento dos requisitos cumulativos estabelecidos nas
Súmulas nºs 219 e 329 do C. TST e nº 2 do TRT-7, merece improvido o recurso
do reclamado, neste aspecto da demanda.

JUSTIÇA GRATUITA.
A declaração de miserabilidade pode ser efetuada a qualquer tempo e através
de procurador na própria petição inicial, sem necessidade de poderes especiais para
tal ﬁnalidade, conforme já paciﬁcado pelo C. TST nas Orientações Jurisprudenciais
de números 269 e 331 da SDI-1. In casu, a parte reclamada/recorrente não trouxe
ao feito nenhum elemento ou prova capaz de anular a declaração. A revogação do
benefício da justiça gratuita ocorrerá somente após a prova da inexistência ou do
desaparecimento do estado de pobreza. Assim, mantêm-se, em obséquio da parte
reclamante, os benefícios da justiça gratuita, conforme a sentença.
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DA MULTA POR INTERPOSIÇAO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONSIDERADOS DE ÍNDOLE PROCRASTINATÓRIA
E DA INDENIZAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ.
Em não se evidenciando as pechas assestadas à sentença, pois que as
questões suscitadas nos declaratórios foram devidamente enfrentadas, analisadas
e equacionadas ao ensejo da prolação do ato sentencial de mérito, tal circunstância
reclama a aplicação não só da multa por embargos protelatórios como também
da indenização por litigância de má-fé, ao ﬁto de que o processo não se torne
instrumento contrário à justiça, sendo usado apenas para protelar a efetivação de
direito subjetivo da parte. Recurso ordinário conhecido e improvido.
Processo: 0000556-06.2015.5.07.0018
Rel. Desemb.: Regina Glaucia Cavalcante Nepomuceno
Turma 1

Julg.: 11/10/2017
Publ. DEJT: 13/10/2017

GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. PEDIDO DE
REAJUSTE.
A pretensão autoral alusiva à atualizaçãodo valor da gratiﬁcação de regência
de classe deve ser rechaçada, à falta de embasamento legal que a ampare, mormente
diante da declaração de inconstitucionalidade, pelo Tribunal de Justiça do Estado
do Ceará, do dispositivo da Lei Orgânica Municipal que previra a concessão da
parcela aos servidores da edilidade. Desfecho que se conﬁrma, ainda, pelo fato de
inexistir, no título executivo que determinara a implantação da verba, a imposição
de seu reajustamento - o que é natural, já que o cálculo da gratiﬁcação, feito à razão
de 40% (quarenta por cento) sobre o salário mínimo, deve observar a premissa
constitucional de vedação à vinculação do mínimo legal para qualquer ﬁm (art.
7º, inc. IV, CF/88). Recurso ordinário conhecido, mas não provido.
Processo: 0000817-10.2016.5.07.0026
Rel. Desemb.: Fco. Tarcisio Guedes Lima Verde Junior
Turma 3

Julg.: 14/09/2017
Publ. DEJT: 21/09/2017

GRATIFICAÇÃO OPERAÇÃO DE NAVIO. BASE DE CÁLCULO.
VERBAS RESILITÓRIAS. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE.
Em se veriﬁcando já ter sido incluída a "Gratiﬁcação Operação de Navio"
na base de cálculo dos recolhimentos fundiários, previdenciários e do imposto de
renda, além de considerada no cálculo das verbas resilitórias, não há o que deferir.
Por outro lado, igualmente indefere-se pedido de incorporação da mencionada
gratiﬁcação para ﬁns de incidência do adicional de periculosidade, quando se
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constata que a cláusula nona da CCT 2013/2014 prevê expressamente que a base
de cálculo do adicional é o salário base do empregado.

HORAS IN ITINERE.
Não se localizando a empresa em local de difícil acesso e havendo possibilidade de utilização do transporte público regular, compatível com os horários
de entrada e saída do trabalho, resta afastada a possibilidade de deferimento de
horas extras in itinere. Inteligência da Súmula nº 90 do TST.
Processo: 0000074-36.2016.5.07.0014
Rel. Desemb.: Fernanda Maria Uchoa de Albuquerque
Turma 3

Julg.: 31/08/2017
Publ. DEJT: 04/09/2017

GRUPO ECONÔMICO.
"Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas
personalidade jurídica própria, estiverem sob direção, controle ou administração
de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade
econômica, serão, para efeitos da relação de emprego, solidariamente responsáveis
a empresa principal e cada uma das subordinadas", art. 2º, paragrafo 2º, da CLT.
No caso presente, veriﬁca-se a existência de controle, direção e administração da
reclamada principal, EIT, nas reclamadas TRANA, TEMASA e STRATA.

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
No caso presente, tendo em vista a hipótese de grupo econômico, há de se
reconhecer a solidariedade das empresas STRATA CONSTRUÇÕES E CONCESSIONÁRIAS INTEGRADAS S/A, TRANA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
E CONSTRUÇÕES LTDA, TRANA PARTICIPAÇÕES LTDA. e TEMASA
EMPREENDIMENTOS LTDA., pelos créditos decorrentes da sentença recorrida.
Recursos das reclamadas acima citadas conhecidos e improvidos.

PAGAMENTO POR "FORA".
Comprovado nos autos de que o reclamante percebia salário pago "por
fora", mantém-se a sentença que ﬁxou a base de cálculos das verbas rescisórias
com inclusão desta parcela. Recurso das reclamadas remanescentes, pertencentes
ao grupo EIT, conhecido e improvido.

FGTS. PRESCRIÇÃO.
O FGTS é um percentual sobre uma quantia de natureza salarial devida
ao empregado, recolhido pelo empregador mês a mês. Considerando a ocorrência
do pagamento por fora, os depósitos fundiários são devidos, cuja prescrição é
trintenária, conforme Súmula 362 do TST.

FGTS SOBRE COMISSÕES.
Tendo o trabalhador deixado de receber comissão em 2008 e pedindo
recolhimentos do FGTS de 2009 a 2013, não procede tal pleito.
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LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ.
Não é litigante de má fé quem está desempregado há quase dois anos e pede
os benefícios da Justiça gratuita. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido.
Processo: 0000828-06.2015.5.07.0016
Rel. Desemb.: Jefferson Quesado Junior
Turma 2

Julg.: 04/09/2017
Publ. DEJT: 04/10/2017

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Com fulcro no que dispõe o art. 927, V, do CPC de 2015 e art. 15, I, "e", da
IN nº 39 do TST, curvo-me à Súmula n° 02 deste Regional e às Súmulas n° 219 e
329 do TST, para entender ser devida a verba honorária apenas quando a parte for
beneﬁciária da justiça gratuita e estiver assistida pelo sindicato da sua categoria
proﬁssional, o que não ocorre na hipótese, tendo em vista que a reclamante se
encontra assistida por advogado particular. Recurso conhecido e provido.
Processo: 0001108-10.2016.5.07.0026
Rel. Desemb.: Fco. Tarcisio Guedes Lima Verde Junior
Turma 3

Julg.: 14/09/2017
Publ. DEJT: 02/10/2017

HORAS EXTRAORDINÁRIAS. CONTROLES DE FREQUÊNCIA QUE NÃO CONTEMPLAM A INTEGRALIDADE DO
VÍNCULO EMPREGATÍCIO. ART. 74 DA CLT. SÚMULA 338
DO TST. ÔNUS DO EMPREGADOR.
É ônus do empregador, que conta com mais de 10 empregados, o registro da
jornada de trabalho na forma do Art. 74, § 2º, da CLT (SÚMULA 338 DO TST). A
apresentação parcial dos controles de freqüência, gera presunção relativa da jornada
informada na inicial, a qual pode ser elidida por prova em contrário. Assim não
ocorrendo, impõe-se mantido o Decisum, que deferira o pagamento do sobrelabor
relativamente ao período em que não apresentado o correspondente cartão de ponto.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RATIFICAÇÃO.
INSUFICIÊNCIA DE BANHEIROS QUÍMICOS NO LOCAL
DE TRABALHO.
Evidenciado, ao exame da prova reunida no feito, o constrangimento a que
submetido o trabalhador, em virtude da insuﬁciência de banheiros químicos no
canteiro de obras em que realizada sua atividade proﬁssional, assiste-lhe o direito
à reparação por danos morais.

HORAS IN ITINERE. QUITAÇÃO COMPROVADA.
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Impróspero o pleito autoral de pagamento das horas in itinere, ante a
regular quitação da precitada verba, em importes condizentes com o tempo
despendido no deslocamento.

MULTA DO ART. 477, §8º, DA CLT.
A quitação imperfeita dos valores devidos ao trabalhador na rescisão contratual importa em mora salarial, sendo devido o pagamento da multa rescisória
prevista no artigo 477, da CLT.
Processo: 0000078-34.2016.5.07.0027
Rel. Desemb.: Claudio Soares Pires
Turma 2

Julg.: 09/10/2017
Publ. DEJT: 16/10/2017

HORAS EXTRAS.
A recorrida apresentou os cartões de ponto (Ids. 43c5810, 788b3b, a5eabe7
e 7b6f1bf), os quais não foram impugnados pelo recorrente. Revelam que nunca
existiu a jornada alegada de 07 (sete) dias de trabalho por 01 dia de folga. Ao
contrário, os cartões indicam a escala de 5x1, não havendo qualquer vício em seu
preenchimento, haja vista que a testemunha trazida pelo recorrente (ID 0fabd04)
aﬁrmou que os próprios empregados é que assinalavam referidos cartões.

DOMINGOS E FERIADOS.
Improcede também o pagamento em dobro dos sábados e domingos. Laborando o empregado em escala de 5x1, é evidente a concessão de uma folga semanal,
ainda que nem sempre aos domingos, porém a coincidência do repouso semanal
com o domingo é preferencial e não absoluta (CF, art. 7º XV). Sentença mantida.
Processo: 0001348-87.2016.5.07.0029
Rel. Desemb.: Plauto Carneiro Porto
Turma 3

Julg.: 10/08/2017
Publ. DEJT: 16/08/2017

HORAS EXTRAS.
É cediço que o trabalho em regime extraordinário deve ser provado de
forma robusta, mister do qual se desincumbiu o autor satisfatoriamente, a teor do
art. 818, da CLT, c/c o art. 373, I, do NCPC.

INTERVALOS INTRAJORNADAS. JORNADA DE 6H.
Ainda que contratado para cumprir jornada de 6h, o trabalhador que ultrapassa habitualmente essa jornada faz jus ao intervalo mínimo uma hora previsto
no caput do art. 71 da CLT, com o adicional de 50%, nos termos do § 4º do mesmo
artigo e conforme entendimento da Súmula 437, IV, do TST.

HORAS EXTRAS. EMPREGADO BANCÁRIO. APLICAÇÃO
DO DIVISOR 180.
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No dia 21/11/2016, a SDI-1 do Colendo TST, ao julgar o incidente de
recurso repetitivo IRR - 849-83.2013.5.03.0138, seguindo a sistemática introduzida
pela Lei nº 13.015/2014, decidiu, por maioria de votos e com base na regra prevista
no art. 64 da CLT, que o divisor aplicável para cálculo das horas extras do bancário
submetido a seis horas diárias (hipótese dos autos) é 180, por considerar que as
normas coletivas dos bancários não atribuíram ao sábado natureza de repouso
semanal remunerado, entendimento que deve prevalecer no caso concreto. Apelo
do reclamante a que se nega provimento.

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. PAGAMENTO PROPORCIONAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
O pagamento de PLR referente ao ano da rescisão contratual deve ser
proporcional aos meses trabalhados, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia.
Inteligência da Súmula 451 do TST.

JUSTIÇA GRATUITA.
Uma vez preenchidos os pressupostos previstos no art. 4º, da Lei 1.060/50,
faz jus o reclamante aos benefícios da justiça gratuita.
Processo: 0001742-43.2014.5.07.0004
Rel. Desemb.: Fernanda Maria Uchoa De Albuquerque
Turma 3

Julg.: 05/10/2017
Publ. DEJT: 06/10/2017

HORAS EXTRAS. BANCÁRIO. DIVISOR APLICÁVEL.
Uma vez que, em razão das diversas interpretações resultantes do cotejo
entre às Súmulas 113 e 124 do C. Tribunal Superior do Trabalho, foi suscitado,
pelo Exmo. Sr. Ministro do TST, Cláudio Mascarenhas Brandão, no bojo do
processo n° TST-IRR-849-83.2013.5.03.0138, Incidente de Recurso de Revista
Repetitivo, de cuja resolução sobejou o entendimento de que o divisor a ser utilizado no cômputo das horas extras dos bancários é ﬁxado com base no artigo 64
da CLT, sendo 180 para a jornada de seis horas, e 220 para a jornada oito horas,
independentemente da natureza jurídica do sábado, se dia útil não trabalhado ou
descanso semanal remunerado, e tendo em vista que as horas extras pagas ao autor,
levando em conta os referidos critérios, foram corretamente adimplidas pela Caixa
Econômica Federal, impõe-se negar provimento ao apelo do reclamante a ﬁm de
manter a sentença que julgou improcedente a reclamatória em que postuladas
diferenças de horas extras com base no argumento de que os divisores aplicáveis
àquelas jornadas seriam 150 e 200.
Processo: 0001643-49.2014.5.07.0012
Rel. Desemb.: Jefferson Quesado Junior
Tribunal Pleno
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HORAS EXTRAS. CARTÕES DE PONTO BRITÂNICOS. INVALIDADE. OUTROS MEIOS DE PROVA A CONFIRMAR QUITAÇÃO.
A apresentação de cartões de ponto com horários de entrada e saída uniformes enseja a inversão do ônus da prova, relativo às horas extras, que passa a ser do
empregador (Inteligência da Súmula nº 338, III, do TST). Desincumbiu-se parcialmente a empresa de seu ônus, valendo-se de outro meio de prova. Assim, restou
condenada apenas ao pagamento de horas extras relativas aos 15 minutos diários
(de segunda a sexta) utilizados para reunião de segurança com os funcionários.
Processo: 0001199-64.2016.5.07.0038
Rel. Desemb.: Fernanda Maria Uchoa de Albuquerque
Turma 3

Julg.: 27/07/2017
Publ. DEJT: 31/07/2017

HORAS EXTRAS. COMPROVAÇÃO DO REGISTRO DE
ENTRADA E SAÍDA.
A teor do parágrafo 2º, art. 74, da CLT, cabe ao empregador apresentar
documentação comprobatória do registro de entrada e saída de seus empregados
e, não o fazendo, atrai sobre o tema a presunção relativa do que foi informado
pelo reclamante, nos termos da súmula 338, do C. TST.

OBJETO DE TRABALHO LOCADO AO EMPREGADOR. POSSE
DO RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE CULPA DO LOCATÁRIO.
Descabe pagamento de indenização por parte do locatário quando este não
deu causa ao desaparecimento do objeto, que estava em poder do seu locador.

TOMADOR DOS SERVIÇOS. ENTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.
Segundo entendimento recente do C. TST, com fundamento em decisão proferida pelo STF que declarou constitucional o art.71 da Lei 8.666/93 (ADC 16/DF)
permanece a responsabilidade subsidiária dos entes públicos, pelos direitos trabalhistas
do empregado locado, não cumpridos pelo empregador, sempre que os mesmos, na
qualidade de tomadores dos serviços, não sejam criteriosos na escolha da empresa
prestadora e na ﬁscalização das obrigações pertinentes ao respectivo contrato.
Processo: 0000994-31.2016.5.07.0007
Rel. Desemb.: Jefferson Quesado Junior
Turma 2

Julg.: 25/09/2017
Publ. DEJT: 26/09/2017

HORAS EXTRAS. EMPREGADO BANCÁRIO. APLICAÇÃO
DOS DIVISORES 180/220.
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No dia 21/11/2016, a SDI-1 do Colendo TST, ao julgar o incidente de
recurso repetitivo IRR - 849-83.2013.5.03.0138, seguindo a sistemática introduzida pela Lei nº 13.015/2014, decidiu, por maioria de votos e com base na regra
prevista no art. 64 da CLT, que os divisores aplicáveis para cálculo das horas
extras do bancário submetido a seis e oito horas diárias é 180 e 220, respectivamente, por considerar que as normas coletivas dos bancários não atribuíram
ao sábado natureza de repouso semanal remunerado, entendimento que deve
prevalecer no caso concreto.
Processo: 0000711-21.2015.5.07.0014
Rel. Desemb.: Fernanda Maria Uchoa de Albuquerque
Turma 3

Julg.: 05/10/2017
Publ. DEJT: 05/10/2017

HORAS EXTRAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EMPRESA
COM MAIS DE 10 (DEZ) EMPREGADOS.
De acordo com o art. 74, § 2º, da CLT, é ônus do empregador que conta
com mais de 10 (dez) empregados o registro da jornada de trabalho do trabalhador.
A ausência de justiﬁcativa para a não apresentação dos controles de frequência
ou a invalidação daqueles acostados (sem assinatura) gera presunção relativa
de veracidade da jornada de trabalho declinada na petição inicial, a qual pode
ser elidida por prova em contrário, da qual não se desencumbiu. Inteligência da
Súmula nº 338, I, do TST.
Processo: 0000600-59.2015.5.07.0039
Rel. Desemb.: Fernanda Maria Uchoa de Albuquerque
Turma 3

Julg.: 24/08/2017
Publ. DEJT: 31/08/2017

HORAS EXTRAS. MINUTOS QUE ANTECEDEM E SUCEDEM
A JORNADA REGULAMENTAR USADOS PARA TROCA DE
UNIFORME E REFEIÇÃO. EXTRAPOLAÇÃO DA TOLERÂNCIA PREVISTA NO ART. 58, §1º DA CLT. HORAS EXTRAS
DEVIDAS. NOVA REDAÇÃO DA SÚMULA Nº 366, DO C. TST.
TESE JURÍDICA PREVALECENTE Nº 2 DO TRT7.
A nova redação da Súmula nº 366, do C. TST, é clara ao estabelecer que,
independentemente das atividades desenvolvidas pelo empregado, aí incluídas,
troca de uniforme, alimentação, higiene pessoal, etc, extrapolado o limite estabelecido no art. 58, §1º da CLT, computar-se-ão como horas extras. Assim dispõe
mencionado verbete sumular, in verbis: "Súmula nº 366 do TST.
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CARTÃO DE PONTO. REGISTRO. HORAS EXTRAS. MINUTOS
QUE ANTECEDEM E SUCEDEM A JORNADA DE TRABALHO
(NOVA REDAÇÃO)
Res. 197/2015 - DEJT divulgado em 14, 15 e 18.05.2015. Não serão
descontadas nem computadas como jornada extraordinária as variações de horário do registro de ponto não excedentes de cinco minutos, observado o limite
máximo de dez minutos diários. Se ultrapassado esse limite, será considerada
como extra a totalidade do tempo que exceder a jornada normal, pois conﬁgurado
tempo à disposição do empregador, não importando as atividades desenvolvidas
pelo empregado ao longo do tempo residual (troca de uniforme, lanche, higiene
pessoal, etc)". De igual modo, esta Corte ﬁxou entendimento por meio da Tese
Jurídica Prevalecente nº 2: "TEMPO À DISPOSIÇÃO. MINUTOS QUE ANTECEDEM E SUCEDEM A JORNADA DE TRABALHO - Res. 272/2015, DEJT,
Caderno Judiciário, de 22, 23 e 24.09.2015 e DEJT, Caderno Administrativo,
de 15.09.2015. O tempo gasto pelo empregado no estabelecimento empresarial
em atividades relativas a troca de uniforme, alimentação, higiene pessoal, entre
outras, deve ser considerado como à disposição do empregador e enseja o pagamento da jornada extraordinária correspondente, exceto se não ultrapassar cinco
minutos de variação no registro do horário de entrada e de saída, observado o
limite máximo de dez minutos diários (art. 58, § 1°, da CLT). Extrapolada essa
tolerância, deve ser computada como extraordinária a totalidade do tempo que
exceder a jornada normal".

MULTA DO ART. 477, §8º, DA CLT. PAGAMENTO NO PRAZO.
A multa cominada no § 8º do art. 477 da CLT tem como causa única
o descumprimento dos prazos de pagamento das parcelas constantes do instrumento de rescisão ou recibo de quitação, conforme redação do § 6º. Sendo
incontroversa a quitação tempestiva das verbas discriminadas no TRCT, não
há que se falar em incidência da multa em alusão ao fundamento de que a
homologação sindical ocorrera fora do prazo, pois a lei se refere a pagamento
e não a homologação. Por se tratar de imposição de penalidade, a interpretação
há que ser restritiva.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA Nº 2 DO TRT 7ª
REGIÃO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
Não preenchidos todos os requisitos previstos na súmula 2 deste Regional, quais sejam, ser a parte beneﬁciária da gratuidade judiciária e encontrar-se
assistida por sindicato, é incabível a concessão de honorários advocatícios na
Justiça do Trabalho.
Processo: 0002931-95.2016.5.07.0033
Rel. Desemb.: Plauto Carneiro Porto
Turma 3
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HORAS EXTRAS. ÔNUS DA PROVA. IMPUGNAÇÃO AOS CARTÕES DE PONTO. ART. 818, DA CLT E ART. 373, DO NCPC.
No particular, tendo a empresa apresentado os cartões de ponto com o
objetivo de provar a jornada de trabalho declinada em sua peça de defesa (Súmula
338, I, do TST), cabia à autora, ao impugnar aos referidos documentos, comprovar
que era compelida a registrar jornada inferior a que realmente vivenciada, ônus
do qual não conseguiu se desincumbir a contento. Sentença mantida.

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA
CONCLUSÃO DO LAUDO PERICIAL. NECESSIDADE DE
PROVA ROBUSTA.
O laudo pericial é instrumento técnico-cientíﬁco de constatação, apto a
demonstrar a veracidade de determinadas situações fáticas relacionadas às alegações das partes, e a sua conclusão somente pode ser inﬁrmada por prova robusta
em sentido contrário, o que, in casu, não ocorreu. Sentença mantida.

ACIDENTE DO TRABALHO. ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO ROBUSTA DAS ALEGAÇÕES.
Consoante o disposto no art. 19, caput, da Lei nº 8.213/1991, "Acidente
do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de
empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no
inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional
que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho". Considerando a previsão legal e, uma vez não provado o
acidente, mantém-se a sentença, nesse aspecto. Recurso Ordinário parcialmente
conhecido e negado provimento.
Processo: 0001029-55.2016.5.07.0018
Rel. Desemb.: Francisco José Gomes da Silva
Turma 2

Julg.: 23/10/2017
Publ. DEJT: 06/11/2017

HORAS EXTRAS. PRÉ-ASSINALAÇÃO DOS HORÁRIOS CONSIGNADOS NO LIVRO DE PONTO. AUSÊNCIA DE VALOR
PROBATÓRIO.
Imerecem acreditados os controles frequenciais, na medida em que os
horários ali registrados foram pré-assinalados por preposto do empregador e com
a conveniente inserção de mínimas variações em pouquíssimos dias a cada mês,
no evidente intuito de lhes dar falsa conformidade com a realidade laboral do
reclamante. Recurso a que se nega provimento.
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Processo: 0001057-69.2015.5.07.0014
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho
Turma 2

97

Julg.: 23/10/2017
Publ. DEJT: 06/11/2017

HORAS EXTRAS. SÚMULA 338 DO TST.
Havendo controvérsia quanto à jornada de trabalho e, sendo do empregador a
obrigação de manter os registros de horário, incumbe a ele apresentar tais controles,
mormente quando possuir acima de 10 (dez) empregados, sob pena de se estabelecer
presunção de veracidade no que tange à jornada alegada pelo reclamante.

PREMIAÇÃO. LIBERALIDADE DO EMPREGADOR.
GRATIFICAÇÃO. NÃO DEFERIMENTO.
Constatando-se no caso que as provas testemunhais são contraditórias
acerca do tema, acertada a decisão de primeira instância que não reconheceu o
direito ao prêmio alegado na inicial.

ASSÉDIO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVA. NÃO DEFERIMENTO.
O assédio moral, no âmbito trabalhista, caracteriza-se pela prática reiterada,
no ambiente da empresa, de forma vertical (superior hierárquico) ou horizontal
(colega de trabalho), 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 desequilíbrios emocionais graves. Na situação, haja vista a inexistência
de prova isenta de dúvida, e, ainda, por ser do autor o ônus probante, do qual não
se desincumbiu a contento, não se acolhe o pleito
Processo: 0000662-83.2015.5.07.0012
Rel. Desemb.: Plauto Carneiro Porto
Turma 3

Julg.: 10/08/2017
Publ. DEJT: 16/08/2017

HORAS EXTRAS. TRABALHO EXTERNO. ÔNUS DA PROVA.
Restou incontroverso que a jornada da reclamante estava sujeita à ﬁscalização por parte das reclamadas, não havendo como enquadrá-la na exceção prevista
no art. 62, I, da CLT. Embora exercesse a função de Gerente de Relacionamento,
não desempenhava a obreira qualquer atividade de cheﬁa e nem mantinha subordinados, estando, portando, submetida à jornada de 6 horas diárias de que trata o
art. 224, caput, da CLT, conforme entendimento consubstanciado na Súmula 55
do C. TST. A autora desincumbiu-se do encargo processual de provar a jornada
extraordinária alegada na exordial, não havendo que se falar em ofensa aos artigos
818 da CLT e 333, I, do CPC.

NÃO CONCESSÃO DO INTERVALO PREVISTO NO ART. 384
DA CLT.
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A igualdade jurídica e intelectual entre homens e mulheres não afasta a
diferença ﬁsiológica e psicológica dos sexos. Referida norma encontra-se inserida
no capítulo que cuida da proteção da mulher. Assim, levando-se em consideração
o princípio da isonomia, de tratar desigualmente os desiguais, na medida de suas
desigualdades, deve ser mantida a sentença que deferiu o pleito.Recursos ordinários
conhecidos e improvidos.
Processo: 0000235-85.2016.5.07.0001
Rel. Desemb.: Jefferson Quesado Junior
Turma 2

Julg.: 18/09/2017
Publ. DEJT: 20/09/2017

HORAS EXTRAS FICTAS. HORA-AULA. DURAÇÃO. CONVENÇÃO
COLETIVA. CONTRARIEDADE. DEFERIMENTO.
Constatando o Juízo de origem que as provas testemunhais, bem como as
colhidas de outros processos, são taxativas no sentido de reconhecer contrariedade
ao disposto nas Convenções Coletivas da categoria, acertada tem-se a decisão
que condenou a reclamada ao pagamento de horas extraordinárias. Na espécie,
veriﬁca-se que as aulas eram ministradas com duração de 1 (uma) hora e não de
50 minutos, como previam as normas coletivas.

FGTS. PARCELAS SALARIAIS. RECONHECIMENTO. OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO.
Reconhecido o caráter salarial das parcelas de auxílios moradia, transporte
e alimentação, obrigatório torna-se o recolhimento do FGTS e multa (40%)
sobre tais verbas.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA Nº 2 DO TRT 7ª
REGIÃO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
Não preenchidos todos os requisitos previstos na Súmula 2 deste Regional, quais sejam, ser a parte beneﬁciária da gratuidade judiciária e encontrar-se
assistida por sindicato, é incabível a concessão de honorários advocatícios na
Justiça do Trabalho.

CONTRATO DE TRABALHO. PERÍODO CLANDESTINO.
Observando-se que os instrumentos processuais não permitem, sem margem
a dúvidas, a convicção acerca do período clandestino de trabalho requerido na
exordial, corrobora-se a sentença que indeferiu tal pleito.

HORAS EXTRAS. PROJETO JERI SOBRE PATAS. NÃO COMPROVAÇÃO.
As provas testemunhas e documentais apontadas de forma alguma deixam
imune de dúvida o labor extra, conforme se veriﬁca pela lúcida explanação do
Juízo de primeira instância quanto ao ponto.
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ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DIFERENÇAS.
Existindo parecer técnico elaborado por "expert" oﬁcialmente designado
pelo Juízo, e sendo conclusivo no sentido da existência de condições de insalubridade no ambiente de trabalho em grau médio (20%), não há como deferir a
diferença de adicional de insalubridade em relação ao grau máximo. Acrescente-se
que, embora o Juízo não esteja vinculado ao conteúdo do laudo pericial, não há
razões, no vertente caso, para desprezar a conclusão apresentada pelo "expert"
Processo: 0000326-64.2016.5.07.0038
Rel. Desemb.: Plauto Carneiro Porto
Turma 3

Julg.: 10/08/2017
Publ. DEJT: 16/08/2017

HORAS "IN ITINERE".
Sendo o local de trabalho de fácil acesso, servido por transporte público
regular e optado o autor por receber vale transporte, o fato de o empregador manter
transporte de empregados, indo buscá-los em suas residências, conﬁgura-se um
benefício em favor do trabalhador e não gera direito a horas extraordinárias "IN
ITINERE", pois o obreiro não está obrigado a utilizar tal meio de transporte, e o
fato de um desses empregos residir em local não servido por transporte público não
se enquadra na norma que regula essa matéria. Recurso da reclamante conhecido,
mas desprovido, neste ponto.

HORAS EXTRAS. INTRAJORNADA. TEMPO À DISPOSIÇÃO.
VALE TRANSPORTE.
Tendo os membros da sessão de julgamento acompanhado o entendimento
do Relator Nato do feito, nas questões acima citadas, há prevalecer a decisão sem
retoque, em tais matérias.
Processo: 0000294-70.2017.5.07.0023
Rel. Desemb.: Francisco José Gomes da Silva
Turma 2

Julg.: 25/09/2017
Publ. DEJT: 28/09/2017

HORAS IN ITINERE. CÔMPUTO NA JORNADA DE TRABALHO.
O exame do pedido de horas in itinere, conforme se depreende da orientação
da Súmula nº 90 e seus incisos, do TST, passa, necessariamente, pela averiguação
da existência de transporte público regular no local de trabalho, inclusive no que
respeita à compatibilidade de horários com a jornada do trabalhador e ao trajeto
percorrido pela linha de ônibus ou outro meio de transporte disponível. Evidenciado, nos autos, que a empresa recorrida está situada em local urbano, servido
de linhas regulares de transporte coletivo e alternativo, não se conﬁgura a tese de
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local de difícil acesso, razão pela qual é incabível o cômputo desse período na
jornada de trabalho e, consequentemente, indevida a hora extra.

INTERVALO INTRAJORNADA. PRÉ-ASSINALAÇÃO NO
CONTROLE DE JORNADA.
A legislação trabalhista é clara ao dispor que a obrigação patronal, quanto
ao registro do período de repouso, limita-se à pré-assinalação, não havendo determinação legal para que se consigne o horário intervalar diariamente (art. 74, § 2º,
da CLT). Assim, o encargo probatório de demonstrar a não fruição do intervalo
intrajornada mínimo quando pré-assinalado pela reclamada, permanece com o
reclamante, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.
Processo: 0000931-76.2016.5.07.0016
Rel. Desemb.: Plauto Carneiro Porto
Turma 3

Julg.: 10/08/2017
Publ. DEJT: 16/08/2017

HORAS IN ITINERE. INDEFERIMENTO.
O exame do pedido de horas in itinere - conforme se depreende da orientação da Súmula nº 90 e seus incisos, do TST - passa necessariamente pela averiguação da existência de transporte público regular no local de trabalho, inclusive
no que respeita à compatibilidade de horários com a jornada do trabalhador e ao
trajeto percorrido pela linha de ônibus ou outro meio de transporte disponível,
dados estes demonstrados na instrução processual. Dessa forma, correta a decisão
que indeferiu o pagamento das horas in itinere e seus reﬂexos.
Processo: 0000110-84.2017.5.07.0033
Rel. Desemb.: Plauto Carneiro Porto
Turma 3

Julg.: 10/08/2017
Publ. DEJT: 16/08/2017

HORAS SOBRE AVISO.
Segundo o texto da Súmula 428, do TST, o uso de instrumentos telemáticos
ou informatizados fornecidos pela empresa ao empregado, por si só, não caracteriza
o regime de sobreaviso. Ademais, o deferimento de horas em sobreaviso parte do
pressuposto de que o trabalhador ﬁcou aguardando a qualquer momento a chamada para o serviço durante seu período de descanso. Segundo se infere do teor
da petição inicial, não era isso que acontecia no caso em exame, pois o reclamante
alega que a totalidade das horas trabalhadas e as de descanso amoldavam-se ao
conceito de labor em regime de sobreaviso. Não se desincumbindo o obreiro do
encargo probatório que lhe incumbia, qual seja o de trazer aos autos os elementos
capazes de demonstrar a restrição de sua liberdade de locomoção, deve ser mantida
a improcedência do pedido de horas em sobre aviso.
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HORAS IN ITINERE.
Diante do conjunto probatório, conclui-se não se encontrarem presentes
as circunstâncias elencadas da Súmula 90 do TST, hábeis a ensejar o deferimento
das horas in itinere. Recursos Ordinários conhecidos. Improvido o do Reclamante
e provido o da Reclamada.
Processo: 0000074-66.2016.5.07.0004
Rel. Desemb.: Jefferson Quesado Junior
Turma

Julg.: 18/09/2017
Publ. DEJT: 20/09/2017

ILEGITIMIDADE PASSIVA.
A pessoa jurídica apontada como tomadora do serviço e responsável subsidiária ou solidária, em caso de inadimplemento do empregador direto, é parte
legítima para ﬁgurar no polo passivo da demanda, pois é a única que poderá se
defender de tal alegação formulada contra si. É a aplicação prática da Teoria da
Asserção, segundo a qual a legitimidade se afere pela averiguação da relação
jurídica aﬁrmada na inicial, ou seja, se há pertinência entre o pedido e as partes
chamadas a juízo para compor a lide.A existência ou não da responsabilidade
alegada é matéria que se resolve no mérito.

RESPONSABILIDADE DA SEGUNDA RECLAMADA.
Conforme disposto na sentença, ainda que não se considerasse o entendimento de que o reclamante, contratado pela primeira reclamada, prestou serviços
(por meio dela) à segunda reclamada, tal situação não isentaria a recorrente de sua
responsabilidade (no caso, solidária, nos termos do art. 455 da CLT), já que restou
constatado que ela, sendo construtora (o que afasta o entendimento disposto na OJ
191 da SDI-1), subempreitou parte da obra para a outra empresa, a qual integra
seu mesmo grupo econômico.

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. JUROS DE MORA.
FATO GERADOR.
Este relator, com fulcro no que dispõe o art. 927, V, do CPC de 2015 e art.
15, da IN n° 39 do TST, curvou-se ao entendimento do TST, exarado na Súmula
368 do referido tribunal, itens IV e V, para entender que, para os serviços prestados após 05/03/2009, os juros de mora e a correção monetária das respectivas
contribuições devem incidir a partir da prestação de serviços.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Ainda que beneﬁciária (s) da justiça gratuita, conforme deferido em sentença,
a (s) parte (s) reclamante (s) não está (ão) assistida (s) pelo sindicato proﬁssional,
mas sim por advogado(s) particular(es). Desse modo, nos termos da jurisprudência
consolidada do TST (Sumula 219) e do TRT da 7ª Região (Súmula 2) - de observância
compulsória pelos magistrados e tribunais vinculados (art. 927, V, CPC/2015) -,
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não restaram atendidos os requisitos para deferimento dos honorários advocatícios.
Recurso provido, neste tocante, para excluir da condenação a parcela de honorários.
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Processo: 0001333-91.2016.5.07.0038
Rel. Desemb.: Fco. Tarcisio Guedes Lima Verde Junior
Turma 3

Julg.: 26/10/2017
Publ. DEJT: 31/10/2017

INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO ARGUIDA
NAS CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR REJEITADA.
Os pedidos formulados na exordial estão totalmente vinculados ao contrato
de trabalho havido entre o reclamante e a Caixa Econômica Federal. Portanto,
reputa-se competente a Justiça do Trabalho para julgar a presente lide, nos termos
do art. 114, I, da CF. Preliminar que se rejeita.

CHAMAMENTO DA FUNCEF AO FEITO. REQUERIMENTO
DA RECORRIDA (CEF).
Não tendo o reclamante formulado pedido contra a FUNCEF, indeferese o requerimento da CEF no sentido de chamar ao feito a aludida entidade de
previdência privada.

PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO TOTAL SUSCITADA NAS
CONTRARRAZÕES.
Estando o contrato de trabalho vigente, o prazo prescricional é de 5 (cinco)
anos, contados da data da violação do direito. Portanto, tendo o reclamante
fundamentado a sua pretensão no Plano de Funções Gratiﬁcadas, instituído em
01/07/2010, e ajuizado a reclamação em 30/06/2015, não há prescrição total a ser
declarada. Prejudicial de mérito que se rejeita.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. ENQUADRAMENTO EM
FUNÇÃO COMISSIONADA PREVISTA NO PLANO DE FUNÇÕES GRATIFICADAS/2010. NECESSIDADE DE ADESÃO DO
EMPREGADO AO NOVO PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. TEORIA DO CONGLOBAMENTO. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA Nº 51, ITEM II, DO TST.
Diante da teoria do conglobamento, não se pode adotar, simultaneamente,
critérios previstos em dois regulamentos distintos, ou seja, não há como enquadrar
o reclamante na função comissionada de Gerente de Atendimento PF, prevista no
Plano de Funções Gratiﬁcadas (PFG-2010), sem, em contrapartida, lhe impor a
adesão ao Novo Plano de Previdência Complementar. Na realidade, pode o trabalhador optar pelo regulamento que melhor lhe aprouver, porém deve ter ciência
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que estará renunciando às regras do outro, consoante se depreende da Súmula nº
51, item II, do TST. Desta feita, mantém-se incólume a decisão de primeiro grau,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial. Recurso Ordinário
do reclamante conhecido e improvido.
Processo: 0000949-40.2015.5.07.0014
Rel. Desemb.: Jose Antonio Parente Da Silva
Turma 3

Julg.: 21/09/2017
Publ. DEJT: 23/09/2017

INCORPORAÇÃO DAS PARCELAS 'GRATIFICAÇÃO' E
'ADICIONAL DE SERVIÇO RELEVANTE'. PERCEPÇÃO POR
MENOS DE 10 ANOS. IMPOSSIBILIDADE.
Tratando-se de verbas percebidas pelo empregado por menos de 10 anos,
não se há falar em incorporação dos seus valores ao salário, a teor do disposto na
Súmula nº 372, do C. TST. Recurso Ordinário conhecido e improvido.
Processo: 0001699-66.2016.5.07.0027
Rel. Desemb.: Fernanda Maria Uchoa De Albuquerque
Turma 3

Julg.: 05/10/2017
Publ. DEJT: 06/10/2017

INDEFERIMENTO DE NOTIFICAÇÃO DE TESTEMUNHA.
AUSÊNCIA DE PROTESTO. NULIDADE REPELIDA.
Indeferida a notiﬁcação de testemunha e deixando a parte de lançar imediato protesto, preclusa a alegação de cerceamento de defesa em sede de recurso
ordinário, a teor do art. 795 da CLT.

ESTÁGIO. DESCUMPRIMENTO DAS PRESCRIÇÕES CONTIDAS NOS DIPLOMAS LEGAIS PERTINENTES. RECONHECIMENTO DE VINCULAÇÃO EMPREGATÍCIA.
De se proclamar a existência da relação de emprego entre "estagiário" e
empresa beneﬁciária de sua força de trabalho, quando a prestação de serviços,
sob aparente forma de estágio, se desenvolve à margem das prescrições da
Lei nº 11.788/08.

ATIVIDADES TÍPICAS DO MAGISTÉRIO. NÃO RECONHECIMENTO. CONSEQUÊNCIA.
Não reconhecida à reclamante a realização de tarefas típicas do professor,
não se lhe há deferir direitos assegurados à tal categoria.

JORNADA LABORAL SUPLEMENTAR. OCORRÊNCIA NÃO
PROVADA .
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Não comprovada a prestação de horas extraordinárias, impõe-se indeferido
o pagamento respectivo.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA Nº 02 DESTE
REGIONAL.
Desatendidos os requisitos previstos na Súmula nº 02 deste Regional para
a concessão de honorários advocatícios, indeferível a postulação respectiva.

CONTRATO DE GESTÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO CONTRATANTE PELOS CRÉDITOS TRABALHISTAS IMPAGOS PELO PRESTADOR DOS
SERVIÇOS. POSSIBILIDADE.
Na celebração de convênio com associação privada, formalizado através de
contrato de gestão, o Ente Público ﬁgura, inegavelmente, como verdadeiro tomador
de mão-de-obra, nos termos da Súmula 331 do C. TST, obrigando-se, por força
do Art. 116 da Lei Nº 8.666/93, a ﬁscalizar a respectiva execução contratual, sob
pena de, não o fazendo, restar conﬁgurada postura culposa e, nesse compasso,
sua obrigação reparatória de danos causados a outrem pela culpa in vigilando, ex
vi dos Arts. 186 e 927 do Código Civil.
Processo: 0001527-12.2015.5.07.0011
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 30/10/2017
Publ. DEJT: 06/11/2017

INDENIZAÇÃO POR ASSÉDIO MORAL. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO PROVADO.
O reconhecimento do direito à indenização por assédio moral exige prova
robusta do nexo de causalidade entre uma conduta ilícita, por parte do empregador,
e o alegado dano. Inexistindo prova concreta de que a autora passou por situações
humilhantes ou vexatórias, ou ainda, qualquer ato doloso ou culposo por parte da
reclamada, não se pode atribuir-lhe o dever de indenizar a obreira.

HORAS EXTRAS. NÃO CONCESSÃO.
Nos termos do Anexo II da Norma Regulamentadora nº 17, do Ministério
do Trabalho e Emprego, que trata do trabalho em teleatendimento/telemarketing,
além das pausas em 02 (dois) períodos de 10 (dez) minutos contínuos, as quais
integram a jornada de 6 (seis) horas diárias, estabelece a concessão de intervalo
para repouso e alimentação com duração de 20 (vinte) minutos, não prevendo a
inclusão desse intervalo obrigatório no cálculo do tempo efetivo em atividade,
em consonância com o art. 71, § 2º, da CLT, que também exclui da duração do
trabalho tais intervalos.
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Processo: 0001889-37.2012.5.07.0005
Rel. Desemb.: Plauto Carneiro PortoPubl.
Turma 3

105

Julg.: 31/08/2017
DEJT: 14/09/2017

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BANHEIROS QUÍMICOS.
INSUFICIÊNCIA.
O dano moral, no âmbito do contrato de trabalho, pressupõe um ato ilícito,
consubstanciado em erro de conduta ou abuso de direito praticado pelo empregador,
que ofende a honra, a dignidade, a intimidade ou a imagem do empregado, um
nexo de causalidade entre a conduta injurídica do primeiro e o dano experimentado pelo último. No caso, a conduta negligente da empregadora em permitir que
o trabalho do obreiro tenha se dado em condições impróprias, convergem para o
dever patronal de tornar indene a situação vivenciada pelo trabalhador, vez que a
atividade realizada pelo obreiro e sua execução em área não urbana exige a viabilização de local apropriado para as necessidades ﬁsiológicas. Assim, mantida
a condenação ressarcitória.

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AGROINDÚSTRIA.
ARTIGO 22-A DA LEI 8212/91.
Em tendo a reclamada como objeto social a exploração de atividade
agroindustrial, a cota-parte do empregador referente à contribuição previdenciária
é calculada de acordo com um percentual incidente sobre o valor da receita bruta
proveniente da comercialização de seus produtos, e não sobre a folha de salário
de seus empregados.
Processo: 0001272-69.2016.5.07.0027
Rel. Desemb.: Dulcina De Holanda Palhano
Turma 1

Julg.: 11/10/2017
Publ. DEJT: 13/10/2017

INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Não há de se falar em inexigibilidade do título judicial, com assento no que
dispõe o art. 884, § 5º, da CLT (correspondente ao art. 535, § 5º, do CPC de 2015),
pois as normas que preveem a inexigibilidade do título judicial estão eivadas de
inconstitucionalidade, vício que reside em contrariar, frontalmente, o disposto no
artigo 5º, inc. XXXVI, da Carta de 1988, quando tenta relativizar a coisa julgada.
Mesmo a chamada "coisa julgada inconstitucional" somente poderia ser retirada do
mundo jurídico por meio de ação rescisória, não sendo o agravo de petição meio
próprio para desconstituir a decisão acobertada pelo manto da coisa julgada. Ainda
que se considerasse possível a decretação de inexibilidade do título exequendo no
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curso da execução, igualmente a pretensão recursal não prosperaria, pois a Súmula
Vinculante nº 4 do Supremo Tribunal Federal foi publicada em 09/05/2008, sendo
certo que, até tal data - em que o entendimento da Suprema Corte sobre o tema
foi generalizado e tornado vinculante -, o Decreto do Município de Fortaleza nº
7.810/1988, que respaldou a ﬁxação do piso salarial obreiro em salários mínimos,
não havia sido declarado inconstitucional pelo STF, seja pela via incidental, seja
pela via concentrada. Assim, não havia inconstitucionalidade normativa contemporânea ao trânsito em julgado do título executivo, sendo certo, nesse caso, que,
incontestavelmente, somente seria cabível, dentro do prazo legal, ação rescisória
como meio para se buscar desconstituir o título exequendo (aplicação analógica
do art. 535, §8º, CPC/2015). Agravo de petição conhecido e improvido.
Processo: 0166900-81.2004.5.07.0011
Rel. Desemb.: Fco. Tarcisio Guedes Lima Verde Junior
Turma 3

Julg.: 14/09/2017
Publ. DEJT: 02/10/2017

INEXISTÊNCIA DE ALEGAÇÃO OU PROVA DE INSTITUIÇÃO
DE RJU DE NATUREZA JURÍDICO ADMINISTRATIVA OU
DE CONTRATAÇÃO FORMAL. CONTRATAÇÃO INFORMAL
VICIADA DE NULIDADE. ATRAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA DO TRABALHO.
O entendimento atual do STF é no sentido de que a declaração de vícios na
relação administrativa formal, como nas hipóteses de contratação por meio de contrato
temporário, falta de publicação de lei instituidora do RJU e outras, ensejam análise
primeira de questões de fundo, que remetem à Justiça Comum Estadual a competência para apreciar a matéria, mesmo que a causa de pedir e o pedido sejam de verbas
trabalhistas. Entretanto, embora não tenha competência para declarar a invalidade ou
a ineﬁcácia do contrato temporário e de leis instituidora de RJU, remanesce a competência da Justiça do Trabalho para as pretensões formuladas em relação ao período
em que não há prova de contratação ou nomeação formal, temporária, de regime
jurídico-administrativo, conforme entendimentos do mesmo STF, inclusive através
de medida liminar, concedida na ADI nº 2135-4. Evidenciado nos autos que a autora,
contratada que foi pela edilidade reclamada, não manteve nenhum tipo de relação de
natureza jurídico-administrativa, mas contrato viciado por nulidade, sem prova de
qualquer formalidade, a matéria resta atraída para a competência desta Especializada.

PARCELAMENTO DE FGTS PERANTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. JUNTADA DE DOCUMENTO EM FASE
RECURSAL. NÃO ATENDIMENTO ÀS HIPÓTESES LEGAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
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A reclamada foi reputada revel e confessa quanto à matéria de fato, haja
vista ausência injustiﬁcada à audiência. A despeito disso, o art. 346, parágrafo
único, CPC/2015, assegura que "O revel poderá intervir no processo em qualquer
fase, recebendo-o no estado em que se encontrar". A reclamada revel, portanto,
pode recorrer, mas deve lastrear seu arrazoado recursal nas provas pré-constituídas
nos autos, não sendo lícito, salvo justo impedimento, alegar ou provar fatos, anteriores à sentença, com o ﬁto de reformar a decisão de 1º grau. Nesse sentido, a
Súmula 8, do Tribunal Superior do Trabalho. Tal entendimento, construído sob a
égide do CPC/1973, permanece plenamente aplicável, mormente diante do didático art. 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. No caso, o
Termo de Rerratiﬁcação do Contrato de Parcelamento por Instrumento Particular e
o Termo de Conﬁssão de Dívida e Compromisso de Pagamento para com o FGTS
foram ﬁrmados em momento anterior à sentença de mérito. Não se tratam, assim,
de documentos novos. Além disso, não foi comprovado nenhum justo impedimento
para a juntada oportuna da referida prova documental. Assim, é inadmissível
levar em conta tais documentos para ﬁns de reavaliação em torno da correção da
sentença, no que se refere à condenação na realização dos depósitos de FGTS.

PRESCRIÇÃO DO FGTS.
A prescrição do direito ao FGTS, na espécie, é a trintenária, em observância à regra estipulada pelo STF, que modulou os efeitos da decisão proferida
no RE n. 709.212, haja vista que a lesão é anterior à decisão do STF, já estando,
portanto, desencadeado o curso do prazo prescricional, e o feito foi ajuizado antes
de completados 05 anos da data da decisão, ou seja, antes de 13/11/2019.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Apesar de beneﬁciária(s) da justiça gratuita, conforme deferido em sentença,
a(s) parte(s) reclamante(s) não está(ão) assistida(s) pelo sindicato proﬁssional, mas
sim por advogado(s) particular(es). Desse modo, nos termos da jurisprudência consolidada do TST (Sumula 219) e do TRT da 7ª Região (Súmula 2) - de observância
compulsória pelos magistrados e tribunais vinculados (art. 927, V, CPC/2015) -,
não restaram atendidos os requisitos para deferimento dos honorários advocatícios.
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Processo: 0000601-49.2016.5.07.0026
Rel. Desemb.: Fco. Tarcisio Guedes Lima Verde Junior
Turma 3

Julg.: 14/09/2017
Publ. DEJT: 15/09/2017

INÉPCIA DA INICIAL. MANUTENÇÃO.
Embora o Direito Processual Trabalhista admita que a parte ingresse com
uma ação através de uma petição inicial simpliﬁcada, esta deve conter alguns
requisitos indispensáveis ao desenvolvimento válido da relação processual, dentre
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os quais estão a causa de pedir e o pedido. No caso em exame, porém, observa-se
que a narrativa inicial nada discorreu sobre a responsabilidade do ente público
demandado pelo pagamento das verbas pleiteadas, não havendo tampouco qualquer
pedido neste sentido. Destarte, tem-se por patente a ausência de causa de pedir
e de pedido quanto ao município reclamado, razão pela qual a petição inicial é
inepta neste ínterim.
Processo: 0001037-78.2016.5.07.0035
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1

Julg.: 11/10/2017
Publ. DEJT: 13/10/2017

INQUÉRITO JUDICIAL PARA APURAÇÃO DE FALTA GRAVE.
DEMISSÃO. JUSTA CAUSA. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
Constatado nos autos que o reclamado utiliza-se de documentos sabidamente inidôneos para a comprovação de falta grave, a ser apurada em inquérito
judicial, acertada a decisão de primeira instância que não conheceu da justa causa
para o término da relação contratual.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. DIREITO DE AÇÃO.
CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADO.
Desde que o direito de ação, constitucionalmente assegurado, seja utilizado
de forma regular pela parte, não há falar em litigância de má-fé. Na espécie, o
banco interpôs inquérito judicial para a apuração de falta grave, matéria controversa, que exigiria a avaliação dos aspectos de fato e de direito apresentados, não
se vislumbrando, assim, o intuito protelatório tampouco a litigância de má-fé.
Ademais, os prejuízos causados à reclamante podem ser devidamente supridos,
se for o caso, quando da apreciação da lide.

HORAS EXTRAS. BANCÁRIO. CARGO DE CONFIANÇA.
EXTRAPOLAÇÃO DA JORNADA DE OITO HORAS. DEVIDAS.
Veriﬁcado nos autos a comprovação, através de provas testemunhais, de
que o labor do empregado bancário, com cargo de conﬁança, deu-se acima das
oito horas diárias permitidas na legislação vigente, necessário faz-se o pagamento
da jornada extra realizada.

HORAS EXTRAS. CURSOS "TREINET". OBRIGATORIEDADE.
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NÃO PROVIMENTO.
Inexistente no feito a comprovação de que tais cursos tenham se dado por
imposição do empregador, não pode o tempo neles gasto ser considerado como jornada extraordinária. Além disso, precisaria a autora demonstrar a obrigatoriedade
de participação em cursos pela internet fora do ambiente de trabalho e do horário
de expediente, pois dela o ônus acerca do labor extra, o que não ocorreu no caso.
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TRANSPORTE DE VALORES. DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA
DOS ELEMENTOS DESCRITOS NA LEI PARA CONFIGURAÇÃO.
INDENIZAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
Comprovado na lide o dano, o nexo causal entre o dano sofrido e a ação ou
omissão do causador do dano e a culpa deste, acertada resta a decisão de primeira
instância que condenou o reclamado na obrigatoriedade de indenizar a reclamante
pelos prejuízos que sofrera em relação ao indevido transporte de valores, bem
como em decorrência da doença ocupacional adquirida.

DANOS MORAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REGULAR EXERCÍCIO DO DIREITO. ASSÉDIO. NÃO CONSTATAÇÃO.
Veriﬁca-se que a parte utilizou-se do direito de ação, constitucionalmente
assegurado, quando intentou inquérito judicial para apuração de falta grave,
matéria controversa, que exigiria a avaliação dos aspectos de fato e de direito
que expôs, não se vislumbrando o intuito protelatório tampouco a litigância de
má-fé. Ademais, os prejuízos causados à reclamante serão devidamente supridos,
se for o caso, quando da apreciação dos pleitos. É que, na relação de trabalho, o
dano moral resta caracterizado quando se tem a ofensa ao patrimônio ideal do
trabalhador, como, a honra, a liberdade, a imagem, o nome etc. Com efeito, o
assédio moral pressupõe um comportamento (ação ou omissão) por um período
prolongado, premeditado, que desestabiliza psicologicamente a vítima, de modo
individualizado, o que não restou demonstrado na espécie.

DANOS MORAIS. QUANTUM ARBITRADO.
O dano moral, como é cediço, corresponde ao sofrimento psicológico
decorrente de ofensa a aspectos da personalidade humana que não possuem
repercussão patrimonial. Nesse contexto, a indenização por danos morais, na
verdade, assemelha-se muito mais a uma compensação do que propriamente a
uma reparação. Na situação, tendo em vista a extensão da gravidade dos danos e a
condição ﬁnanceira da vítima e do causador, mostram-se muito bem dimensionados
os valores arbitrados na sentença atacada (R$ 50.000,00 - danos por transporte de
valores e R$ 30.000,00 - danos por doença ocupacional).

ASTREINTES. DECISÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE
CUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE.
O sistema normativo vigente permite a utilização de medidas tendentes
à obtenção dos meios capazes de propiciar resultado prático e objetivo da tutela
judicial. A atividade jurisdicional, assim, possui autorização legal para a realização
de medidas de força para a consecução de tal ﬁnalidade, qual seja: a entrega ao
credor do bem reconhecido no plano material.

EMPREGO. SUSPENSÃO DO CANCELAMENTO DO CONTRATO DE TRABALHO. NÃO PERCEBIMENTO DE SALÁ-
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RIOS NO PERÍODO DE AFASTAMENTO. RECEBIMENTO DE
VENCIMENTOS ATRASADOS. DEFERIMENTO.
Constatado nos autos o direito da obreira ao pagamento dos valores não
recebidos durante o afastamento irregular do emprego, tem-se como necessária a
condenação do reclamado ao pagamento de tal montante.
Processo: 0169200-86.2009.5.07.0028
Rel. Desemb.: Plauto Carneiro Porto
Turma 3

Julg.: 24/08/2017
Publ. DEJT: 08/09/2017

INTERVALO INTRAJORNADA. ESCALA 12X36.
O fato de ser adotado o regime de escala 12X36 não afasta o direito ao
repouso intrajornada previsto no art. 71, §3º, da CLT. O intervalo para repouso e
alimentação, por se tratar de norma cogente, ligada à medida de higiene, saúde e
segurança do trabalhador, infenso à negociação coletiva, não pode ser suprimido,
ainda que se trate de empregado sujeito à jornada no regime 12x36.

RESCISÃO INDIRETA NÃO CONFIGURADA.
A justa causa atribuída ao empregador, hábil a fundamentar o pedido
de rescisão indireta, trata-se de medida extrema, a qual, de modo análogo à
falta grave praticada pelo empregado, somente pode ser reconhecida quando
restar devidamente comprovada. Embora a imediatidade, na análise de contexto em que conﬁgurada a rescisão indireta, deva ser razoavelmente atenuada, porquanto a reação do empregado tende a ser restringida pelo seu estado
de subordinação e pela necessidade de preservação do liame. Aﬁnal, a falta
cometida pelo empregador, a ensejar o acolhimento dessa rescisão, há de ser
tal, que torne impossível a manutenção da relação de emprego, o que não
conﬁgura-se no caso dos autos, uma vez que, segundo o reclamante, desde
o início do seu pacto laboral não usufruía do intervalo intrajornada. Recurso
ordinário conhecido e parcialmente provido.
Processo: 0000141-03.2017.5.07.0002
Rel. Desemb.: Jefferson Quesado Junior
Turma 2

Julg.: 25/09/2017
Publ. DEJT: 26/09/2017

INTERVALO INTRAJORNADA. TEMPO GASTO COM DESLOCAMENTO ATÉ O REFEITÓRIO E FILAS. NÃO TRABALHO.
O tempo destinado ao deslocamento até o local em que o trabalhador vai
se alimentar - seja no refeitório, restaurante ou em sua própria casa - assim como
o de retorno, ou ainda, o tempo gasto de espera em ﬁlas do refeitório, não pode
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ser considerado como à disposição do empregador, não representando, portanto,
desrespeito ao intervalo intrajornada. É certo que a legislação trabalhista não
assegura uma hora de intervalo exclusivamete destinada à refeição, mas também
para assegurar a higidez física e mental do empregado que corresponde ao 'não
trabalho', de forma que é correto se aﬁrmar que, durante tal trajeto, o reclamante
não estava trabalhando, nem aguardando ordens.

HORAS " IN ITINERE ". AUSÊNCIA DE ELEMENTOS
PROBATÓRIOS.
Para aplicação da súmula nº 02 do TRT7, com o pagamento das horas execedentes ao limite ﬁxado pela negociação coletiva, há de se veriﬁcar a presença
de elementos probatórios suﬁcientes que amparem a condenação sob a rubrica
"horas in itinere". Na espécie, a incumbência de provar que o deslocamento entre
o alojamento e seu local de trabalho ultrapassava o limite imposto na CCT inserta
aos autos, é do autor. Entretanto, de tal dever, o mesmo não desvencilhou-se.
Some-se a isso, a fundamentação exposta pela decisão originária, que esmiuçou
o instituto, fazendo incidir a presente lide, um "distinguishing" em relação ao
entedimento sumular supra transcrito. Nesse sentido, há de manter-se a sentença
originária. Recurso ordinário conhecido e não provido.
Processo: 0000264-69.2016.5.07.0023
Rel. Desemb.: Fco. Tarcisio Guedes Lima Verde Junior
Turma 3

Julg.: 26/10/2017
Publ. DEJT: 31/10/2017

JULGAMENTO "EXTRA PETITA".
A petição inicial contém a insatisfação do reclamante em razão de não
ter recebido a integralidade dos valores que lhe são devidos a título de verbas
rescisórias. Dessa forma, a pretensão autoral contempla a condenação da reclamada em devolver descontos excessivos, ﬁrmados no TRCT, que se concluam
por indevidos, não havendo que se falar em julgamento "extra petita", a teor dos
artigos 141 e 492 do NCPC.

DESCONTO INDEVIDO. AVISO PRÉVIO. PROPORCIONALIDADE.
SALÁRIO BASE.
Apesar da regra celetista que estabelece dever o empregado dar aviso prévio
ao empregador, quando este opta por se demitir, continua vigente o artigo 1º, da
Lei nº 12.506/2011, que é expresso ao prever que proporção do aviso prévio será
concedida, exclusivamente, aos empregados. Sentença mantida. Do mesmo modo,
correta a interpretação restritiva conferida pelo julgador singular ao artigo 487, §
2º, da CLT, o qual trata de salário em sentido estrito, ou seja, salário ﬁxo ou salário
base, para realização do desconto correspondente ao aviso prévio.

BJ 2017-2.indd 111

24/04/2018 12:09:41

112

TRT 7ª REGIÃO - BOLETIM DE JURISPRUDÊNCIA - JUL./DEZ. - 2017

MULTA DO ART. 477, §8º, DA CLT. DIFERENÇAS RESCISÓRIAS DECORRENTES DA PROCEDÊNCIA DE PEDIDOS FORMULADOS EM PROCESSO JUDICIAL. NÃO INCIDÊNCIA.
A conﬁguração de diferenças nas verbas rescisórias por consequência do
acolhimento de pedidos formulados em demanda judicial não gera o direito à
multa do art. 477, § 8º, CLT, conforme a iterativa, atual e notória jurisprudência
do TST. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Processo: 0000127-50.2016.5.07.0003
Rel. Desemb.: Fco. Tarcisio Guedes Lima Verde Junior
Turma 3

Julg.: 26/10/2017
Publ. DEJT: 31/10/2017

J U N TA D A D E D O C U M E N TO S . FA S E R E C U R S A L .
IMPOSSIBILIDADE.
Descabe a juntada de documentos pelo revel após o encerramento da instrução, uma vez que a sua intervenção no processo ocorre no estado em que este
se encontra, consoante art. 346, p. único do NCPC. Nos termos da Súmula 8 do
C. TST, a juntada de documentos na fase recursal só se justiﬁca quando provado
o justo impedimento para sua oportuna apresentação ou se referir a fato posterior
à sentença, o que não é o caso destes autos.

CONFIGURAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. DECORRÊNCIA
DOS EFEITOS DA REVELIA E CONFISSÃO FICTA APLICADAS.
Pelos efeitos processuais da revelia e conﬁssão ﬁcta aplicadas, que fazem
presumir verdadeiros os fatos articulados pela parte adversa, e à míngua prova
em contrário, conﬁgurada está nos autos a formação de grupo econômico entre a
primeira e segunda reclamadas.
Processo: 0000568-98.2017.5.07.0034
Rel. Desemb.: Fernanda Maria Uchoa de Albuquerque
Turma 3

Julg.:05/10/2017
Publ. DEJT: 06/10/2017

JUSTA CAUSA.
A dispensa por justa causa é medida extrema, com efeitos na vida proﬁssional do empregado, e somente pode ser reconhecida quando a falta grave que
a ensejou esteja provada sem dúvidas. Restando provada a falta grave cometida
pelo empregado, forçoso concluir pela aplicação da justa causa para o rompimento
do vínculo laboral. Recurso ordinário conhecido e improvido.
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Processo: 0000819-46.2016.5.07.0004
Rel. Desemb.: Plauto Carneiro Porto
Turma 3

113

Julg.: 10/08/2017
Publ. DEJT: 16/08/2017

JUSTA CAUSA. MAU PROCEDIMENTO (ART. 482, B, DA CLT).
A justa causa, por se tratar de punição severa e que certamente deixa sequelas
na vida funcional do trabalhador, deve ser robusta e convincentemente provada, de
modo a deixar induvidoso o ilícito imputado ao empregado. Caracterizada a prática
de ato faltoso previsto na CLT, correto o reconhecimento da falta grave como motivo
ensejador da resilição motivada do contrato. Recurso conhecido e improvido.
Processo: 0001534-46.2016.5.07.0018
Rel. Desemb.: Francisco José Gomes da Silva
Turma 2

Julg.: 23/10/2017
Publ. DEJT: 06/11/2017

JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPETÊNCIA. VERBAS TRABALHISTAS. TEORIA DA ASSERÇÃO.
Dispõe o art. 43, 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, nos termos da Teoria da Asserção. Dessa
forma, deve ser reconhecida a competência material da Justiça do Trabalho para
apreciar o presente caso, visto que envolve a possibilidade do reconhecimento da
responsabilidade subsidiária de ente municipal pelas verbas trabalhistas devidas
por empresa terceirizada, cuja pretensão apresenta nítida natureza trabalhista, nos
termos do art. 114, da Constituição Federal de 1988. Preliminar rejeitada.

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).
Recurso ordinário conhecido e improvido.
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Processo: 0001353-27.2016.5.07.0024
Rel. Desemb.: Francisco José Gomes da Silva
Turma 2

Julg.: 16/10/2017
Publ. DEJT: 17/10/2017

LEI MUNICIPAL QUE DISPÕE SOBRE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO. VÍCIO DE
INICIATIVA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS
PODERES. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA RESERVADA AO
CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PRECEDENTES DO STF
SOBRE A MATÉRIA. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO PLENÁRIA. DESNECESSIDADE.
PREVISÃO DO ART. 949, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.
O pleno STF já se pronunciou inúmeras vezes sobre a impossibilidade de lei
orgânica prever direitos para servidores, posto que a iniciativa para tais normas seria
privativa do chefe do Poder Executivo (art. 61, § 1°, inc. II, "c" da Constituição da República). Despicienda a submissão da questão ao órgão competente para analisar a matéria,
conforme exceção legal prevista no parágrafo único do art. 949 do novo CPC. Declaração
de inconstitucionalidade do art. 128 da Lei Orgânica do Município de Tianguá, uma
vez que a jurisprudência do E. STF é pacíﬁca e em sentido favorável à pretensão do
recorrente. Recurso ordinário conhecido e provido para julgar improcedente a demanda.
Processo: 0002138-71.2016.5.07.0029
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar
Turma 1

Julg.: 25/10/2017
Publ. DEJT: 25/10/2017

LICENÇA-MATERNIDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO
EMPREGADOR. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO HÁBIL.
ATESTADO MÉDICO.
Nos termos do art. 392, § 1º, da CLT c/c art. 343, § 2º, da Instrução Normativa do INSS/PRES nº 77/2015, o atestado médico é o documento hábil para a
notiﬁcação e ciência do empregador, mormente quando neste se encontra referência
ao art. 392 da CLT. Alegação patronal de que não fora cientiﬁcada senão de um
afastamento por motivo de saúde que não se sustenta.

RESCISÃO INDIRETA. NÃO-PAGAMENTO DO SALÁRIOMATERNIDADE.
A não-aceitação de atestado médico indicando o afastamento, e consequente não-pagamento do salário-maternidade, pago diretamente pelo empregador
(Instrução Normativa INSS 77/15, art. 352, I), é causa apta ao reconhecimento da
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rescisão contratual indireta, porquanto inviabiliza o próprio sustento do empregado,
não se alterando o quadro pela precoce morte da criança.

LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE INDENIZAÇÃO DA ESTABILIDADE GESTANTE.
Operada a rescisão indireta do contrato de trabalho, não se há de falar em
limitação da indenização estabilitária ao período que segue do ajuizamento da
ação ao término da estabilidade.

DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA.
Não obstante o mal-estar causado à empregada e a completa falta de tato
para tratar com esta em momento delicado como é o da perda de uma recémnascido, falecido 04 (quatro) dias após o nascimento, não caracteriza dano moral
indenizável o não-pagamento do salário-maternidade e a orientação atabalhoada e
insensível, passada pelo setor de RH, de que a recorrida deveria procurar o INSS,
vez que não identiﬁcado excesso verbal, assédio, agressão, ameaça, destrato ou
abuso de qualquer natureza, sendo o abalo moral, in casu, decorrente da perda
sofrida, enquanto tal, logo, não imputável ao empregador. Recurso conhecido e
parcialmente provido, para excluir da condenação por danos morais.
Processo: 0000596-06.2016.5.07.0033
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar
Turma 1

Julg.: 08/11/2017
Publ. DEJT: 09/11/2017

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
A caracterização da litigância de má-fé pressupõe dolo da parte, que deve
restar cabalmente evidenciado nos autos. Não se pode presumir o intuito da parte
de prejudicar o ex adverso. O mero exercício da faculdade de recorrer não acarreta, por si só, o reconhecimento da litigância de má-fé, ainda que não acolhida a
pretensão veiculada no recurso. Não reconhecido o deliberado intuito da parte de
praticar deslealdade processual, não se vislumbra oportunidade para a aplicação
das penalidades previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil.
Processo: 0000725-17.2011.5.07.0023
Rel. Desemb.: Plauto Carneiro Porto
Turma 3

Julg.: 28/09/2017
Publ. DEJT: 09/10/2017

M. DIAS BRANCO S/A. ATIVIDADES PREPARATÓRIAS E
COMPLEMENTARES. CONSUMO DE MINUTOS ANTES E
APÓS A JORNADA DE TRABALHO. TESE JURÍDICA PREVALECENTE Nº 02. DIREITO DO OBREIRO AO PAGAMENTO
DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS.
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Restando certo que o tempo gasto pelo empregado para atividades preparatórias e complementares, tais como troca de uniforme, colocação de EPI's e espera
por transporte, era superior a 10 (dez) minutos diários e não remunerado pela ré,
de se reconhecer o direito do autor ao pagamento de horas extraordinárias, a teor
da tese jurídica prevalecente nº 2 deste E. Tribunal, dos artigos 4º e 58 da CLT,
bem assim da Súmula Nº 366, do TST.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INOBSERVÂNCIA DOS
REQUISITOS CONSTANTES DA SÚMULA 02 DESTE TRIBUNAL. DESCABIMENTO.
No presente caso, a lide decorre do vínculo empregatício e o reclamante
não atende aos requisitos necessários à concessão do pleito, por não se encontrar
assistido pelo sindicato de sua categoria proﬁssional, pelo que de se indeferir a
pretensão de honorários advocatícios sucumbenciais.
Processo: 0002933-65.2016.5.07.0033
Rel. Desemb.: Emmanuel Teoﬁlo Furtado
Turma 1

Julg.: 11/10/2017
Publ. DEJT: 13/10/2017

MANDADO DE SEGURANÇA. BLOQUEIO DE APLICAÇÃO
FINANCEIRA DE VALORES ORIUNDOS DE VENCIMENTOS.
IMPENHORABILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.
A ordem judicial impugnada fere a regra insculpida no art. artigo 833, inciso
IV, do NCPC, tendo em vista que os valores depositados em aplicação ﬁnanceira
também são impenhoráveis se advêm dos vencimentos do impetrante.
Processo: 0080372-57.2016.5.07.0000
Rel. Desemb.: Fernanda Maria Uchoa de Albuquerque
Tribunal Pleno

Julg.: 19/09/2017
Publ. DEJT: 19/09/2017

MANDADO DE SEGURANÇA. BLOQUEIO DE REPASSES
DE VALORES ORIUNDOS DE PREFEITURA MUNICIPAL.
SEGURANÇA CONCEDIDA PARA LIMITAR O DESCONTO
NO PERCENTUAL DE 15%.
A restrição integral do valor relativo a repasses oriundos de Prefeitura
Municipal inviabiliza a atividade do clube de futebol, haja vista que lhes
retira a liquidez para a quitação de outros compromissos necessários a sua
manutenção, inclusive os referentes a outros créditos trabalhistas. Assim,
concede-se a segurança para limitar o desconto nos bloqueios dos valores no
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percentual de 15% (quinze por cento), entendimento constante em outras ações
mandamentais nesta Corte Regional.
Processo: 0080159-17.2017.5.07.0000
Rel. Desemb.: Fernanda Maria Uchoa de Albuquerque
Tribunal Pleno

Julg.: 31/10/2017
Publ. DEJT: 31/10/2017

MANDADO DE SEGURANÇA - CABIMENTO - ADIANTAMENTO
DE HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURANÇA CONCEDIDA.
Por contrariar as disposições contidas no art. 790-B da CLT, bem como a
Orientação Jurisprudencial nº 98 da SBID-1 do TST, segundo a qual "É ilegal a
exigência de depósito prévio para custeio dos honorários periciais, dada a incompatibilidade com o processo do trabalho, sendo cabível o mandado de segurança
visando à realização da perícia, independentemente do depósito", a concessão da
segurança é medida que se impõe.
Processo: 0080365-31.2017.5.07.0000
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Tribunal Pleno

Julg.: 31/10/2017
Publ. DEJT: 31/10/2017

MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA DE MÉRITO
ANULADA DE OFÍCIO PELO JUIZ QUE A PROLATOU. DECISÃO TERATOLÓGICA.
Os artigos 5º, inciso II, e 10, da Lei nº 12.016/09 limitam o manejo
deste remédio constitucional, de modo que o seu cabimento pressupõe um
direito inequívoco e a inexistência de medidas judiciais passíveis de corrigir,
de imediato, dano de difícil reparação. Daí, a impossibilidade de invocá-lo
como sucedâneo de recurso ou ação que enseje dilação probatória, nos termos
da Orientação Jurisprudencial nº 92, da SBDI-2, do C. TST e a Súmula 267, do
STF. No entanto, a restrita destinação do writ comporta algumas raras exceções, visando a proteção de direitos indiscutíveis, quando a lesão tem origem
em decisão teratológica ou em ato abusivo de ﬂagrante ilegalidade. No caso,
Juiz prolator da decisão impugnada decretou a nulidade da sentença de sua
lavra, de ofício, mesmo depois de regularmente publicada e com apresentação
de recurso contra a mesma, após deferir pedido de reabertura da instrução já
na fase recursal, promovendo um verdadeiro rosário de atos antijurídicos e
ilegais, contrários a todos os princípios da boa ordem processual. Conﬁgurada
a decisão teratológica, de se conceder a segurança pleiteada.
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Processo: 0080303-88.2017.5.07.0000
Rel. Desemb.: Francisco José Gomes da Silva
Tribunal Pleno

Julg.: 17/10/2017
Publ. DEJT: 17/10/2017

MANDADO DE SEGURANÇA. PENHORA DE CONTA SALÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE. OJ 153 SDI2/TST.
Ofende direito líquido e certo decisão que determina o bloqueio mensal
em conta salário da executada, para satisfação de crédito trabalhista, visto que o
art. 833, IV, do CPC/2015 (antigo 649, IV, do CPC/1973) contém norma imperativa que não admite interpretação ampliativa, sendo a exceção prevista no § 2º
espécie e não gênero de crédito de natureza alimentícia, não englobando o crédito
trabalhista. Conhecer da ação mandamental e conceder a segurança.
Processo: 0080246-70.2017.5.07.0000
Rel. Desemb.: Regina Glaucia Cavalcante Nepomuceno
Tribunal Pleno

Julg.: 10/10/2017
Publ. DEJT: 10/10/2017

MANDADO DE SEGURANÇA. PENHORA EM CONTA SALÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
O artigo 833, inciso IV, do CPC assegura a impenhorabilidade dos
salários, compreendendo-se nesse vocábulo toda e qualquer quantia a que o
empregado tenha direito proveniente do contrato de trabalho. Afronta a lei e
resvala para o arbítrio judicial entendimento que relativisa a impenhorabilidade de vencimentos.
Processo: 0080321-12.2017.5.07.0000
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Tribunal Pleno

Julg.: 24/10/2017
Publ. DEJT: 24/10/2017

MANDADO DE SEGURANÇA. PENHORA DE PROVENTOS
DE APOSENTADORIA. DIREITO DE IMPENHORABILIDADE
GARANTIDO NA SUA TOTALIDADE. OJ 153 SDI2/TST.
Ofende direito líquido e certo decisão que determina a constrição mensal
de percentual sobre os proventos de aposentadoria da executada para satisfação
de crédito trabalhista, visto que o art. 833, IV, do CPC/2015 contém norma imperativa que não admite interpretação ampliativa, sendo a exceção prevista no § 2º
espécie e não gênero de crédito de natureza alimentícia, não englobando o crédito
trabalhista. Segurança concedida.
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Processo: 0080379-15.2017.5.07.0000
Rel. Desemb.: Regina Glaucia Cavalcante Nepomuceno
Tribunal Pleno

119

Julg.: 14/11/2017
Publ. DEJT: 14/11/2017

MANDADO DE SEGURANÇA. SUPERVENIÊNCIA DE
ACORDO NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA DE OBJETO
DO MANDAMUS.
Ante a homologação de acordo nos autos originários, ﬁca o impetrante
sem interesse quanto ao prosseguimento do feito, havendo a perda de objeto do
mandado de segurança. Processo extinto, sem resolução do mérito, com fulcro
no art. 485, VI, do CPC.
Processo: 0080318-57.2017.5.07.0000
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Tribunal Pleno

Julg.: 31/10/2017
Publ. DEJT: 31/10/2017

MANDADO DE SEGURANÇA. SUPERVENIÊNCIA DE
SENTENÇA NA AÇÃO ORIGINÁRIA. PERDA DE OBJETO.
EXTINÇÃO.
A superveniência da sentença de mérito, que julgou improcedente a ação
originária, revogando a tutela de urgência, anteriormente ali concedida, faz perecer
o objeto do mandado de segurança, nos termos a Súmula 414 do TST. Mandado
de segurança denegado.
Processo: 0080295-14.2017.5.07.0000
Rel. Desemb.: Claudio Soares Pires
Tribunal Pleno

Julg.: 24/10/2017
Publ. DEJT: 24/10/2017

MANDADO DE SEGURANÇA EM FACE DE LIMINAR QUE
SUSTA TRANSFERÊNCIA DE EMPREGADO. AUSÊNCIA DE
DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE.
Não fere direito líquido e certo do impetrante ato do juízo monocrático que
defere antecipação de tutela, determinando a sustação da transferência de empregado para outra localidade. Ausência de prejuízo ao impetrante, porquanto a liminar
possui natureza efêmera, podendo, destarte, ser revogada pelo juízo monocrático,
se este entender que não mais subsistem os motivos que ensejaram sua concessão.
Inteligência do art. 309, inciso III, do novo CPC. Segurança denegada.
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Processo: 0080331-56.2017.5.07.0000
Rel. Desemb.: Francisco José Gomes da Silva
Tribunal Pleno

Julg.: 07/11/2017
Publ. DEJT: 07/11/2017

MEMBRO SUPLENTE DE CONSELHO CONSULTIVO. ESTABILIDADE SINDICAL. IMPOSSIBILIDADE.
O empregado eleito para o Conselho Fiscal do sindicato de sua categoria
proﬁssional não goza da estabilidade prevista nos artigos 8º, VIII, da CF/88 e 543,
§ 3º, da CLT, quanto menos o suplente, porquanto, embora eleito, sua atuação se
restringe à ﬁscalização da gestão ﬁnanceira do sindicato, de acordo com o teor
do § 2º do art. 522 da CLT; não representa nem atua diretamente na defesa dos
interesses da categoria respectiva. Recurso conhecido, mas improvido.
Processo: 0001327-74.2016.5.07.0009
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar
Turma 1

Julg.: 05/10/2017
Publ. DEJT: 06/10/2017

MOTORISTA. CONTROLE DE JORNADA.
A circunstância de a empresa pagar horas extras a trabalhador que se ativava
externamente induz à inevitável conclusão de que controlava sua jornada loboral,
daí porque se impõe afastar, na espécie, o art. 62, inc. I da CLT.

INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRABALHO. AUSÊNCIA
DE NEXO CAUSAL.
À míngua de demonstração de nexo relacional entre o alegado acidente e
o desempenho do labor, não se há falar em obrigação reparatória patronal.
Processo: 0001188-87.2015.5.07.0032
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 23/10/2017
Publ. DEJT: 06/11/2017

MOTORISTA DE CAMINHÃO CAÇAMBA. VÍNCULO EMPREGATÍCIO INEXISTENTE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTÔNOMO.
É autônomo o motorista proprietário do caminhão locado para a coleta
de resíduos, que arca com a manutenção e o abastecimento do veículo, e a quem
é lícito fazer-se substituir na execução da atividade contratada, podendo, ainda
prestar serviços para outras empresas, haja vista a ausência dos requisitos insculpidos no art. 3º da CLT. Recurso conhecido e não provido. Recurso Ordinário
conhecido e improvido.
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Processo: 0001253-29.2016.5.07.0006
Rel. Desemb.: Jose Antonio Parente da Silva
Turma 3

121

Julg.: 26/10/2017
Publ. DEJT: 10/11/2017

MUDANÇA REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO.
CONTRATAÇÃO VÁLIDA MEDIANTE CONCURSO.
A legalidade da transposição de regime jurídico celetista para estatutário
requer a contratação do servidor mediante prévia aprovação em concurso público.
A inexistência de tal requisito resulta em óbice do art. 37, II, da Constituição
Federal, e, consequentemente, na invalidação da transmudação.

COBRANÇA DE FGTS DE PERÍODO ANTERIOR AO RJU.
PRAZO PRESCRICIONAL. ARE 709.212, DO STF. MODULAÇÃO
DOS EFEITOS. SÚMULAS 362, I, E 382, DO TST.
Ao examinar o pleito especíﬁco do FGTS, há de se observar o julgamento
do ARE nº 709.212 no C. Supremo Tribunal Federal. Sucede-se que, com a
transmudação do regime celetista para o estatutário, houve a extinção do contrato
regido pela CLT, iniciando-se a partir desta o prazo prescricional de 02 (dois)
anos para postular os depósitos de FGTS, nos moldes da Súmula 362, I, do C.
TST. Se ajuizada nos dois anos, obtém-se a possibilidade da prescrição trintenária
ou quinquenal, com modulação de efeitos. No caso, restou ultrapassado o prazo
previsto no inciso XXIX, do art. 7º, da Carta Magna de 1988 e na Súmula 362,
I, do TST, sendo aplicado o entendimento constante da Súmula 382, do C. TST,
quanto à prescrição bienal.
Processo: 0000891-64.2016.5.07.0026
Rel. Desemb.: Fernanda Maria Uchoa de Albuquerque
Turma 3

Julg.: 05/10/2017
Publ. DEJT: 06/10/2017

MULTA DO ART. 477 DA CLT. FALÊNCIA DECRETADA
APÓS A RESCISÃO CONTRATUAL. SÚMULA Nº 388 DO TST.
INAPLICABILIDADE.
Nos termos da Súmula nº 388 do TST: "a Massa Falida não se sujeita
à penalidade do art. 467 e nem à multa do §8º do art. 477, ambos da CLT".
Contudo, in casu, a rescisão do contrato de trabalho da obreira ocorreu em
momento anterior à decretação da falência, época na qual a recorrente tinha
livre disposição sobre seus bens. Assim, não há como aplicar o entendimento
contido no referido verbete sumular. Precedentes do TST. Sentença mantida.
Recurso ordinário conhecido e desprovido.
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Processo: 0001921-64.2016.5.07.0017
Rel. Desemb.: Francisco José Gomes da Silva
Turma 2

Julg.: 23/10/2017
Publ. DEJT: 06/11/2017

MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRABALHISTA.
EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE.
A jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho é pacíﬁca no sentido
de que os artigos 135 do CTN e 4º, § 2º, da Lei nº 6.830/80 não autorizam o
redirecionamento da execução de multa administrativa por infração à legislação
trabalhista ao sócio da empresa executada. Isso porque, referidos dispositivos legais
só permitem a responsabilização dos sócios e representantes da pessoa jurídica,
quando se tratar de obrigação tributária, o que, deﬁnitivamente, não é o caso dos
autos, já que se trata de execução de multa administrativa. Precedentes. Decisão
mantida. Agravo de petição conhecido e desprovido.
Processo: 0001690-65.2011.5.07.0032
Rel. Desemb.: Francisco José Gomes da Silva
Turma 2

Julg.: 16/10/2017
Publ. DEJT: 19/10/2017

NEGATIVA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. ALEGAÇÃO
DE PRESTAÇÃO AUTÔNOMA DE SERVIÇOS. ÔNUS DA
EMPRESA.
Uma vez admitida a prestação de serviços, é do reclamado o ônus de provar
que a autora para si laborava na condição de autônoma, pois fato impeditivo do
alegado, a teor do art. 373, inciso II, do NCPC, do qual se desvencilhou a contento.
Processo: 0001437-25.2015.5.07.0004
Rel. Desemb.: Fernanda Maria Uchoa de Albuquerque
Turma 3

Julg.: 05/10/2017
Publ. DEJT: 06/10/2017

NOVOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE
DE CONHECIMENTO ANTE A AUSÊNCIA DOS PRESSSUPOSTOS LEGAIS DE ADMISSIBILIDADE.
Não constando do Acórdão embargado as propaladas contradições, omissões e obscuridades e ausentes do julgado, ademais, qualquer dos vícios apontados
no art. 897-A, da CLT, impossível o conhecimento dos embargos de declaração
opostos pelos reclamantes, mormente quando se veriﬁca a reiteração de questão precedentemente analisada em sucessivas decisões prolatadas pelo mesmo órgão julgador.
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Processo: 0228900-72.2003.5.07.0005
Rel. Desemb.: Durval César de Vasconcelos Maia
Turma 2

123

Julg.: 24/07/2017
Publ. DEJT: 08/08/2017

NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
APLICAÇÃO DA PENA DE CONFISSÃO AO RECLAMANTE.
Não comprovada a impossibilidade de comparecimento do reclamante à
audiência de prosseguimento, não há falar em cerceamento do direito de defesa
pela aplicação da pena de conﬁssão ﬁcta.

HORAS EXTRAS.
A pena de conﬁssão aplicada ao reclamante prevalece à presunção relativa
de veracidade da jornada descrita na inicial (Súmula 338 do TST).

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSTRANGIMENTO
NÃO COMPROVADO.
De acordo com a jurisprudência pacíﬁca, o que se exige é a prova dos fatos
que ensejam o pedido de indenização por danos morais (art. 818 da CLT e 373, I,
do NCPC ), o que não ocorreu no presente caso. Sentença mantida.

FALÊNCIA. MULTAS DO ART. 477 E DO ART. 467 DA CLT.
Na falência, não há incidência da norma ditada no art. 477 , § 8º , da
CLT, e tampouco multa do art. 467 da CLT, dado que o estabelecimento do
Juízo Universal faz desaparecer a disponibilidade ao falido e/ou ao síndico para
o pagamento das parcelas rescisórias, considerando-se inexigível, em razão
disso, o cumprimento do prazo estabelecido no § 6º do citado dispositivo legal.
Incidência da súmula 388 do TST.

AJUDA DE CUSTO. NÃO INTEGRAÇÃO À BASE DE CÁLCULO
DAS PARCELAS RESCISÓRIAS. NATUREZA INDENIZATÓRIA.
Não merece reforma a sentença em relação a não inclusão na base na
remuneração mensal dos valores percebidos a título de ajuda de custo, visto que
se trata de parcela indenizatória com ﬁto de ressarcir as despesas de viagens, sem
natureza salarial (art. 457, § 2º da CLT).
Processo: 0001160-03.2016.5.07.0027
Rel. Desemb.: Plauto Carneiro Porto
Turma 3

Julg.: 31/08/2017
Publ. DEJT: 04/09/2017

NULIDADE DO JULGADO. CERCEAMENTO DE DEFESA E
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
A sentença não é deﬁcitária quanto à fundamentação, inexistindo qualquer
comprometimento à juridicidade daquele ato decisório que validamente se ﬁncou
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no laudo pericial confeccionado por perito nomeado nos autos, sendo ali expostas
as razões de fazê-lo. Sobremais, não houve qualquer óbice ao exercício do direito
de defesa da reclamada, a quem foram conferidas todas as faculdades processuais
previstas em lei para resistência ao pleito autoral. Nenhuma nulidade a se declarar.

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CONDIÇÕES TÉCNICAS DE
LABOR INSALUBRE PELO AGENTE CALOR. RATIFICAÇÃO.
Constatado na perícia técnica oﬁcial que o reclamante se ativava em ambiente
insalubre pelo agente físico calor, em grau médio, embora o juiz não esteja adstrito
ao laudo pericial (art.479 do NCPC), há de se conservar a sentença que julgou
procedente em parte o pedido de adicional de insalubridade e reﬂexos, porquanto
os demais elementos probatórios apresentados pela reclamada não se revelam aptos
a afastar aquela conclusão pericial do caso concreto analisado, não havendo ainda
nada a se modiﬁcar em relação ao percentual de 20% (vinte por cento), ﬁxado na
origem com base no detalhado cálculo técnico demonstrado no laudo.
Processo: 0001359-07.2016.5.07.0033
Rel. Desemb.: Emmanuel Teoﬁlo Furtado
Turma 1

Julg.: 05/10/2017
Publ. DEJT: 07/10/2017

NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DO DEPOIMENTO PESSOAL DA PARTE. NÃO
CONFIGURAÇÃO.
A tomada do depoimento pessoal das partes importa em faculdade do juíz
da causa, nos termos das regras contidas nos arts. 820 e 848 da CLT, de tal sorte
que o mesmo poderá dispensar a produção de tal prova oral quando considerar
desnecessária para o deslinde da contenda, conforme lhe autoriza o art. 765 consolidado. Em assim, não conﬁgura cerceamento do direito de defesa o indeferimento
do pedido de oitiva da parte pelo magistrado.

COOPERATIVA DE TRABALHO. POSSIBILIDADE DE CONGREGAR MAIS DE UMA CATEGORIA PROFISSIONAL.
Não é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio a cooperativa multiproﬁssional, desde que sejam atendidas as seguintes características: a) possuam objeto
deﬁnido, ﬁnalidade típica e interesse comum. Nesse sentido, é licita a união de
diferentes proﬁssionais de saúde para prestar serviços no âmbito de assistência
pré-hospitalar móvel, em havendo congruência de forma a permitir a presunção
de affectio societatis entre os cooperados.

COOPERATIVA DE TRABALHO. VÍNCULO DE EMPREGO.
NÃO CONFIGURADO.
Veriﬁcando-se que o recorrente era sócio-cooperado, signiﬁcando isso dizer
que a um só tempo detinha a qualidade de proprietário por possuir cota-parte e
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usuário da cooperativa, e de fornecedor, na medida em que a cooperativa agia
com base na produção ou no serviço posto à disposição do tomador, tudo isso em
regime de autogestão, impõe-se reconhecer como válido o vínculo cooperativo
e, não, empregatício. Recurso desprovido.
Processo: 0000237-46.2016.5.07.0004
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar
Turma 1

Julg.: 04/10/2017
Publ. DEJT: 06/10/2017

OMISSÃO. EXISTÊNCIA EFEITO MODIFICATIVO.
Constatada omissão no acórdão embargado acerca de matéria sobre a qual
o Colegiado deveria se manifestar expressamente, de serem acolhidos os declaratórios interpostos com efeitos modiﬁcativos, nos termos do artigo 897-A, da
CLT. Embargos de declaração da reclamada conhecidos e parcialmente providos.
Processo: 0002206-35.2013.5.07.0026
Rel. Desemb.: Durval César de Vasconcelos Maia
Turma 2

Julg.: 24/07/2017
Publ. DEJT: 08/08/2017

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 à reclamante a
responsabilidade por isso, desde que não há prova de que tenha sido comunicada
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.

RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TOMADOR DE SERVIÇO. CULPA "IN VIGILANDO". SUMULA 331, IV, DO TST.
Cabe ao tomador de serviço, quando postulada em juízo sua responsabilização pelas obrigações trabalhistas inadimplidas pelo prestador de serviços,
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carrear aos autos os elementos necessários à formação do convencimento do
magistrado (arts. 373, II, do NCPC e 818 da CLT), ou seja, provas suﬁcientes à
comprovação de que cumpriu o dever disposto em lei de ﬁscalizar a execução do
contrato administrativo. Não se desincumbindo desse ônus, forçoso reconhecer a
culpa "in vigilando" do tomador de serviço, fazendo incidir a sua responsabilidade
subsidiária, nos termos da Súmula 331, VI, do TST.
Processo: 0000256-32.2010.5.07.0014
Rel. Desemb.: Plauto Carneiro Porto
Turma 3

Julg.: 24/08/2017
Publ. DEJT: 08/09/2017

PEDIDO DE DEMISSÃO. VALIDADE. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO.
Constatando-se, nos presentes autos, a existência de pedido de demissão
formulado de próprio punho por empregado com menos de 01 (um) ano de serviço
na empresa, e não havendo quaisquer provas que o macule de vício de consentimento, não merece acolhida a tese autoral de que não tenha pedido demissão.
Processo: 0000633-45.2016.5.07.0029
Rel. Desemb.: Emmanuel Teoﬁlo Furtado
Turma 1

Julg.: 11/10/2017
Publ. DEJT: 13/10/2017

PEDIDO DE DEMISSÃO. VÍCIO DE VONTADE. NULIDADE.
Uma vez que milita em favor do empregado o princípio da continuidade
do vínculo empregatício, até porque não é crível que, nos dias atuais, em que o
desemprego grassa, fosse a reclamante deixar seu trabalho espontaneamente e
veriﬁcando-se que o próprio teor do suposto pedido de dispensa, vinculando a saída
a uma "omissão de informações de responsabilidade do meu cargo de tesoureiro",
já indicava que não se tratava de ato voluntário, o que restou corroborado pela
própria oral, patente que o pedido de dispensa foi obtido mediante coação, estando
correta a sentença quando declarou nulo aquele ato e acolheu a tese da rescisão
indireta do pacto, deferindo as verbas rescisórias daí decorrentes.
Processo: 0001394-48.2016.5.07.0006
Rel. Desemb.: Jefferson Quesado Junior
Turma 2

Julg.: 04/09/2017
Publ. DEJT: 06/09/2017

PERDA AUDITIVA. CULPA DO EMPREGADOR. NEXO DE
CAUSALIDADE. INDENIZAÇÕES DEVIDAS.
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Restando demonstrado nos autos o nexo de causalidade entre as condições
de trabalho do autor, sujeito a ruído ocupacional, e a sua perda auditiva, bem como
a culpa da ré, que descuidou do seu dever legal de prevenção e eliminação dos
riscos à saúde do obreiro, devidas são as indenizações por danos materiais e morais

INDENIZAÇÕES POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VALORES MANTIDOS.
Tendo a doença proﬁssional reduzido a capacidade de trabalho do obreiro e
possíveis ganhos, deve-se manter a decisão do douto Juízo "a quo", que condenou a
ré ao pagamento da indenização por danos materiais no valor de R$ R$ 19.361,70.
Igualmente, nenhuma alteração se deve fazer no valor de R$ 19.361,70 arbitrados
a título de indenização por danos morais, porquanto não se aﬁgura irrisório, servindo à função inibitória, nem exorbitante, de modo a acarretar enriquecimento
sem causa do obreiro ou gravame insuportável à empregadora.

MULTA DO ART. 477, § 8º, DA CLT. PAGAMENTO TEMPESTIVO.
Pagas as verbas rescisórias dentro do prazo determinado pelo § 6º do art.
477 da CLT, indevida a multa do § 8º do mesmo preceptivo, que não penaliza o
empregador pela homologação da rescisão contratual, mas tão-somente o atraso
na quitação dos valores devidos ao trabalhador.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULAS Nº 219 E 329 DO
TST. SÚMULA Nº 02 DO TRT7. 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 ns. 219 e 329 do TST, c/c a Súmula nº 02 do TRT7. Destarte, reforma-se
a decisão de primeiro grau, para excluir da condenação os honorários advocatícios.
Recurso Ordinário conhecido e parcialmente provido.
Processo: 0000205-03.2014.5.07.0007
Rel. Desemb.: Jose Antonio Parente da Silva
Turma 1

Julg.: 31/08/2017
Publ. DEJT: 18/09/2017

PERÍODO CONTRATUAL FIRMADO COM O IDGS.
PRESCRIÇÃO BIENAL. CONTRATO DE TRABALHO FIRMADO DIRETAMENTE COM O MUNICÍPIO. PERÍODO
CLANDESTINO. FGTS. DEVIDO. SÚMULA Nº 363 DO TST.
Considerando que a Ação Trabalhista foi ajuizada após dois anos do
rompimento do contrato de trabalho com o IDGS, devem ser excluídas da condenação as verbas rescisórias deferidas na sentença por força do reconhecimento
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da prescrição bienal, remanescendo, contudo, a condenação direta do Município
de Fortaleza ao pagamento do FGTS, relativo ao período clandestino laborado
após a rescisão do contrato de trabalho da autora com o IDGS, nos termos da
Súmula nº 363 do TST.
Processo: 0000558-94.2015.5.07.0011
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1

Julg.: 11/10/2017
Publ. DEJT: 13/10/2017

PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. PROGRESSÃO FUNCIONAL E/OU PROMOÇÃO. LEI Nº 13.779/2006. APLICAÇÃO DA
SÚMULA Nº 8 DO TRT DA 7ª REGIÃO.
A omissão da parte empregadora em efetivar as condições necessárias
para a concessão de promoções por merecimento (avaliação de desempenho,
deliberação da direção empresarial, destinação orçamentária para tal ﬁm, entre
outras), consoante previsão em regulamento, autoriza o deferimento, pelo Poder
Judiciário, dos níveis salariais e demais repercussões decorrentes das progressões
por mérito supostamente sonegadas. Inteligência do art. 129 do Código Civil
Brasileiro. Recurso Conhecido e dado provimento.
Processo: 0001644-96.2016.5.07.0001
Rel. Desemb.: Francisco José Gomes Da Silva
Turma 2

Julg.: 23/10/2017
Publ. DEJT: 06/11/2017

PLANO DE EMPREGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS DOS
EMPREGADOS DA EMATERCE DE 2006. ADESÃO POSTERIOR AO PRAZO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO
À ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE.
Não se pode reputar diminuto o prazo de 120 dias, concedido no art.
20, caput, da Lei do Estado do Ceará nº 13.779/2006, para adesão ao Plano de
Empregos, Carreiras e Salários de 2006 da EMATERCE, sendo, ao contrário,
lapso totalmente razoável e que, portanto, não pode ser considerado inconstitucional. Ademais, tendo sido efetivada, pela empresa, divulgação do PECS
2006 aos seus empregados e inexistindo qualquer caso especíﬁco de algum
empregado em situação similar à parte reclamante que tenha aderido ao novo
plano após o prazo de 120 dias, reputa-se legítima a manutenção da vinculação da parte reclamante ao plano de carreira anterior. Recurso parcialmente
conhecido e improvido.
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Processo: 0001304-46.2016.5.07.0004
Rel. Desemb.: Fco. Tarcisio Guedes Lima Verde Junior
Turma 3

129

Julg.: 14/09/2017
Publ. DEJT: 02/10/2017

PLANO DE INCENTIVO A DISPENSA VOLUNTÁRIA. VALIDADE. RESSALVAS NO TRCT. IRRELEVÂNCIA.
O entendimento jurisprudencial disposto na Orientação Jurisprudencial
270 da SBDI-1 do C.TST - no sentido de que a adesão ao programa de demissão
voluntária não confere quitação plena aos direitos relativos ao extinto contrato de
trabalho - não mais sobrevive diante do julgamento do RE nº 590.415 do STF, em
que se reconhece repercussão geral da matéria, e consolida o entendimento de que
a transação extrajudicial que importa rescisão do contrato de trabalho, em virtude
da adesão voluntária do empregado a plano de dispensa incentivada, implica quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego, desde
que essa condição tenha constado expressamente do acordo coletivo que aprovou
o plano, bem como dos demais instrumentos formalizados com o empregado.
Recurso desprovido.
Processo: 0001553-07.2015.5.07.0012
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar
Turma 1

Julg.: 05/10/2017
Publ. DEJT: 06/10/2017

PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO E RECÁLCULO DO SALDAMENTO.
A questão atinente à competência da Justiça Laboral para o julgamento
de demandas envolvendo pleito inerente à previdência complementar privada,
seja em relação às contribuições ou ao cálculo do benefício, restou dirimida,
em deﬁnitivo, pelo STF, no bojo da Repercussão Geral nº 190, vinculada ao RE
586.453 do STF. Acolhe-se a preliminar suscitada pela reclamada para reconhecer
a incompetência absoluta desta Justiça Especializada para o exame das questões
afetas à previdência complementar, inclusive a repercussão do reconhecimento
da natureza salarial do CTVA sobre o salário de contribuição para a FUNCEF e
recomposição da reserva matemática.

CTVA (COMPLEMENTAÇÃO TEMPORÁRIA VARIÁVEL DE
AJUSTE AO PISO DE MERCADO). INCLUSÃO NA BASE DE
CÁLCULO DO ADICIONAL DE INCORPORAÇÃO.
A supressão da verba "CTVA", que compôs a gratiﬁcação de função percebida pelo obreiro por longos anos, constitui alteração ilícita do contrato de trabalho
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(art. 468/CLT) e afronta o princípio da irredutibilidade salarial (art. 7º, VI, CF).
Patente a natureza salarial do CTVA, criado com o intuito de complementar a
remuneração dos empregados ocupantes de cargo em comissão, adequando-a ao
valor de mercado. Mantida a decisão de primeiro grau que condenou a reclamada
a incluir o CTVA na base de cálculo do adicional de incorporação, bem como a
pagar os seus reﬂexos.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULAS 219 E 329 DO TST.
SÚMULA 2 DO TRT7. 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. Inteligência das Súmulas
nºs 219 e 329 do TST, c/c a Súmula nº 02 do TRT7. Recurso provido no tópico
para excluir da condenação os honorários advocatícios.
Processo: 0001420-25.2016.5.07.0013
Rel. Desemb.: Jose Antonio Parente da Silva
Turma 3

Julg.: 21/09/2017
Publ. DEJT: 23/09/2017

PRELIMINAR COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
Tratam-se os presentes autos de responsabilidade subsidiária que envolve
a Fundação Nacional de Saúde, versando a matéria, igualmente, sobre relação de
trabalho que se forma com empresa interposta de prestação de serviços. Assim,
inafastável a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a controvérsia, nos termos do artigo 114, I, da Constituição Federal.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM.
No caso, a Fundação Nacional de Saúde foi acionada como beneﬁciária dos
serviços da obreira, logo, potencialmente, pode ser responsabilizada em face dos
direitos vindicados, o que legitima a referida reclamada a ﬁgurar do polo passivo da
demanda. O instituto em argumento constitui tão somente a titularidade do direito
de ação, não se confundindo com a pretensão de direito material ou processual,
ou seja, sua efetiva existência.

RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO.
NEGLIGÊNCIA. DEVER DE FISCALIZAR. NOVA REDAÇÃO
DA SÚMULA NO 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 trabalhis-
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tas por parte da prestadora de serviço. Portanto, caberia à reclamada provar que
acompanhou e exigiu a execução ﬁel do contratado, muito especialmente 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. 373, II, do CPC), o que não ocorreu no caso dos autos
(Súmula nº 331 do TST).

EXECUÇÃO. RESPONSÁVEL SUBSIDIÁRIO. BENEFÍCIO DE
ORDEM. DESNECESSIDADE.
O inadimplemento da obrigação, pelo devedor principal, é fato suﬁciente
para que se inicie a execução contra o devedor subsidiário, pois restando infrutífera
a execução contra a devedora principal, encontram-se presentes todos os requisitos
que autorizam o direcionamento da execução contra a devedora subsidiária, não
havendo falar em benefício de ordem em relação aos sócios da reclamada.

DANOS MORAIS. ATRASO NO PAGAMENTO DE VERBAS
RESCISÓRIAS.
Atrasos no pagamento de verbas rescisórias não conferem ao empregado,
por si só, direito à indenização por dano moral, submetendo-se o ressarcimento
à comprovação de que os atrasos causaram disfunções efetivas e graves à vida
do trabalhador.

JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA
DA FAZENDA PÚBLICA. LEI Nº 9.494/97, ART. 1º. F.
INAPLICABILIDADE.
A Fazenda Pública, quando condenada subsidiariamente pelas obrigações
trabalhistas devidas pela empregadora principal, não se beneﬁcia da limitação dos
juros de mora, prevista no art. 1º-F da Lei 9.494, de 10/09/97. Aplicação da OJ
Nº 382, da SBDI-I DO TST.
Processo: 0001199-27.2016.5.07.0018
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1

Julg.: 11/10/2017
Publ DEJT: 13/10/2017

PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO
AO ART. 1.010, INC. II, DO CPC.
O postulante delimitou, em seu apelo, matéria fático-probatória apta a viabilizar a reapreciação do julgado. Ademais, segundo a nova redação da Súmula nº
422, item III, do TST, o não conhecimento de recurso ordinário da competência de
Tribunal Regional do Trabalho é viável, apenas, quando sua motivação for inteiramente dissociada dos fundamentos da sentença, circunstância que, certamente,
não se veriﬁca no caso dos fólios. Preliminar que se rejeita.
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AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. ADVENTO
DE NORMA COLETIVA QUE IMPRIME CARÁTER INDENIZATÓRIO AO BENEFÍCIO.
O auxílio-alimentação, concedido ao obreiro antes do advento do ACT de
1987, em sendo pago com habitualidade e por força do contrato de trabalho, detém
natureza tipicamente salarial, nos termos da norma insculpida no art. 458 da CLT.
Inteligência da Súmula nº 241 do TST. A natureza de salário do referido benefício
incorporou-se ao patrimônio do reclamante. As alterações contratuais oriundas de
normas coletivas ou de adesão do empregador ao PAT não atingem os empregados
contratados anteriormente, nos termos do art. 468 da CLT, da Súmula n. 51, item I, e
da OJ n. 413 da SBDI-I, ambas do C. TST, bem como da Súmula n. 09 deste Regional.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Com fulcro no que dispõe o art. 927, inc. V, do CPC e art. 15, inc. I, "e",
da IN nº 39 do TST e considerando, ainda, a Súmula n. 02 deste Regional e as
Súmulas ns. 219 e 329 do TST, devida a verba honorária, uma vez que a parte
é beneﬁciária da justiça gratuita e está assistida pelo sindicato da sua categoria
proﬁssional. Recurso ordinário conhecido e provido.
Processo: 0000501-69.2016.5.07.0002
Rel. Desemb.: Fco. Tarcisio Guedes Lima Verde Junior
Turma 3

Julg.: 19/10/2017
Publ. DEJT: 25/10/2017

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM".
REJEIÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO.
Segundo a teoria da asserção, que rege o ordenamento jurídico brasileiro,
a legitimidade "ad causam" é aferida de forma abstrata, na conformidade do que
asseverado pelo autor na petição inicial. Assim, se a empresa suscitante é apontada
na exordial como responsável solidária pelo adimplemento da obrigação perseguida
na ação, não se há perscrutar, de logo, quanto à existência, ou não, da relação
jurídica de direito material invocada, menos ainda se procedente a pretensão, pois
tais aspectos integram o "meritum causae" e com ele serão analisados.

JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. CONSEQUÊNCIA.
O reconhecimento do justo motivo demissório, por seus danosos efeitos
sobre a reputação pessoal, social e proﬁssional do empregado, demanda prova
robusta, a cargo do empregador, que, de tal não se desincumbindo, deve arcar com
o pagamento das verbas rescisórias.

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AGRESSÃO AO EMPREGADO POR SEU SUPERIOR HIERÁRQUICO.
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A conﬁguração de dano moral indenizável exige a presença dos requisitos
essenciais da prática de ato ilícito, do prejuízo causado e do nexo de causalidade. A
situação comprovada nos vertentes autos, de agressão ao trabalhador praticada por
seu superior hierárquico, no ambiente laboral, desvela a presença desses requisitos,
autorizando, de conseguinte, a condenação reparatória do dano.

VANTAGENS PREVISTAS EM NORMA COLETIVA. ÔNUS
DA PROVA.
Incumbe ao reclamante provar o teor e a vigência da norma coletiva instituidora das vantagens que postula. In casu, o autor não se desencarregou desse
ônus processual, por isso improcedente a ação quanto a tais vantagens.

COMPANHIA SIDERÚRGICA DO PECÉM - CSP. RESPONSABILIDADESOLIDÁRIA EM RELAÇÃO À POSCO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO DO BRASIL LTDA.
A CSP é constituída sob a forma de sociedade anônima de capital fechado,
tendo como sócias a brasileira Vale do Rio Doce e as coreanas Dongkunk Steel
Group e POSCO. Esta última encabeça grupo econômico do qual faz parte a
POSCO Engineering, empresa dedicada à realização de obras na área de siderurgia,
que, por sua vez, com o ﬁto de viabilizar a atuação em nossa pátria, criou uma
subsidiária, denominada POSCO Engenharia e Construção do Brasil Ltda. Nesse
contexto societário, a CSP, ao contratar a POSCO Engenharia, sucursal de uma de
suas sócias, para construir seu parque industrial, não ostenta a condição de mera
dona da obra, de modo a isentar-se de responsabilização à luz do entendimento
consagrado na OJ 191 da SBDI-I do C. TST. Na prática, conﬁgura-se interação
contratual entre empresas de um mesmo grupo econômico empresarial, a ensejar
a responsabilidade solidária, acertadamente reconhecida na Sentença.

CONTRATO DE SUBEMPREITADA. RESPONSABILIDADE
SUBSIDIÁRIA DO EMPREITEIRO PRINCIPAL.
A teor do art. 455 da CLT, nos contratos de subempreitada, incumbe ao
empreiteiro principal a responsabilidade pela quitação das obrigações derivadas
dos contratos de trabalho, se inadimplidas pelo subempreiteiro.
Processo: 0001502-12.2015.5.07.0039
Rel. Desemb.: Antonio Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 16/10/2017
Publ. DEJT: 16/10/2017

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM
DA SEGUNDA RECLAMADA ARGUIDA PELA PRIMEIRA
RECLAMADA. REJEIÇÃO.
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Falece interesse jurídico e legitimidade à primeira reclamada, ora recorrente,
para defender a exclusão do feito da segunda reclamada a quem foi imposta responsabilidade subsidiária. Aplicação dos art.17 e 18 do NCPC. Preliminar rejeitada.

CESTA BÁSICA E ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PREVISTOS
NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. CABIMENTO.
Comprovado que a reclamada ostenta como atividade econômica principal
a "construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica" e havendo
o reclamante trabalhado na montagem da linha de transmissão da subestação
da segunda reclamada, inegável a aplicação ao caso da Convenção Coletiva
de Trabalho cuja cláusula segunda especiﬁca a abrangência da categoria dos
trabalhadores das obras em Linhas de Transmissão Elétricas nas cidades cearenses ali mencionadas, fazendo jus o reclamante, portanto, ao recebimento de
cesta básica e à percepção do adicional de horas extras de 60% assegurados no
referido instrumento coletivo.

VERBAS RESCISÓRIAS. BASE DE CÁLCULO. VALOR
MENOR. DIFERENÇAS DEVIDAS.
Considerando que o demonstrativo de pagamento mensal comprova que
compunham a remuneração do reclamante, além do salário ﬁxo, os adicionais de
periculosidade e as horas extras, e que no Termo de Rescisão Contratual ﬁgurou
como valor remuneratório para ﬁns de base de cálculo apenas o importe correspondente ao salário ﬁxo, correta a decisão primária que deferiu as diferenças
salariais das verbas rescisórias.

HORAS EXTRAS. CARTÕES DE PONTO E DEMONSTRATIVOS DE PAGAMENTO. RECONHECIMENTO.
Evidenciado nos autos, a partir da análise do acordo de compensação de
horas de trabalho, bem assim dos controles de frequência e dos demonstrativos de
pagamento do reclamante, que lhe é devido o saldo residual de labor suplementar.
De se manter a sentença que corretamente condenou a parte reclamada a pagar
40 horas extras, com adicional de 60% previsto na CCT aplicável ao caso e os
devidos reﬂexos. Recurso ordinário da primeira reclamada conhecido e desprovido.
Processo: 0000842-32.2016.5.07.0023
Rel. Desemb.: Emmanuel Teoﬁlo Furtado
Turma 1

Julg.: 11/10/2017
Publ. DEJT: 13/10/2017

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
ORDINÁRIO ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. FALTA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA Nº 422 DO TST.
REJEITADA.
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O recorrente impugnou a decisão, defendendo a tese de que o recebimento
de valor inferior ao mínimo legal não implicava em violação ao artigo 7º, XIII, da
Constituição Federal, uma vez que a obreira trabalhava em jornada de trabalho
reduzida. Nesta senda, o recurso não apresenta motivação inteiramente dissociada
dos fundamentos da decisão, como faz crer a recorrida. Portanto, inaplicável a
diretriz contida na Súmula nº 422 do TST. Preliminar rejeitada.

SALÁRIO MÍNIMO E PISO SALARIAL PROPORCIONAL À
JORNADA REDUZIDA. INVALIDADE. SERVIDOR PÚBLICO.
OJ Nº 358, II, DA SBDI-1 DO TST.
Nos termos da OJ nº 358, II, da SBDI-1, do TST, no âmbito da administração
pública direta, autárquica e fundacional, não é válido o pagamento de remuneração
inferior ao salário mínimo legal, ainda que o empregado público cumpra jornada
reduzida de trabalho. Sentença mantida. Recurso ordinário conhecido e desprovido.
Recurso conhecido e provido.
Processo: 0000415-80.2017.5.07.0029
Rel. Desemb.: Francisco José Gomes da Silva
Turma 2

Julg.: 16/10/2017
Publ. DEJT: 19/10/2017

PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGADO. AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
No caso, não é vazia de fundamentação a sentença condenatória, a qual,
a despeito de fazê-lo sucintamente, atendeu aos requisitos legais do art.93, IX,
CR/88, do art.832 da CLT e do art.489 do NCPC, inexistindo qualquer comprometimento à juridicidade daquele ato decisório que validamente se ﬁncou
na prova dos autos e forneceu as razões pelas quais deferiu o pleito autoral.
Prefacial rejeitada.

PROMOÇÃO POR MERECIMENTO. CAGECE. ALTERAÇÃO
UNILATERAL DOS CRITÉRIOS DE CONCESSÃO. PREJUÍZO
CONFIGURADO.
Manifesto que a deliberação da Diretoria Colegiada da Cagece de alterar
a interpretação concernente ao reconhecimento dos cursos de longa duração realizados por seus empregados com viso a progredir por merecimento modiﬁcou,
unilateralmente e de forma prejudicial aos empregados, os critérios da Política
Promocional interna, representando nítida alteração contratual ilícita. Considerando que a reclamante foi surpreendida com a mudança das regras promocionais
e privada de movimentação funcional e consequentemente de lograr maior remuneração, não há como negar a ferida aos princípios da inalterabilidade prejudicial
do contrato de trabalho e da irredutibilidade salarial que têm respaldo no caráter
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protetivo do Direito do Trabalho. Há, pois, de se privilegiar o disposto nos arts. 468
da CLT, 7°, inciso IV, da CR/88 e no item I da Súmula 51 do TST, conservando-se
a sentença que declarou a nulidade da modiﬁcação perpetrada pela Companhia
reclamada e reconheceu fazer jus a autora ao enquadramento salarial pretendido
com paga das diferenças decorrentes.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 02 DESTE TRIBUNAL.
NÃO CABIMENTO.
A reclamante não se encontra assistida pelo sindicato de sua categoria
proﬁssional. Indevidos os honorários advocatícios à luz da Súmula 02 deste Eg.
Tribunal. Recurso Ordinário patronal conhecido e parcialmente provido.
Processo: 0001770-65.2015.5.07.0007
Rel. Desemb.: Emmanuel Teoﬁlo Furtado
Turma 1

Julg.: 11/10/2017
Publ. DEJT: 13/10/2017

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. APLICAÇÃO DA PENA DE CONFISSÃO POR AUSÊNCIA DO RECLAMADO NA INSTRUÇÃO
PROCESSUAL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL E
ADVERTÊNCIA DA COMINAÇÃO LEGAL.
Nos termos do disposto no artigo 385, § 1º, do novo CPC, "Se a parte,
pessoalmente intimada para prestar depoimento pessoal e advertida da pena de
confesso, não comparecer ou, comparecendo, se recusar a depor, o juiz aplicarlhe-á a pena". Importante destacar, inclusive, que o dispositivo citado não destoa
do antigo regramento (artigo 343, § 1º, do CPC de 1973). Assim , tem-se que, no
caso dos autos, a obreira não foi intimada pessoalmente, a intimação foi dirigida
a seu patrono, via DEJT, o que torna ﬂagrante o prejuízo causado à parte em razão
da irregularidade de sua intimação, motivo pelo qual não há como se aplicar a
pena de conﬁssão ao reclamado. Assim, impõe-se seja acolhida a preliminar de
nulidade do processo por cerceamento de defesa desde à audiência de instrução
em que cominada a pena de conﬁssão ao reclamado, determinar o retorno dos
autos à Vara de Origem, a ﬁm de que seja reaberta a instrução, com intimação
pessoal das partes, ressaltando as cominações pertinentes, devendo, ademais,
ser considerado como endereço do reclamado o constante no mandado de ID. nº
d64d388. Preliminar do reclamado acolhida.
Processo: 0000373-08.2014.5.07.0006
Rel. Desemb.: Emmanuel Teoﬁlo Furtado
Turma 1
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PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO.
Veriﬁca-se o alegado cerceio de defesa pelo encerramento prematuro da
instrução processual sem a oitiva das testemunhas de indicação patronal. Protesto
tempestivo, a teor do artigo 795, caput, da CLT. Recurso conhecido com prefacial
acolhida. Retorno dos autos à Vara de origem
Processo: 0001203-49.2016.5.07.0023
Rel. Desemb.: Fernanda Maria Uchoa de Albuquerque
Turma 3

Julg.: 05/10/2017
Publ. DEJT: 06/10/2017

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. PEDIDO DE
REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. REQUERIMENTO DE
ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS POR PARTE DO PERITO.
PRECLUSÃO. MEDIDA DESNECESSÁRIA.
Uma vez facultado às partes apresentar quesitos e indicar assistentes
técnicos, bem como acompanhar a realização da perícia, vislumbra-se preclusa
a insurgência quanto ao esclarecimento pretendido pelo reclamante, relativo ao
contato com agentes biológicos. Ressalte-se, ainda, que o pedido fora formulado
após a realização da perícia, não no sentido de que se realizasse uma nova diligência, mas sim de que o perito complementasse o laudo, informando "se havia
algum caminho isolado, por onde o reclamante transitaria sem contato com os
pacientes do hospital, ou se o reclamante transitava em meio aos pacientes do
hospital." A conversão do feito em diligência, a ﬁm de que o perito prestasse
referido esclarecimento, portanto, revela-se despicienda, não somente diante da
preclusão supracitada, mas sobretudo em razão do fato de que a análise do teor
e da conclusão do laudo pericial sanam quaisquer dúvidas quanto à inexistência
de labor em locais insalubres. A descrição das atividades realizadas pela recorrida, consoante se infere do laudo do experto, permite ﬁrmar convencimento a
este juízo acerca da eventualidade com que se dava o contato com pacientes. Ao
magistrado cabe dirigir o processo, nos termos preconizados no art. 139, III, do
NCPC, incumbindo-lhe indeferir postulações meramente protelatórias, como se
aﬁgura a pretensão aduzida.

ESTOQUISTA DE FARMÁCIA DE HOSPITAL. CONTATO
EVENTUAL COM PACIENTE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE INDEVIDO.
A NR 15, em seu anexo 14, assegura aos trabalhadores de hospitais,
serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação, e
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outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana, desde que
em contato permanente com pacientes, animais ou material infecto contagiante,
a percepção do adicional de insalubridade em grau médio. Constatando-se que
o laudo pericial coaduna-se com a realidade, porquanto o contato do autor com
referidos pacientes, quando ocorria, era eventual, não faz jus o obreiro ao adicional
de insalubridade, como acertadamente reconheceu o juízo a quo, impondo-se a
manutenção da improcedência dos pedidos formulados na reclamatória. Recurso
Ordinário conhecido e improvido.
Processo: 0001347-18.2014.5.07.0015
Rel. Desemb.: Jefferson Quesado Junior
Turma 2

Julg.: 04/09/2017
Publ. DEJT: 06/09/2017

PRELIMINAR DE OFÍCIO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
SOBRESTAMENTO DO RECURSOS QUANTO ÀS DEMAIS
MATÉRIAS OBJETO DO APELO.
Dados os termos do art. 1.036 do CPC/15, mesmo quando reconhecida a
repercussão geral quanto à questão controversa nos autos, somente há a previsão
do sobrestamento processual na fase de recurso extraordinário para a Suprema
Corte, o que autoriza o julgamento do presente recurso, não havendo falar em
sobrestamento. Recurso conhecido e acolhida a preliminar de negativa de prestação
jurisdicional com devolução dos autos à origem.
Processo: 0000301-44.2016.5.07.0008
Rel. Desemb.: Francisco José Gomes da Silva
Turma 2

Julg.: 23/10/2017
Publ. DEJT: 30/10/2017

PREPOSTO SEM CONHECIMENTO DOS FATOS. CONFISSÃO.
O art. 843, § 1º da CLT faculta ao empregador fazer-se substituir por
preposto que tenha conhecimento dos fatos controvertidos e cujas declarações
obrigarão o proponente, de modo que o desconhecimento de seu representante
implica conﬁssão do empregador.
Processo: 0000707-57.2015.5.07.0022
Rel. Desemb.: Plauto Carneiro Porto
Turma 3

Julg.: 10/08/2017
Publ. DEJT: 16/08/2017

PREQUESTIONAMENTO. NÃO POSSIBILIDADE.
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O prequestionamento diz respeito ao pronunciamento sobre matéria ou
tese que haja sido invocada pela parte em recurso principal, porém fora silenciada
pelo juízo, o que não ocorreu nos presentes autos. Aplicação da Súmula nº 297
do TST. Embargos conhecidos e rejeitados.
Processo: 0001790-02.2014.5.07.0004
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1

Julg.: 11/10/2017
Publ. DEJT: 13/10/2017

PRESCRIÇÃO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. REFLEXOS NO
FGTS E DEMAIS PARCELAS SALARIAIS.
Como o reclamante não está a postular a obrigação principal (auxílioalimentação), mas, sim, o FGTS sobre os valores efetivamente pagos sobre o
auxílio-alimentação, não há dúvidas de que a prescrição incidente, na hipótese,
é a trintenária, nos termos da Súmula nº 362 do TST. Quanto aos reﬂexos sobre
as demais parcelas, deverá ser observada a prescrição parcial quinquenal.

BANCO DO BRASIL. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA
JURÍDICA ALTERADA POR NORMA COLETIVA. VALIDADE
APENAS PARA OS EMPREGADOS ADMITIDOS APÓS A PACTUAÇÃO. SÚMULA 09 DESTE TRIBUNAL. RECLAMANTE QUE
PREENCHE OS REQUISITOS. DEFERIMENTO DA VERBA.
Em conformidade com a Súmula nº 09 deste E. Tribunal Trabalhista, publicada
no DEJT de 22, 23 e 24 de setembro de 2015, com o ﬁto de uniformização de jurisprudência, tem-se que o dispositivo de norma coletiva que altera a natureza jurídica
do auxílio-alimentação, imprimindo-lhe caráter indenizatório, somente é válido para
os empregados admitidos posteriormente a sua pactuação. Assim, tratando-se de
empregado admitido em data anterior ao acordo coletivo que transmudou a natureza
jurídica de referido auxílio, de se reformar a Sentença de primeiro grau para declarar
a NATUREZA SALARIAL do auxílio-alimentação recebido pelo autor e, em consequência, condenar o réu a pagar as diferenças de FGTS, horas extras, 13º salário,
férias, licenças prêmio, abonos assiduidade e gratiﬁcação semestral, levando-se em
conta a prescrição quinquenal das pretensões anteriores a 27.09.2011 (salvo quanto
ao FGTS, cuja prescrição é trintenária), tudo a ser apurado em liquidação de sentença.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEFERIMENTO.
Indevidos conforme Súmula Nº 2, deste Tribunal. Recurso conhecido e
parcialmente provido. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Processo: 0001596-28.2016.5.07.0005
Rel. Desemb.: Emmanuel Teoﬁlo Furtado
Turma 1
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PRESCRIÇÃO. DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE
TRABALHO. LESÃO CONSOLIDADA ANTES DA EMENDA
CONSTITUCIONAL 45/2004. APLICABILIDADE DO PRAZO
DA LEGISLAÇÃO CIVIL COMUM.
Conforme já paciﬁcado pelo TST, o marco inicial da prescrição, nos feitos
em que se postulam indenizações decorrentes de acidente de trabalho, é a data da
consolidação da lesão, que ocorre com a alta previdenciária ou com a concessão
da aposentadoria por invalidez. No caso, a lesão decorrente de acidente de trabalho
se consolidou antes da edição da Emenda Constitucional nº 45, de 30 de dezembro
de 2004. Nesse contexto, segundo a jurisprudência também consolidada do TST,
incide no feito a prescrição estipulada pela legislação civil ordinária. Na hipótese,
quando da entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), ainda não
tinha transcorrido mais da metade do prazo prescricional de 20 anos, aplicável
ao caso, que era estabelecido pelo art. 177 do Código Civil de 1916. Assim,
aplica-se ao feito, nos termos do art. 2.028 do CC/2002, o prazo prescricional de
3 anos (art. 206, § 3º, V, CC/2002) que, por razões lógicas, deve ser contado a
partir da vigência do Novo Código (11.01.2003). Constata-se, por conseguinte,
que as pretensões veiculadas no corrente processo, ajuizado em 28/10/2004, não
se encontram prescritas.

PRESCRIÇÃO. REFORMA. PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO NO SEGUNDO GRAU.
Afastada a prescrição, por consequência, tratando-se esta de matéria
prejudicial de mérito e já estando o feito maduro para julgamento, natural que se
avance para a apreciação dos pedidos formulados pelo autor, sem necessidade de
retorno dos autos à origem (art. 1.013, §4º, CPC/2015).

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. LESÃO TEMPORÁRIA JÁ CONSOLIDADA. ARTIGO 949 DO CÓDIGO CIVIL.
PENSÃO MENSAL TEMPORÁRIA. DEVIDA.
Tendo as provas do feito demonstrado que a parte reclamante ﬁcou incapacitada totalmente para o trabalho durante determinado lapso temporal, mas tendo
o obreiro já se recuperado integralmente e sem sequelas da moléstia, enquadra-se
o caso no art. 949 do Código Civil (indenização por danos materiais em virtude
de incapacidade temporária para o trabalho decorrente de lesão ou outra ofensa
à saúde), e não no art. 950 do Código Civil (indenização por danos materiais em
virtude de incapacidade permanente para o trabalho decorrente de lesão ou outra
ofensa à saúde). Desse modo, a primeira reclamada deverá pagar à parte reclamante
pensão mensal, no valor de seu último salário, corresponde ao período em que
ﬁcou inabilitado para o trabalho.
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INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR ARBITRADO.
No caso, resta indubitavelmente conﬁgurado o dano moral (violação à integridade física da parte reclamante), nos termos do artigo 186 e 927 do Código Civil
e do art. 5º, V e X, da Constituição Federal. Assim, levando em conta os parâmetros
aferíveis no feito e considerando que o dano causado foi médio (incapacidade total
temporária para o trabalho do período de 28/03/1996 a 02/06/2001) e que deve ser
considerado, ainda, o necessário caráter punitivo-pedagógico da indenização fundamental para a empresa, caso ainda esteja funcionado, se veja obrigada a tomar
providências para evitar que episódios similares permaneçam ocorrendo ou venham a
ocorrer -, arbitra-se a indenização por danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS. MERA SUCUMBÊNCIA.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE
ACIDENTE DE TRABALHO. AJUIZAMENTO ANTES DA
EC 45/2004 PERANTE A JUSTIÇA COMUM. POSTERIOR
REMESSA À JUSTIÇA DO TRABALHO.
Tendo o corrente feito, no qual se postulam indenizações por danos morais
e materiais decorrentes de acidente de trabalho ou doença ocupacional, sido
ajuizado originariamente perante a Justiça Comum em data anterior à edição da
Emenda Constitucional nº 45, de 30 de dezembro de 2004, são devidos os honorários advocatícios pela mera sucumbência, conforme consolidado pela Orientação
Jurisprudencial 421 da SDI-I do Tribunal Superior do Trabalho.

CULPA IN VIGILANDO. OMISSÃO FISCALIZATÓRIA. RECONHECIMENTO. ÔNUS DA PROVA.
Não comprovando a efetiva ﬁscalização, reconhecendo a inviabilidade
de ﬁscalizar as empresas prestadoras e/ou não detectando o descumprimento das
obrigações pelo contratado, a Administração Pública incide em culpa, sendo passível de responsabilização subsidiária. Ademais, o ônus de comprovar a efetiva
ﬁscalização do contrato compete ao ente público, uma vez que o ordenamento
jurídico expressamente lhe atribui esse dever (artigos 58, III, e 67, § 1º, da Lei
8.666/93). Demais disso, exigir que o reclamante procedesse a comprovação da
falta de ﬁscalização do ente público equivaleria a atribuir-lhe a prova de um fato
negativo, o que não pode ser tolerado. Inegavelmente, a Administração Pública é
quem tem as reais condições de comprovar as medidas que teriam sido adotadas
na ﬁscalização do contrato, daí porque o seu ônus probatório também se justiﬁca
pelo Princípio da Aptidão da Prova. Nesse sentido, a jurisprudência majoritária
das Turmas do TST. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Processo: 0007000-58.2006.5.07.0022
Rel. Desemb.: Fco. Tarcisio Guedes Lima Verde Junior
Turma 3
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PRESCRIÇÃO BIENAL. AFASTAMENTO. TRABALHADOR
FALECIDO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA MOVIDA PELO
HERDEIRO MENOR DE IDADE.
À míngua de regra prescricional aplicável aos herdeiros menores da sucessão de trabalhador maior falecido, por força do art. 8º da CLT, aplica-se subsidiariamente ao caso o art. 198, I, do Código Civil de 2002, o qual estabelece que não
corre a prescrição contra os absolutamente incapazes. Assim, integrando o polo
passivo herdeiro menor absolutamente incapaz, ﬁlho do trabalhador falecido, o
qual na data do ajuizamento da Reclamação Trabalhista contava com apenas quatro
anos de idade, não há falar em prescrição bienal, nada obstante o ﬁm do contrato
de trabalho tenha ocorrido há mais de dois anos, em face de óbito de seu genitor.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POLO ATIVO. NÃO EMPREGADO. CREDENCIAL SINDICAL DESNECESSÁRIA. MERA
SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE.
A parte autora não se trata do empregado, mas sim, de ﬁlho menor,
dependente, sendo, portanto, descabida a exigência de apresentação de credencial
sindical, requisito previsto na hipótese em que o próprio empregado litiga contra
o empregador. Nesse sentido, conquanto se encontre a parte autora assistida por
advogado particular, cabível a condenação do reclamado ao pagamento de honorários advocatícios em razão apenas da sucumbência, estes no importe de 15%
sobre o valor da condenação. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Processo: 0000700-19.2016.5.07.0026
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar
Turma 1

Julg.: 11/10/2017
Publ. DEJT: 13/10/2017

PRESCRIÇÃO DO FGTS.
A principal questão enfrentada pelo STF no ARE n. 709.212 girou em
torno de saber se seria aplicável aos depósitos de FGTS o prazo quinquenal ou
o prazo trintenário, não tendo sido objeto de modulação temporal, na decisão da
Corte, a aplicabilidade da prescrição bienal consagrada no art. 7º, XXIX, CF.
Nesse exato sentido, o E. TST, interpretando o aresto proferido, ﬁrmou a sua
posição, conforme se extrai de diversos julgados e da própria redação atual da
Súmula 362, I, TST. Assim, este relator passou a adotar o entendimento de plena
aplicabilidade da prescrição bienal ao caso, uma vez que a tese do TST/STF é de
observância compulsória pelos magistrados e tribunais vinculados (artigos 927,
V, e 988, §5º, II, CPC/2015, com a interpretação conferida pelo art. 15, I, "e", da
Instrução Normativa do TST nº 39/2016) e, como se constata, não é o caso de
"distinguishing" (as hipóteses fáticas neste feito são idênticas às dos casos para-
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digmas), nem de superação do referido entendimento (a jurisprudência superior
levou em conta os elementos jurídicos que dão respaldo à tese recursal, inexistindo
qualquer argumento novo relevante apto a sugerir a possibilidade de revisão da
tese ﬁrmada). Nesse cenário, independentemente de eventual continuidade da
prestação de serviços, tendo transcorrido mais de 2 anos desde a transmudação do
regime jurídico (de celetista para estatutário) até o ajuizamento do corrente feito,
conclui-se, seguindo a Súmula 382 do TST, que deve ser mantida a sentença que
reconheceu a prescrição bienal total das pretensões autorais atinentes aos depósitos
de FGTS. Recurso conhecido e improvido.
Processo: 0000910-70.2016.5.07.0026
Rel. Desemb.: Fco. Tarcisio Guedes Lima Verde Junior
Turma 3

Julg.: 14/09/2017
Publ. DEJT: 21/09/2017

PRESCRIÇÃO TOTAL. PEDIDO DECLARATÓRIO. IMPRESCRITÍVEL.
Descabe falar em alteração do pactuado quanto veriﬁcado o pagamento de
auxílio-alimentação no decorrer do contrato de trabalho, constatando-se apenas o
não reconhecimento, pela reclamada, da natureza jurídica salarial da parcela, cuja
pretensão declaratória é imprescritível, ainda que dela surtam efeitos condenatórios.
Inaplicável, pois, a Súmula nº 294 do TST.

BANCO DO BRASIL. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. NATUREZA
JURÍDICA. ALTERAÇÃO PREJUDICIAL DO CONTRATO
DE TRABALHO PARA OS EMPREGADOS QUE RECEBIAM
O BENEFÍCIO ANTES DA ADESÃO DA EMPRESA AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR- PAT.
Negociação Coletiva ou adesão da empresa ao Programa de Alimentação
do Trabalhador- PAT, que transforma auxílio alimentação em verba indenizatória, não atinge os contratos de trabalho já existentes, em que os empregados
recebiam o benefício como verba salarial, sob pena de violação do art. 468
da CLT. Aplicação da Súmula nº 51 da CLT. Recurso Ordinário conhecido e
parcialmente provido.
Processo: 0000061-52.2016.5.07.0009
Rel. Desemb.: Jose Antonio Parenteda Silva
Turma 3

Julg.: 31/08/2017
Publ. DEJT: 02/09/2017

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOMÉSTICOS. VÍNCULO DE
EMPREGO. NÃO RECONHECIMENTO.
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Com base no imperativo legal (art. 1º da LC n. 150/2015), há, a princípio,
certa restrição ao conceito de empregador único familiar, consistente na necessidade de os serviços, prestados em benefício da pessoa ou da família, serem efetivados no mesmo âmbito residencial. Tal não se deu no caso dos autos, dado que
a situação relatada na preambular reporta-se ao desenvolvimento das atividades
laborais, ao longo da semana, em prol de mãe (aos sábados) e ﬁlha (às segundas,
quartas e sextas), porém em unidades residenciais distintas, sem que tenha a reclamante comprovado, ainda que minimamente, a existência de um intento conjugado
das rés de assumir e de compartilhar os encargos de uma relação empregatícia.
A essa constatação, soma-se o fato de que a fala inicial está permeada de certas
fragilidades, que abalam a credibilidade da pretensão autoral. Logo, não há razões
convincentes que autorizem o sucesso do pleito de reconhecimento de vínculo
empregatício doméstico. Recurso ordinário conhecido, mas não provido.
Processo: 0002062-98.2016.5.07.0012
Rel. Desemb.: Fco. Tarcisio Guedes Lima Verde Junior
Turma 3

Julg.: 14/09/2017
Publ. DEJT: 02/10/2017

PROCESSO SELETIVO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Infere-se que os atos praticados pela ré caracterizam apenas as necessárias etapas preparatórias que antecedem a formalização do contrato de trabalho,
tratando-se a hipótese retratada nos autos de meros procedimentos seletivos, não
ensejando qualquer ato ilícito que acarrete indenização por danos morais a eventual
não contratação do reclamante.
Processo: 0002055-59.2015.5.07.0039
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1

Julg.: 11/10/2017
Publ. DEJT: 13/10/2017

PROGRAMA DE GUARDAS MIRINS. TRABALHO DE ADOLESCENTES. CLASSIFICAÇÃO COMO UMA DAS PIORES
FORMAS DE TRABALHO INFANTIL PELA LISTA TIP. TRABALHO PROIBIDO. CONFIGURAÇÃO.
Resta cristalino da leitura do decreto que o programa de guardas mirins
levado a efeito pela Prefeitura de Sobral se subsume inequivocamente como
uma das piores formas de trabalho infantil, capitulada na lista TIP. à míngua de
apresentação às autoridades de ﬁscalização do trabalho de parecer técnico circunstanciado que atestasse a incolumidade atual e futura dos adolescentes aos riscos
ocupacionais, o labor em tela é ilícito, sendo de rigor a extinção do programa.
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Processo: 0206400-42.2009.5.07.0024
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1

145

Julg.: 05/10/2017
Publ. DEJT: 13/10/2017

PROVA TESTEMUNHAL. SUSPEIÇÃO DE TESTEMUNHA.
LITÍGIO CONTRA O MESMO EMPREGADOR DA RECLAMANTE. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 357 DO TST.
Não se presume a suspeição da testemunha da reclamante pelos simples
fato de litigar contra o mesmo empregador, ainda que em causa idêntica, conforme
entendimento cristalizado pelo C. TST, na Súmula nº 357.
Processo: 0000082-45.2013.5.07.0005
Rel. Desemb.: Fernanda Maria Uchoa de Albuquerque
Turma 3

Julg.: 10/08/2017
Publ. DEJT: 11/08/2017

PRORROGAÇÃO DE JORNADA. DESCANSO DA MULHER.
ART. 384 DA CLT. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL DE 1988.
Não há que se confundir intervalo para repouso ou alimentação, disciplinado
no art.71 da CLT, com aquele previsto no artigo 384 da CLT, destinado ao descanso
da mulher quando da prorrogação da jornada ordinária de trabalho, de modo que a
concessão regular daquele não exime o empregador do cumprimento da obrigação
legal constante no dispositivo consolidado no capítulo que trata da proteção do
trabalho da mulher. A jurisprudência do TST resta paciﬁcada no sentido de que 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 no mínimo, antes do início do período extraordinário do
trabalho. Recurso Ordinário improvido.
Processo: 0001149-07.2016.5.07.0016
Rel. Desemb.: Jose Antonio Parente da Silva
Turma 3

Julg.: 21/09/2017
Publ. DEJT: 23/09/2017

QUESTÃO PROCESSUAL. JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO A
SINDICATO. POSSIBILIDADE. PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA.
INEXISTÊNCIA.
Somente se tem admitido a concessão da justiça gratuita a sindicato em
situações excepcionais e quando cabalmente demonstrada a sua hipossuﬁciên-
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cia. Ao desamparo de prova a impulsionar a concessão da gratuidade judiciária,
indefere-se o pedido formulado em contrarrazões.

DESISTÊNCIA DA AÇÃO. RECONVENÇÃO PROPOSTA PELO
RECLAMADO.
A reclamação trabalhista e a reconvenção são ações diversas e independentes entre si, de sorte que a desistência formulada pelo autor no tocante à ação
principal não obsta ao prosseguimento do processo quanto à reconvenção, conforme expressamente disposto no art.343, § 2º, do CPC.
Processo: 0001220-64.2016.5.07.0030
Rel. Desemb.: Jose Antonio Parente da Silva
Turma 3

Julg.: 24/08/2017
Publ. DEJT: 02/09/2017

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.
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.

DANO MORAL. "QUANTUM" INDENIZATÓRIO DEVIDO.
PARÂMETRO.
A baliza de ﬁxação da 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. No caso, o valor
arbitrado na origem encontra-se aﬁnado com os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, pelo que mantenho a sentença neste particular.

MULTA DO ARTIGO 523 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL (ART. 475-J DO ANTIGO CPC). INAPLICABILIDADE
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NO PROCESSO DO TRABALHO. SÚMULA NO 3 DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIÃO.
Não se aplica a multa punitiva prevista no art. 523, §2o, do Novo CPC (art.
475-J do antigo CPC) ao processo do trabalho, considerada a previsão legal de
cominações próprias desse processo especial que excluem a incidência supletiva
do processo comum a que se refere o art. 769 da CLT. Aplicação da Súmula nº 3
desta Corte Regional.
Processo: 0001157-31.2013.5.07.0002
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1

Julg.: 27/09/2017
Publ. DEJT: 27/09/2017

QUITAÇÃO. EFICÁCIA LIBERATÓRIA.
A aceitação da tese de que a homologação rescisória sem ressalva impede
a ação e o deferimento de quaisquer verbas trabalhistas, inclusive as ali não especiﬁcadas, torna o instrumento de quitação mais abrangente do que os próprios
instrumentos de quitação nas relações civis, em que, mesmo as partes estando em
igualdade de condições, só valem quanto ao valor e à espécie da dívida quitada.
Dessa forma, somente as parcelas e valores expressos no termo de quitação podem
ser considerados como quitados.

TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PARTICIPAÇÃO DO SINDICATO PROFISSIONAL. EFEITOS.
No feito, não há dúvidas de que os termos das transações extrajudiciais
foram negociados com a participação do sindicato representante da categoria proﬁssional da parte reclamante. Entretanto, algumas peculiaridades do caso concreto
afastam a prevalência do negociado sobre o legislado: 1)Os direitos transacionados
extrajudicialmente (intervalo intrajornada e hora noturna reduzida) são disposições legais que visam a tutela da saúde, higiene e segurança do empregado; 2)A
transação foi prejudicial aos trabalhadores e amplamente favorável às empresas,
que pagaram menos de 30% dos direitos decorrentes da inobservância do intervalo
intrajornada e da hora noturna reduzida; 3)O precedente do Supremo Tribunal
Federal (Recurso Extraordinário nº 590.415) leva em conta as especiﬁcidades da
adesão a um plano de demissão voluntária (livre opção obreira pela extinção do
contrato de trabalho em troca de benefícios), o que difere signiﬁcativamente de
uma transação formulada e efetivada ao longo da vigência do contrato de trabalho,
contexto que torna o empregado vulnerável e sujeito a "pactuar qualquer coisa"
em troca da manutenção do emprego. Desse modo, a quitação dada nas referidas
"transações extrajudiciais" deve se limitar aos valores efetivamente pagos, em
prestígio ao princípio da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas e à garantia
constitucional de amplo acesso formal e material à Justiça (art. 5º, XXXV, CF).
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JULGAMENTO EXTRA PETITA. MULTA NORMATIVA.
Não tendo sido pleiteada a aplicação de multa por descumprimento da
CCT na exordial, deve a condenação respectiva ser excluída, a ﬁm de ajustar a
decisão jurisdicional aos limites da lide (art. 492 do CPC). Recurso conhecido e
parcialmente provido.
Processo: 0001130-19.2016.5.07.0010
Rel. Desemb.: Fco. Tarcisio Guedes Lima Verde Junior
Turma 3

Julg.: 14/09/2017
Publ. DEJT: 02/10/2017

REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA JULGADA. TESE FIRMADA
PELA SBDI-1 DO TST. RITO DE RECURSOS DE REVISTA
REPETITIVOS. ART. 14, INCISO II, DA IN 38/TST.
Publicado o acórdão paradigma, o órgão que proferiu o acórdão recorrido,
na origem, reexaminará o processo de competência originária ou o recurso anteriormente julgado, na hipótese de o acórdão recorrido contrariar a orientação do
Tribunal Superior do Trabalho. Dicção do art. 14, II, da IN nº 38/TST.

BANCÁRIO. SALÁRIO-HORA. DIVISOR.
O divisor aplicável para cálculo das horas extras do bancário, inclusive
para os submetidos à jornada de oito horas, é deﬁnido com base na regra geral
prevista no artigo 64 da CLT, sendo 180 e 220 para a jornada normal de seis e
oito horas, respectivamente. A inclusão do sábado como dia de repouso semanal
remunerado, no caso do bancário, não altera o divisor, em virtude de não haver
redução do número de horas semanais, trabalhadas e de repouso. Recurso ordinário
da reclamada conhecido e provido.
Processo: 0001642-82.2014.5.07.0006
Rel. Desemb.: Jose Antonio Parente da Silva
Turma 3

Julg.: 21/09/2017
Publ. DEJT: 23/09/2017

RECLAMAÇÃO CORRECIONAL. INADMISSIBILIDADE
COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO.
Constando dos autos sentença deﬁnitiva, ainda que o Juiz não tenha analisado o mérito da causa, cabível o recurso ordinário previsto no art. 893, II, da
CLT, excetuados os casos de irrecorribilidade descritos no art. 2º, §§ 3º e 4º, da
Lei 5.584/1970, hipóteses em que não se admite a reclamação correcional como
sucedâneo, cabendo à parte vencida na demanda suportar os efeitos da condenação
sem direito à revisão do julgado por expressa determinação legal, salvo nos casos
que envolvam matéria de ordem constitucional.
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Processo: 0000407-93.2017.5.07.0000
Rel. Desemb.: Durval César de Vasconcelos Maia
Tribunal Pleno

149

Julg.: 25/07/2017
Publ. DEJT: 07/08/2017

RECURSO ADESIVO DO MUNICÍPIO. REGIME JURÍDICO
ÚNICO MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA DO TRABALHO.
À falta de Regime Jurídico Único no Município, depreende-se que a relação
está sob a égide da CLT, restando competente a Justiça do Trabalho para análise
e julgamento do processo. Recurso conhecido e improvido.

II - RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMANTE. GUARDA
MUNICIPAL. PROMOÇÃO. ADSTRIÇÃO AO PRINCÍPIO DA
LEGALIDADE. EFEITOS.
A promoção de servidores públicos municipais deve reger-se na estrita
ordem em que se dispõe em lei especíﬁca vigente, em estrito respeito ao princípio
da legalidade na Administração Pública. Outrossim, não subsiste o argumento da
parte reclamante que pretende a aplicação dos efeitos da Lei vigente a situação
pretérita, sob pena de ofensa ao princípio da irretroatividade da lei. Recurso
conhecido e improvido.
Processo: 0000546-67.2017.5.07.0025
Rel. Desemb.: Regina Glaucia Cavalcante Nepomuceno
Turma 1

Julg.: 11/10/2017
Publ. DEJT: 13/10/2017

RECURSO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: INTEGRAÇÃO
DAS RUBRICAS CTVA E PORTE DE UNIDADE NA BASE DE
CÁLCULO DO ADICIONAL DE INCORPORAÇÃO. MARCO
PRESCRICIONAL. NATUREZA SALARIAL RECONHECIDA.
INCORPORAÇÃO DEVIDA.
1. Não discute nos presentes autos a alteração do regulamento empresarial
ocorrida em 1998, onde instituída a CTVA, mas sim, a lesão ao suposto direito do
autor de receber o adicional de incorporação com a integração da referida parcela
denominada CTVA, o que ocorrera em 14/03/2014, nascendo somente a partir daí
a pretensão de ver implementado o respectivo pagamento. Prescrição inexistente,
tendo em vista a que a ação fora ajuizada em 14/05/2016. 2. Constituindo as rubricas CTVA e Porte de Unidade parcelas destinadas a remunerar o empregado pelo
exercício de cargo e/ou função comissionada, ostentando nítida natureza salarial,
não há se admitir que as mesmas não integram a base de cálculo do adicional
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compensatório, cuja ﬁnalidade é preservar o patamar remuneratório do empregado que por longo período de tempo tenha percebido função comissionada.
Entender diferente seria fazer letra morta o princípio da estabilidade ﬁnanceira
consagrado na jurisprudência consolidada do C. TST, a teor da Súmula 372.
3. Recurso não provido.

RECURSO DO AUTOR: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONTRIBUIÇÃO PARA PLANO DE PREVIDÊNCIA
PRIVADA INCIDENTE SOBRE DIFERENÇAS SALARIAIS.
Considerando que no caso concreto há pedido de verbas trabalhistas
(diferenças salariais) e seus reﬂexos no plano de previdência privada, de se reconhecer a competência desta Especializada para e julgar e logo deferir o pedido de
recolhimento das contribuições devidas à FUNCEF incidentes sobre as diferenças
salariais deferidas.

TUTELA DE URGÊNCIA. FUNÇÃO GRATIFICADA. INCORPORAÇÃO. REQUISITOS ATENDIDOS.
Preenchidos os requisitos de que trata o art. 294 do CPC subsidiário - probabilidade do direito (jurisprudência consolidada), risco de dano de difícil reparação
(natureza alimentar da parcela) e inexistência de irreversibilidade do provimento
(restituição dos valores pagos mediante desconto em folha de pagamento) -, de
se deferir ao autor a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar a imediata
implantação do adicional de incorporação no valor correspondente a gratiﬁcação
do cargo de Gerente de Atendimento PF acrescido das parcelas CTVA e Porte de
Unidade. Recurso parcialmente provido.
Processo: 0000622-19.2016.5.07.0028
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar
Turma 1

Julg.: 11/10/2017
Publ. DEJT: 13/10/2017

RECURSO DA RECLAMADA. ATO DE IMPROBIDADE.
NÃO CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE
ORIGEM.
A norma celetista compila as hipóteses propiciadoras do despedimento do
trabalhador por justa causa e as relaciona taxativamente no art. 482 e, para a aplicação da penalidade máxima ao empregado, os pressupostos de admissibilidade
devem estar robustamente comprovados, já que a dispensa é a medida mais severa
e de consequências mais desastrosas para o obreiro, que vai ﬁcar sem o emprego.
Sobretudo se o enquadramento da justa causa foi feito com base no artigo 482,
"a", da CLT, como mencionado, pois neste caso, as consequências geradas para o
trabalhador são ainda mais desastrosas, podendo macular gravemente a sua vida
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funcional. No presente caso, contudo, as provas dos autos demonstraram que
a conduta da autora não se enquadrou no comportamento previsto em referido
dispositivo legal, motivo pelo qual mantém-se a sentença de origem no aspecto.
Recurso conhecido e não provido.
Processo: 0000443-06.2015.5.07.0001
Rel. Desemb.: Emmanuel Teoﬁlo Furtado
Turma 1

Julg.: 30/08/2017
Publ. DEJT: 30/08/2017

RECURSO DA RECLAMADA. CAIXA EXECUTIVO. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. QUEBRA DE CAIXA. RUBRICAS DIFERENTES. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. APLICAÇÃO
DO ENTENDIMENTO DECORRENTE DA UNIFORMIZAÇÃO
DE JURISPRUDÊNCIA CONSTANTE DA SÚMULA Nº 7, DO
TRT DA 7ª REGIÃO.
A teor da Súmula Nº 7, do deste Regional, a importância paga por decorrência de função de conﬁança, cargo em comissão ou função gratiﬁcada de Caixa/
Caixa PV/Caixa Executivo não remunera os riscos das atividades inerentes aos
caixas bancários. Nesse sentido, conforme as normas internas da própria Caixa
Econômica Federal, destacadamente os itens 8.4 do RH 053 e 3.3.15 do RH 115,
é devida a percepção da rubrica Quebra de Caixa (Gratiﬁcação de Caixa) de forma
cumulada com o valor percebido a título de referida função de conﬁança, cargo
em comissão ou função gratiﬁcada". Sentença mantida neste ponto.

RECURSO DO OBREIRO. PERÍODO DA CONDENAÇÃO.
AMPLIAÇÃO.
Tendo em vista que restou provado nos autos que o obreiro exerceu a
função de caixa em período posterior à condenação, reforma-se a sentença para
ampliar a condenação no pagamento da parcela quebra de caixa para a partir
de 01/03/2014, em parcelas vencidas e vincendas e enquanto o obreiro estiver
no exercício da função de caixa, e caso esteja ainda no exercício da referida
função, deverá ser implantada em folha de pagamento. Sentença reformada
neste item. Recursos conhecidos, o ordinário da reclamada improvido, mas
provido o adesivo do obreiro.
Processo: 0001253-60.2016.5.07.0028
Rel. Desemb.: Francisco José Gomes da Silva
Turma 2

Julg.: 16/10/2017
Publ. DEJT: 17/10/2017

RECURSO DA RECLAMADA. DANOS MORAIS.
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Comprovada a restrição ao uso de banheiros, e o fornecimento de alimentação de má qualidade ao empregado, correta a sentença que condenou a reclamada
em danos morais, que emergem do ato ilícito de forma presumida (in re ipsa).
Precedentes deste Tribunal. Recurso Ordinário conhecido e improvido.

RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMANTE. VÍNCULO. PERÍODO DE TREINAMENTO.
A legislação trabalhista prevê a possibilidade de formação de contrato de
experiência para ﬁns de aferição da habilidade e da capacitação do obreiro. Nesta
esteira, não há falar em período de treinamento gratuito da reclamante quando
induvidosamente estava à disposição da empresa, restando despicienda a discussão se havia atendimento real aos clientes ou apenas simulação de atendimento.

HORAS EXTRAS. RECURSO ORDINÁRIO. TELEMARKETING.
INTERVALOS. NR 17.
O Anexo II, da NR 17, que trata do trabalho em teleatendimento/telemarketing, estabelece que para o cálculo do tempo de trabalho em efetiva atividade,
que não pode ser superior a 06 horas, se incluem as PAUSAS, entendidas estas
como os dois interregnos de 10 minutos, não abrangendo, pois, o intervalo para
refeição de 20 minutos. Destarte, o intervalo de 20 minutos constante da NR 17,
que objetiva pausa para descanso e refeição, não se computa na jornada de trabalho, posto que possui a mesma natureza do intervalo constante do art. 71, § 1º da
CLT. Recurso Ordinário conhecido e parcialmente provido.

DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO.
So pesando as condições do caso vertente, ao contrário do que defendem as
recorrentes, entende-se judiciosa o "quantum" indenizatório arbitrado em sentença, não
se aﬁgurando exorbitante ou gravame insuportável à reclamada, nem irrisório para a
vítima, restando-se prudentemente considerados o período de duração do contrato de
trabalho celebrado entre as partes, as pressões psicológicas sofridas pela reclamante no
ambiente de trabalho, bem como o caráter compensatório e punitivo da indenização.
Processo: 0000810-15.2016.5.07.0027
Rel. Desemb.: Jose Antonio Parente da Silva
Turma 3

Julg.: 28/09/2017
Publ. DEJT: 29/09/2017

RECURSO DARECLAMADA. DOENÇACOMUM. DANOS MORAIS.
NR-32. CONCAUSALIDADE. CONDIÇÃO CLÍNICA AGRAVADA
PELA EXPOSIÇÃO A QUIMIOTERÁPICOS ANTINEOPLÁSICOS.
Comprovado o fato, o dano, o nexo causal ou concausal, e ausentes as
hipóteses excludentes da responsabilidade civil, deve o empregador responder
integralmente pelos danos inﬂigidos ao empregado. Perícia médica conclusiva.
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DANOS MORAIS.
O dano moral consiste em ofensa ao patrimônio ideal do trabalhador,
assim entendida a sua honra, dignidade, imagem, decoro, reputação, dentre outros
aspectos que integram os chamados direitos de personalidade. Caso em que houve
a exposição a agentes biológicos que atuam, como fator concausal, para o desenvolvimento do quadro mórbido, por culpa do empregador, do que resulta danos
morais in re ipsa. Recurso conhecido e desprovido.

RECURSO DA RECLAMANTE.QUANTUM INDENIZATÓRIO.
Cumprindo as funções pedagógica, compensatória e repressiva, e considerada a situação ﬁnanceira do ofensor e da vítima, e, em cotejo com os precedentes em casos similares, de manter-se o valor arbitrado (R$ 10.000,00). Recurso
conhecido e desprovido.
Processo: 0000230-98.2014.5.07.0012
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar
Turma 1

Julg.: 08/11/2017
Publ. DEJT: 09/11/2017

RECURSO DA RECLAMADA. ESTABILIDADE DO DIRIGENTE SINDICAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXTINÇÃO
DO ESTABELECIMENTO. INDENIZAÇÃO DO PERÍODO
ESTABILITÁRIO. DEVIDA.
Apontando a reclamada fato impeditivo do direito do autor, qual seja, a
cessação de suas atividades, que poria termo à estabilidade do obreiro, caber-lhe-ia
comprovar tal fato, nos termos do disposto no art. 818 da CLT c/c art. 373, II do
CPC. De tal ônus, porém não se desincumbiu a contento, sendo devida a indenização do período estabilitário nos moldes deﬁnidos na sentença.

DANO MORAL. AFERIÇÃO "IN RE IPSA". DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA REPERCUSSÃO NO PATRIMÔNIO MORAL DO AUTOR:
O dano moral é aferível "in re ipsa". Noutras palavras, provada a ocorrência
do evento danoso, qual seja, o desrespeito à estabilidade do dirigente sindical, sua
repercussão negativa na esfera íntima do prejudicado prescinde de comprovação.
A ofensa moral é aquilatada pela coisa mesma, em tradução da parêmia latina,
pelas repercussões naturais que determinado fato possa desencadear no patrimônio
moral do ofendido.

QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
No caso, não houve extrapolação dos limites superiores ou inferiores da
razoabilidade e da proporcionalidade no valor arbitrado para indenização de danos

BJ 2017-2.indd 153

24/04/2018 12:09:43

154

TRT 7ª REGIÃO - BOLETIM DE JURISPRUDÊNCIA - JUL./DEZ. - 2017

morais. A condenação cumpre o papel de, não apenas compensar a reclamante pelo
dano sofrido, mas também de desestimular a empresa a praticar atos ofensivos à
dignidade dos seus empregados. Mantém-se.

RECURSO DO RECLAMANTE. SALÁRIOS. PAGAMENTO
DESDE A DATA DA DISPENSA. INDEFERIMENTO.
Caso houvesse interesse real no retorno ao trabalho, o recorrente teria
interposto a presente ação logo após a rescisão do contrato de trabalho e não
meses após a sua dispensa. Sendo assim, correta a sentença ao limitar o período
e pagamento dos salários a partir da data da interposição da ação (24/04/2015).

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA SINDICAL E
MISERABILIDADE DO AUTOR PROVADOS. DEFERIMENTO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 02 DO TRT 7ª REGIÃO.
Preenchidos os requisitos dispostos na Súmula n° 02 deste Regional,
aprovada em Sessão Extraordinária, realizada em 04 de fevereiro de 2015, e ,
ainda, em consonância com o entendimento do C. TST estampado nas Súmulas
219 e 329, faz jus a recorrente ao percebimento dos honorários advocatícios, no
percentual de 15%, sobre o montante da condenação. Recurso adesivo conhecido
e parcialmente provido.
Processo: 0000636-21.2015.5.07.0001
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1

Julg.: 11/10/2017
Publ. DEJT: 13/10/2017

RECURSO DA RECLAMADA E RECURSO ADESIVO DA
RECLAMANTE. PONTO COMUM A AMBOS OS RECURSOS.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO COMPARECIMENTO DE
AMBAS AS PARTES À AUDIÊNCIA. ADIAMENTO REQUERIDO COM A CONCORDÂNCIA DA PARTE ADVERSA.
Embora não se justiﬁque o adiamento da audiência, por motivo de doença do
patrono, se há outros advogados igualmente constituídos nos autos, a concordância
da parte adversa equivale à aplicação da regra do art. 362, I, do NCPC. Outrossim,
dado o princípio da não-surpresa, corolário do contraditório, a deliberação pela
não-aceitação do adiamento já durante a audiência impossibilitou as partes de
inﬂuenciar a decisão ou mesmo acatar a posição do juízo, comparecendo ao ato,
em tempo hábil. Encerramento da prova e aplicação da pena de conﬁssão (TST,
Súmula 74), que implica em cerceamento de defesa. Recursos da reclamada e do
reclamante conhecidos e providos, em seu pedido convergente de anulação da
sentença e reabertura da instrução processual.
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Processo: 0001272-05.2016.5.07.0016
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar
Turma 1

155

Julg.: 25/10/2017
Publ. DEJT: 25/10/2017

RECURSO DA RECLAMANTE. VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
ÔNUS DA PROVA. RECONHECIMENTO.
Ao negar a existência de vínculo empregatício, mas admitir a prestação de
serviços de natureza diversa, a reclamada atraiu para si o ônus probatório respectivo, exegese dos artigos 818, da CLT e 373, II, do NCPC. Não tendo, no entanto,
a reclamada se desincumbido do ônus que lhe cabia, imperativo reconhecer o
vínculo empregatício da Autora com a Empresa Reclamada, no período de 11 de
maio de 2013 a 20 de setembro de 2014.

CAUSA MADURA. ARTIGO 1.013, § 3º, DO NCPC/2015.
SÚMULA 393, II.
Reconhecido o vínculo empregatício,entende-se, com base no artigo 1.013,
§ 3º, do NCPC/2015 e do item II, da Súmula Nº 393, do TST, que a Causa se
encontra "Madura", ou seja, apta para julgamento imediato, por não carecer de
maior dilação probatória. Acrescente-se que da Audiência extrai-se que as partes
declararam não ter mais provas a produzir, concordando com o encerramento da
instrução do Feito.

VERBAS RESCISÓRIAS. DEFERIMENTO.
Conﬁrmando-se o vínculo empregatício entre reclamante e reclamado, de se
condenar a empresa nas verbas rescisórias decorrentes da modalidade de dispensa
sem justa causa, uma vez que a parte reclamada não logrou êxito em comprovar
os respectivos pagamentos.

MULTA DO ARTIGO 477, § 8º, DA CLT. PERTINÊNCIA.
No momento em que a reclamada entende nada ser devido à 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.

HORAS EXTRAS E REFLEXOS. NÃO COMPROVAÇÃO.
Com relação às horas extras pleiteadas, de se destacar que o labor em
sobrejornada é fato excepcional e, como tal, necessita de prova cabal para ser
reconhecido, sendo que o ônus de tal comprovação recai sobre quem reclama,
eis que se trata de fato constitutivo do direito vindicado. Ou seja, consoante as
regras do ônus probatório insculpidas nos artigos 818, da CLT e 373, do NCPC/15,
compete ao empregado comprovar a realização de horas extras. No caso dos autos,
não se desincumbindo a obreira de seu ônus, não faz jus ao pagamento de horas
excepcionais e reﬂexos.
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HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO.
Indevidos conforme Súmula nº 2, deste Tribunal. Recurso conhecido e
parcialmente provido.
Processo: 0001899-98.2014.5.07.0009
Rel. Desemb.: Emmanuel Teoﬁlo Furtado
Turma 1

Julg.: 11/10/2017
Publ. DEJT: 13/10/2017

RECURSO DE REVISTA. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA X LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
Atendidos os requisitos legais para concessão dos benefícios da justiça
gratuita, esses não poderiam ser negados ao Reclamante, ainda que tenha havido
condenação por litigância de má-fé. Recurso de Revista parcialmente conhecido
e provido. (TST - RR: 19438120125180171 1943-81.2012.5.18.0171, Relator:
Maria de Assis Calsing, Data de Julgamento: 29/05/2013, 4ª Turma, Data de
Publicação: DEJT 07/06/2013).
Processo: 0000333-17.2015.5.07.0030
Rel. Desemb.: Antº Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 23/10/2017
Publ. DEJT: 06/11/2017

RECURSO DO MUNICÍPIO RECLAMADO. COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
Somente a existência de válido regime estatutário, excludente da possibilidade de admissão pelo regime da CLT, cuja relação de trabalho tenha como
nascedouro o concurso público, é capaz de provocar a competência da Justiça
Comum. Caso contrário, as contratações sem concurso ou desavisadamente pelos
ditames da CLT submetem-se à jurisdição trabalhista. No caso vertente, conforme
aﬁrmado pela sentença, em aspecto ora corroborado, constata-se que a contratação
operou-se pelo regime celetista, atraindo a competência da Justiça do Trabalho,
por força do inciso I, do art. 114, da Constituição Federal.

RECURSO DA PARTE RECLAMANTE. GUARDA MUNICIPAL.
PROMOÇÕES.
Em respeito ao princípio da legalidade na administração pública e da
impossibilidade de retroação de lei nova para alcançar fatos e situações pretéritas,
a promoção de empregados públicos municipais deve reger-se na estrita ordem
em que se dispõe em lei especíﬁca vigente. Assim, o período anterior à vigência
da Lei Municipal nº 392/2015 não pode ser computado para os ﬁns pretendidos
pela reclamante, pois negada a promoção em virtude de avaliação de desempenho
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insatisfatória, sem que haja nos autos elementos idôneos para afastar a legitimidade
do ato. Recursos conhecidos e improvidos.
Processo: 0000528-46.2017.5.07.0025
Rel. Desemb.: Claudio Soares Pires
Turma 2

Julg.: 02/10/2017
Publ. DEJT: 02/10/2017

RECURSO DISSOCIADO DAS RAZÕES DE DECIDIR. NÃO
CONHECIMENTO.
De acordo com o princípio da dialeticidade, não basta que a parte manifeste
sua inconformidade com o ato judicial impugnado, cumprindo indicar, especiﬁcamente, os motivos de fato e de direito com os quais impugna a decisão (razões
de decidir). Inteligência da Súmula 422 do TST. Caso em que a parte recorrente
se limita a aﬁrmar que tem o direito e atende aos requisitos legais, sem impugnar,
especiﬁcamente, os fundamentos da sentença (razões de decidir) que conduziram
ao indeferimento da pretensão. Recurso que desatende ao pressuposto recursal
extrínseco da regularidade formal (NCPC, art. 1.010, II). Recurso não conhecido.
Processo: 0000464-84.2013.5.07.0022
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar
Turma 1

Julg.: 05/10/2017
Publ. DEJT: 18/10/2017

RECURSO DO RECLAMADO. TRABALHO AUTÔNOMO X
VÍNCULO EMPREGATÍCIO. ÔNUS DA PROVA.
Quando a Reclamada apresenta defesa, alegando ter havido com o Reclamante outra relação que não a de emprego, ordinariamente esperada, atrai para
si o ônus de provar a não ocorrência das características do vínculo empregatício,
posto que arguiu fato modiﬁcativo do direito do Autor. Em não se desvencilhando
desse ônus, mantém-se a sentença que reconheceu a tese inaugural.

RECURSO DO RECLAMANTE. DO DANO MORAL PELA NÃO
ASSINATURA DA CTPS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
A conduta do empregador, seja omissiva ou comissiva, para conﬁgurar
o dano moral, deve induzir prejuízo à esfera da personalidade ou intimidade do
empregado, o que, todavia, não se veriﬁcou no caso em exame, porquanto não
vislumbrado prejuízo de ordem moral à parte reclamante em decorrência da falta
do registro da CTPS ou por pretenso erro nos valores salariais.
Processo: 0000342-29.2017.5.07.0023
Rel. Desemb.: Regina Glaucia Cavalcante Nepomuceno
Turma 1
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RECURSO DO RECLAMANTE. DESVIO DE FUNÇÃO. CONFIGURAÇÃO.
A teor da prova testemunhal, restou provado nos autos que houve desvio
de função, devendo a reclamada pagar as diferenças salariais entre o cargo de
servente e lubriﬁcador e reﬂexos. Sentença modiﬁcada neste ponto.

DO "QUANTUM" INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS
MORAIS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO.
Caracterizado o dano moral decorrente das condições sanitárias insalubres
pela qual foi submetido o obreiro, a indenização é estipulada segundo o prudente
arbítrio do Magistrado, o qual, diante da gravidade da conduta e do porte econômico da parte envolvida, estabelece, segundo o parâmetro da razoabilidade e
proporcionalidade, o valor a ser pago à vítima. Desta forma, deve ser majorado o
valor da indenização de R$ 1.000,00 (um mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) a título de danos morais. Sentença reformada neste aspecto.

RECURSO DA RECLAMADA. HORAS EXTRAORDINÁRIAS.
EMPRESA COM MAIS DE DEZ EMPREGADOS. SÚMULA
Nº 338, I, DO TST.
Segundo a Jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, no caso de
empresa que possui mais de 10 (dez) empregados e que não apresenta a folha de
ponto do obreiro, há a presunção de veracidade da jornada de trabalho informada
pelo reclamante, conforme se depreende da Súmula Nº,338, I, do TST. Na presente espécie, a reclamada possui mais de 10 (dez) empregados e não apresentou
as folhas de ponto relativo a alguns meses trabalhados. Portanto, conﬁrma-se a
sentença que condenou a reclamada no pagamento de horas extras e reﬂexos,
relativos aos períodos não comprovados pela empregadora.

MULTA DO ART. 477, § 8º, DA CLT. VERBAS RECONHECIDAS
EM JUÍZO.
A quitação incompleta das verbas rescisórias devidas ao empregado, quando
da rescisão contratual, importa em mora salarial, sendo irrelevante o fato de a
diferença das verbas ter sido reconhecida por decisão judicial, já que o referido
artigo não faz qualquer ressalva a esse respeito, e, ainda, porque, no caso, as parcelas objeto da condenação, já eram devidas à época da quitação. Assim, é devida
a multa do art. 477, § 8º, da CLT, visto que houve o reconhecimento de verbas
rescisórias a serem pagas em juízo. Sentença conﬁrmada neste item. Recursos
ordinários conhecidos, provido o do reclamante, mas improvido o da reclamada.
Processo: 0000530-10.2017.5.07.0027
Rel. Desemb.: Francisco José Gomes da Silva
Turma 2
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RECURSO DO RECLAMANTE. HORAS EXTRAS. PENA DE
CONFISSÃO. SÚMULA 74 DO TST.
Aplicada a pena de conﬁssão ao reclamante, dado o seu não-comparecimento à audiência designada para colheita de seu depoimento pessoal, sob
expressa cominação da sanção processual, e sendo ônus da parte autora a prova
do labor extraordinário, prevalecem apenas os valores e verbas incontroversas,
prevalecendo o que registrado nos cartões de ponto.

AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS DE VIAGEM.
O disposto no § 2º do art. 457, da CLT, e na Súmula 101 do TST, encerram
apenas presunção relativa do caráter salarial da diária quando esta ultrapassa cinquenta por cento (50%) da remuneração do trabalhador, o que pode ser afastado
se restar comprovado pelo empregador que as diárias visavam exclusivamente
ressarcir despesas para o trabalho. Caso em que, aplicada a pena de conﬁssão
ao reclamante, prevalece a presunção de veracidade da versão da reclamada, no
sentido de que os gastos eram ressarcidos apenas se comprovados através de notas
ﬁscais, afastada a natureza salarial.

INDENIZAÇAO POR DANOS MORAIS. JORNADA EXCESSIVA
E ACÚMULO DE FUNÇÕES.
Aplicada a pena de confesso e não apresentadas provas capazes de comprovar
a tese autoral, injuntivo o indeferimento da pretensão indenizatória correspondente.

MULTA DO ART. 477 DA CLT.
Não é devida a multa prevista no art. 477, § 8º, da CLT, quando ocorre
o pagamento das verbas rescisórias no prazo, mesmo que em valor inferior ao
devido, uma vez que o mencionado dispositivo estabelece prazos para a quitação
das verbas rescisórias, e não para diferenças reconhecidas em decisão judicial.

MULTA DO ART. 467 DA CLT.
Convolada a Recuperação Judicial no dia 24.06.2016, e tendo ocorrido
a primeira audiência em 05.10.2016, já não era mais possível o pagamento das
verbas incontroversas, nos termos do verbete sumular 388 do TST. Recurso
conhecido e desprovido.
Processo: 0001133-17.2016.5.07.0028
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar
Turma 1

Julg.: 25/10/2017
Publ. DEJT: 25/10/2017

RECURSO DO RECLAMANTE. UNICIDADE CONTRATUAL.
PROCEDÊNCIA.
Primeiramente, de se levar em conta que restou demonstrado pelo conjunto
probatório dos autos que muito embora constem duas contratações diversas na
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CTPS do reclamante, com um lapso temporal entre as duas, o obreiro jamais
deixou de prestar serviços para as reclamadas, de forma ininterrupta. No entanto,
mesmo que se entendesse de forma diversa, a inteligência do artigo 453, da CLT
somado ao entendimento jurisprudencial pátrio, dispõem que existirá unicidade
contratual sempre que o empregador rescindir injustiﬁcadamente o contrato de
trabalho de um empregado e recontratá-lo em prazo menor do que 90 (noventa)
dias, contando-se os dois períodos de contratação como um só para todos os
direitos devidos pelo empregador ao empregado. Assim sendo, no caso em tela,
mesmo que se considerasse verdadeiramente rescindido o primeiro contrato do
reclamante com a primeira reclamada, com a suspensão do labor prestado, a sua
recontratação com apenas um mês de intervalo esbarraria no acima exposto. Dessa
forma, imperativo o reconhecimento da unicidade contratual.

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONFIGURAÇÃO.
Incontroverso nos autos que o reclamante trabalhou para a 1ª reclamada
em benefício da 2ª reclamada. No caso, embora inexista litisconsórcio passivo
necessário entre as reclamadas, por previsão expressa em instrumento coletivo
da categoria, deve a segunda reclamada (POSCO) responder solidariamente pelo
adimplemento das verbas trabalhistas devidas pela primeira reclamada.

DIFERENÇAS SALARIAIS. DEVIDAS.
As diferenças salariais pleiteadas são decorrência do reconhecimento da
unicidade contratual, tendo em vista que a redução da remuneração do trabalhador
dentro de um mesmo contrato de trabalho representa ofensa ao princípio da irredutibilidade salarial e ao artigo 468, da CLT. Assim, de se condenar as empresas
reclamadas nas diferenças salariais dos meses de setembro a novembro de 2014,
tendo por base a maior remuneração constante na CTPS do Autor.

HORAS PRESTADAS EM SOBRELABOR E HORAS EXTRAS
IN ITINERE. DEFERIMENTO.
Tendo em vista a conﬁssão da primeira reclamada, consignada na audiência de Id.966cc94, de se acolher os pleitos autorais tanto pelas horas prestadas
em sobrelabor como pelas horas extras in itinere, ambas nos moldes dos pedidos
formulados na exordial.

DIREITOS DECORRENTES DO ACORDO COLETIVO DE
TRABALHO. CESTA BÁSICA E PLR. QUITAÇÃO COMPROVADA.
O conjunto probatório dos autos demonstra a correta quitação destas verbas,
motivo pelo qual indeferem-se tais pleitos.

DIREITOS DECORRENTES DE ACORDO COLETIVO. FOLGA
DE CAMPO E AUXÍLIO-MORADIA.
Não há como se aplicar ao reclamante a previsão contida na cláusula trigésima
sétima da norma coletiva juntada aos autos, uma vez que comprovado na instrução
processual que o obreiro reside em Caucaia/CE e não em São Paulo como alega.
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HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO.
Indevidos conforme Súmula Nº 2, deste Tribunal. Recurso conhecido e
parcialmente provido.
Processo: 0000619-65.2015.5.07.0039
Rel. Desemb.: Emmanuel Teoﬁlo Furtado
Turma 1

Julg.: 11/10/2017
Publ. DEJT: 13/10/2017

RECURSO ORDINÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. OGMO.
Compete ao OGMO zelar pelas normas de saúde, higiene e segurança no
trabalho portuário avulso, a teor do artigo 33, inciso V, da Lei nº 12.815/2013,
respondendo, solidariamente com os operadores portuários, pelas indenizações
decorrentes de acidente de trabalho, como inserto no § 2º desse mesmo artigo. A
amarração de embarcações por um único operário, cujo esforço agravou o quadro
enfermiço da coluna vertebral do trabalhador, sem evidência de que negligenciou
o concurso de outros colegas de trabalho, importa reconhecer a culpa do OGMO
e o dever de reparar. Ademais, quanto ao valor arbitrado para a indenização, a
conclusão do laudo pericial não anima a revisão pretendida, eis que o recorrido
perdeu parte da capacidade para exercer suas atividades proﬁssionais, ﬁcando,
assim, limitado a outras ocupações menores, com inevitável remuneração inferior
ao que anteriormente recebia, causando prejuízos ao sustento de sua família. A
dosimetria do quantum indenizatório guarda relação direta com o princípio da
restauração justa e proporcional, nos exatos limites da existência e da extensão
do dano sofrido e do grau de culpa, sem olvidar a situação econômica de ambas
as partes. Impende ressaltar que a indenização por dano moral traz conteúdo
de interesse público, pois deita suas raízes no princípio da dignidade da pessoa
humana. Recurso conhecido e improvido.
Processo: 0000256-05.2014.5.07.0010
Rel. Desemb.: Claudio Soares Pires
Turma 2

Julg.: 07/08/2017
Publ. DEJT: 07/08/2017

RECURSO ORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA
INIBITÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA.
DECURSO DO TEMPO. PERDA DE OBJETO. INOCORRÊNCIA.
CONFIRMAÇÃO POR DECISÃO DE MÉRITO. NECESSIDADE.
Embora decorrido o período para o qual o demandante pretendia a tutela
jurisdicional (a qual fora concedida, provisoriamente, em caráter de urgência),
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não há falar em perda de objeto ou superveniente ausência de interesse jurídico,
se a decisão ﬁnal ainda tem o condão de acarretar consequências jurídicas e
ﬁnanceiras entre as partes.

CARNAVAL. NORMA COLETIVA QUE DETERMINA O
FECHAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS.
Havendo CCT que dispõe expressamente sobre o fechamento dos estabelecimentos durante o carnaval, há de ser respeitado seu dispositivo, não havendo
autorização para que o empregador cobre a prestação de serviços no período, por
seus trabalhadores. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Processo: 0000212-52.2015.5.07.0009
Rel. Desemb.: Regina Glaucia Cavalcante Nepomuceno
Turma 1

Julg.: 11/10/2017
Publ. DEJT: 13/10/2017

RECURSO ORDINÁRIO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA.
SALÁRIO MÍNIMO PROPORCIONAL. JORNADA DE TRABALHO
REDUZIDA. IMPOSSIBILIDADE. DIFERENÇAS SALARIAIS.
Consoante entendimento ﬁrmado no item II da OJ 358 da SBDI-1, "Na
Administração Pública direta, autárquica e fundacional não é válida remuneração
de empregado público inferior ao salário mínimo, ainda que cumpra jornada de trabalho reduzida. Precedentes do Supremo Tribunal Federal". Recurso não provido.
Processo: 0000456-47.2017.5.07.0029
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar
Turma 1

Julg.: 05/10/2017
Publ. DEJT: 06/10/2017

RECURSO ORDINÁRIO. AUXÍLIO ESPECIAL PARA
DEPENDENTES.
A norma coletiva criou um auxílio a ser pago pela ECT mediante reembolso das despesas efetuadas pelo empregado com tratamento realizado para
dependentes com deﬁciência em instituições especializadas e associações aﬁns.
A conclusão da perícia não deixou dúvidas quanto à necessidade de adoção de
medidas terapêuticas para o tratamento da dependente do reclamante, dentre as
quais se encontram aquelas cujo reembolso fora negado pela empresa. Diante desse
quadro, os reembolsos das despesas gastas em tais terapias, inclusive aquelas com
o transporte, tornam-se devidos, porquanto devidamente enquadrados nas normas
que disciplinam o auxílio, especialmente as alíneas "a" e "b" da cláusula 48ª do
Acordo Coletivo e o item 2.2.2 do Manual de Pessoal da reclamada. Ressalte-se
que o posicionamento ora abonado não decorre de interpretação ampliativa da
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norma benéﬁca, mas sim do correto enquadramento dos fatos à previsão normativa
que instituiu o benefício. Recurso conhecido e improvido.
Processo: 0000904-35.2016.5.07.0003
Rel. Desemb.: Claudio Soares Pires
Turma 2

Julg.: 02/10/2017
Publ. DEJT: 02/10/2017

RECURSO ORDINÁRIO. BANCÁRIO. CARGO DE CONFIANÇA. DESCARACTERIZAÇÃO. NÃO-ENQUADRAMENTO
NA EXCEÇÃO DO § 2º DO ART. 224 DA CLT. DIREITO A
HORAS EXTRAS.
A mera percepção de gratiﬁcação de função não induz ao enquadramento
do bancário na norma exceptiva do artigo 224, § 2º da CLT, por não revelar, por si
só, ﬁdúcia especial, em face do que impõe-se reconhecido o direito à remuneração,
como extras, das 7ª e 8ª horas diárias de trabalho.

HORAS EXTRAS. REFLEXOS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO À
PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO
TRABALHO.
O pedido autoral de repercussão das horas extras sobre as contribuições
devidas à Instituição de Previdência Privada não se confunde com matéria atinente
à complementação de aposentadoria, sendo simples consectário do acréscimo
remuneratório decorrente da condenação do empregador na parcela antes referida. Dessa forma, aludido pleito decorre do contrato de trabalho, sendo inegável,
portanto, a competência desta Justiça Especializada.

REFLEXOS SOBRE PLR. DESCABIDOS.
Ex vido inciso XI do art. 7º da Constituição Federal, a parcela de Participação nos Lucros e Resultados é "desvinculada da remuneração" do empregado,
sendo indevidos, assim, os pretendidos reﬂexos das horas extras sobre tal rubrica.

BASE DE CÁLCULO. GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL. DESVIRTUAMENTO DA RUBRICA. NATUREZA SALARIAL.
INTEGRAÇÃO.
Em sendo paga mensalmente, a rubrica "gratiﬁcação semestral" perde a
natureza de verba atrelada a resultados da instituição e até o caráter de esporadicidade, como sugere sua nomenclatura, assumindo verdadeira feição salarial e,
por isso, devendo integrar a base de cálculo das horas extras.

DIVISOR APLICÁVEL ÀS HORAS EXTRAS.
Recente Decisão do Colendo Tribunal Superior do Trabalho, em sede
de Incidente de Recursos de Revista Repetitivos (Processo de nº 000084983.2013.5.03.0138), ﬁrmou posição no sentido de que, independentemente da

BJ 2017-2.indd 163

24/04/2018 12:09:44

164

TRT 7ª REGIÃO - BOLETIM DE JURISPRUDÊNCIA - JUL./DEZ. - 2017

natureza jurídica atribuída ao sábado em acordos e convenções coletivas de trabalho ou em regulamento empresarial, o cálculo da jornada suplementar deverá
observar os divisores 180 e 220, para as jornadas normais de seis e oito horas,
respectivamente. Recurso da reclamada a que se dá parcial provimento.
Processo: 0001220-61.2015.5.07.0010
Rel. Desemb.: Antº Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 30/10/2017
Publ. DEJT: 06/11/2017

RECURSO ORDINÁRIO. BANCO DO BRASIL. AUXÍLIOALIMENTAÇÃO. 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 para
alterar prejudicialmente as condições do contrato de trabalho. Aplicação das
Súmulas n° 51, I, e 241 do TST, OJ 413 do TST e Súmula nº 9 deste 7º Regional.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REQUISITOS. CUMPRIMENTO. DEVIDOS.
Em julgamento visando à uniformização da jurisprudência acerca do tema
"honorários advocatícios sucumbenciais na Justiça do Trabalho", este Tribunal
ﬁrmou entendimento, por meio da edição da Súmula nº 2, no sentido de que os
honorários advocatícios, nunca superiores a 15% (quinze por cento), não decorrem
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. Assim,
tendo em vista que "in casu" restaram observados os requisitos das Súmulas 219
e 329, do C. TST, bem como da Súmula TRT-7 nº 2, são devidos os honorários
advocatícios. Recurso conhecido e improvido.

RECURSO ORDINÁRIO DAAUTORA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.
REFLEXOS DO FGTS. MODULAÇÃO DO STF (ARE 709.212 - DF).
PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA.
Tendo em vista que o prazo prescricional já estava em curso na data da
modulação do STF, 13/11/2014, aplica-se, de acordo com a mencionada modulação
decisória, o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a
partir da decisão, de modo que valerá esta última regra plenamente somente em 2019.
Na espécie, aplica-se a prescrição trintenária, porquanto passados mais de 30 anos do
vencimento da primeira parcela (1979). Recurso conhecido e parcialmente provido.
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Processo: 0001018-69.2015.5.07.0015
Rel. Desemb.: Regina Glaucia Cavalcante Nepomuceno
Turma 1

165

Julg.: 05/10/2017
Publ. DEJT: 11/10/2017

RECURSO ORDINÁRIO. CERTIDÃO DE ANTECEDENTES
CRIMINAIS. EXIGÊNCIA INJUSTIFICADA. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO CABÍVEL.
Nos termos do decidido pelo TST no IRR - 243000-58.2013.5.13.0023,
a exigência de certidão de antecedentes criminais é medida extrema, justiﬁcável
apenas em casos de previsão de lei, em virtude da natureza do ofício ou do grau
especial de ﬁdúcia exigido para o cargo. À falta de prova de qualquer circunstância
justa, mostra-se irrazoável a exigência em questão, incidindo o dever indenizatório
da empresa que adote tal conduta discriminatória no ato da contratação.

VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. MANUTENÇÃO.
Estando compatível com os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, bem como com a gravidade dos efeitos para a vítima, e não se olvidando,
ainda, que o valor ﬁxado não pode signiﬁcar enriquecimento ilícito do ofendido
nem ruína para o empregador, há que ser mantido o valor arbitrado pela sentença,
o qual resta conﬁrmado. Recurso conhecido e não provido.
Processo: 0001405-59.2017.5.07.0033
Rel. Desemb.: Regina Glaucia Cavalcante Nepomuceno
Turma 1

Julg.: 11/10/2017
Publ. DEJT: 13/10/2017

RECURSO ORDINÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO
TRABALHO.
É da competência da Justiça do Trabalho apreciar e julgar os pedidos
relativos ao período anterior à instituição do RJU, sobretudo se a controvérsia
envolve trabalhador contratado de forma irregular (sem concurso público) e que
está postulando em Juízo parcelas de natureza trabalhista.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Indevidos os honorários advocatícios, haja vista não atendidas as exigências da Lei nº 5.584/70 e das Súmulas nº 2 deste Regional e nº 219 do C. TST,
considerando-se que a parte reclamante não está assistida pelo sindicato da categoria. Recurso ordinário conhecido e parcialmente provido.
Processo: 0000874-28.2016.5.07.0026
Rel. Desemb.: Claudio Soares Pires
Turma 2
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RECURSO ORDINÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO
TRABALHO.
É da competência da Justiça do Trabalho apreciar e julgar os pedidos
relativos ao período anterior à instituição do RJU, sobretudo se a controvérsia
envolve servidor público contratado de forma irregular (sem concurso público) e
que está postulando em Juízo parcelas de natureza trabalhista.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Indevidos os honorários advocatícios, haja vista que não atendidas as
exigências da Lei nº 5.584/70 e das Súmulas nº 2 deste Regional e nº 219 do C.
TST, considerando-se que a parte reclamante não está assistida pelo sindicato da
categoria. Recurso ordinário conhecido e parcialmente provido.
Processo: 0000517-48.2016.5.07.0026
Rel. Desemb.: Claudio Soares Pires
Turma 2

Julg.: 02/10/2017
Publ. DEJT: 02/10/2017

RECURSO ORDINÁRIO .COMPETÊNCIA RESIDUAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PERÍODO ANTERIOR À INSTITUIÇÃO
DO REGIME JURÍDICO ÚNICO.
A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar os pedidos
decorrentes da relação trabalhista até a data da implantação do regime jurídico
estatutário no município. Inteligência da OJ 138 da SDI-1/TST.

MUDANÇA DE REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO.
EXTINÇÃO DO CONTRATO. PRESCRIÇÃO BIENAL.
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, nos termos da Súmula nº 382 do C. TST. No caso, o contrato havido
entre a reclamante e o reclamado foi extinto em 07/05/2014, com a publicação da
lei instituidora do regime jurídico único, e a presente ação ajuizada em 19/05/2016,
portanto consumou-se a prescrição total do direito de ação. Assim, declara-se a
prescrição bienal, para extinguir o processo com resolução de mérito, nos termos
do artigo 487, inciso II, do NCPC.Recurso ordinário conhecido e provido.
Processo: 0000674-21.2016.5.07.0026
Rel. Desemb.: Claudio Soares Pires
Turma 2
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RECURSO ORDINÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA.
NATUREZA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
Não comprovada a existência de contrato jurídico-administrativo, ou que
a parte autora tivesse sido contratada para atender a necessidade temporária de
excepcional interesse público, nos termos do artigo 37, IX, da Constituição Federal,
ou designada para assumir cargo em comissão, é competente a Justiça do Trabalho
para o exame das pretensões autorais. Improvido.

CONTRATO NULO. INEXISTÊNCIA DE CONCURSO
PÚBLICO. SÚMULA 363 DO C. TST. DO ADIONAL DE
INSALUBRIDADE.
Na seara justrabalhista, mesmo a relação declarada nula gera efeitos, a
saber, o direito de recebimento da contraprestação pactuada e do FGTS, devendo
ser excluído da condenação o adicional de insalubridade. Inteligência 363 do C.
TST. Improvido.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEVIDOS. REQUISITOS
CUMULATIVOS. NÃO OBSERVÂNCIA.
Não estando a parte autora assistida pelo sindicato da categoria, não se
veriﬁcara a observância cumulativa dos requisitos estabelecidos nas Súmulas
nºs 219 e 329 do C. TST e nº 2 do TRT-7, merecendo provido o recurso da parte
reclamada, para o ﬁm de se excluir da condenação a verba honorária advocatícia.
Provimento. Provimento parcial.
Processo: 0000672-78.2017.5.07.0038
Rel. Desemb.: Regina Glaucia Cavalcante Nepomuceno
Turma 1

Julg.: 11/10/2017
Publ. DEJT: 13/10/2017

RECURSO ORDINÁRIO. CONTRATO NULO. AUSÊNCIA DE
APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. EFEITOS.
A imposição contida no art. 37, II e § 2º, da Constituição Federal, torna de
ordem pública a questão da admissão do trabalhador sem submissão a concurso
público. Nesta esteira, a questão está por demais paciﬁcada no âmbito jurisprudencial, nos termos da Súmula nº 363 do TST. Assim, a contratação de servidor
público sem prévia observância ao preceito constitucional em destaque somente
confere direito ao pagamento da contraprestação pactuada e dos valores referentes
aos depósitos do FGTS, conforme dicção da Súmula nº 363 do Tribunal Superior
do Trabalho, excluindo-se qualquer outra parcela. Logo, não faz jus a autora às
demais parcelas trabalhistas pleiteadas. Recurso conhecido e improvido.
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Processo: 0000203-05.2016.5.07.0026
Rel. Desemb.: Claudio Soares Pires
Turma 2

Julg.: 02/10/2017
Publ. DEJT: 02/10/2017

RECURSO ORDINÁRIO. CONTRATO TEMPORÁRIO. DÚVIDA
QUANTO AO TIPO DE VÍNCULO ENTRE AS PARTES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM.
Quer o STF que a mera análise sobre a controvérsia referente ao tipo de
vínculo entre as partes seja 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: 0000399-29.2017.5.07.0029
Rel. Desemb.: Regina Glaucia Cavalcante Nepomuceno
Turma 1

Julg.: 11/10/2017
Publ. DEJT: 13/10/2017

RECURSO ORDINÁRIO. CONTRATO TEMPORÁRIO.
VÍNCULO DE EMPREGO MUNICIPAL. NULIDADE. EFEITOS.
Afastada a hipótese de contrato administrativo temporário, eis que o reclamado não comprovou a publicação da lei municipal que instituiu a relação de
trabalho administrativo temporário, ainda que por aﬁxação no átrio da prefeitura
ou da câmara municipal, sendo certo que a edilidade sequer trouxe aos autos o
correspondente diploma legal, deságua a relação de trabalho na nulidade decorrente
de contratação de servidor sem concurso público, conforme previsão do artigo
37, inciso II e § 2º, da Constituição Federal, hipótese em que o direito é limitado
ao pagamento da contraprestação pactuada e dos valores referentes aos depósitos
do FGTS, conforme dicção da Súmula 363 TST. Recurso conhecido e improvido.
Processo: 0000642-85.2017.5.07.0024
Rel. Desemb.: Claudio Soares Pires
Turma 2

Julg.: 02/10/2017
Publ. DEJT: 02/10/2017

RECURSO ORDINÁRIO. DESVIO DE FUNÇÃO.
Proclama-se a correção do julgado recorrido, quando as provas dos autos
evidenciam o desvio ou o acúmulo de funções apontados na ação.

MULTA DO ARTIGO 477 CLT.
No momento em que a empresa entende nada ser devido ao obreiro, a título
de verbas salariais e/ou rescisórias, assume o risco, em caso de reconhecimento de
alguma verba, da obrigatoriedade de pagamento da multa prevista no art. 477, § 8º,
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da CLT, já que não o fez na época oportuna (excerto do julgamento do processo
nº 0000776-41.2015.5.07.0038, desta 2ª Turma de Julgamento, em que pontiﬁcou
a relatoria do Juiz Convocado Judicael Sudário de Pinho).

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Deve ser excluída a parcela condenatória a pretexto de honorários advocatícios, quando não se vê na procuração outorgada ao patrono do empregado a
presença de assistência sindical que, em somatório aos demais requisitos de que
tratam as Súmulas 02/TRT7 e 219/TST, perfaz o direito a verba honorária advocatícia. Recurso conhecido e provido quanto a este tema.

MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS.
Os embargos declaratórios não comportam altercação em torno das provas
dos autos, da sua avaliação pelo juízo sentenciante, porque são alegações que não
visão aclarar o julgado embargado, mas, de forma imprópria, inferir rejulgamento
de mérito. Refugindo, pois, das razões de embargar, motivação que possa ser
apreciada sob os enfoques da omissão, obscuridade ou contradição, exsurge a
natureza protelatória, sendo incensurável a respectiva multa.
Processo: 0000675-85.2015.5.07.0011
Rel. Desemb.: Claudio Soares Pires
Turma 2

Julg.: 18/09/2017
Publ. DEJT: 19/09/2017

RECURSO ORDINÁRIO. DIVISOR. JORNADA DE TRABALHO.
EMPREGO PÚBLICO.
A carga horária de contrato de emprego público deve, em regra, vincular-se
às regras editalícias do concurso público que lhe dá sustentação jurídica, incluída a
aplicação de divisor no cálculo de horas extras. Eventual carga horária de trabalho
menor, em ato de benevolência da reclamada, e viculada a repetidas negociações
coletivas com previsão de uma série de benefícios, não dá suporte legal à alteração
do divisor ante a incidência de regramento jurídico administrativo que incide sobre a
Empresa Brasileira de Correios e telégrafos. Recurso Ordinário conhecido e improvido.
Processo: 0001783-24.2016.5.07.0009
Rel. Desemb.: Jose Antonio Parente da Silva
Turma 3

Julg.: 26/10/2017
Publ. DEJT: 10/11/2017

RECURSO ORDINÁRIO. EFICÁCIA LIBERATÓRIA DO TRCT.
SÚMULA Nº 330 DO TST.
A quitação passada pelo empregado, com assistência de entidade sindical
de sua categoria, e observância dos requisitos dispostos nos parágrafos do art.
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477 da CLT, tem eﬁcácia liberatória limitada às parcelas e valores expressamente
consignadas no termo de rescisão. Nada impede que o trabalhador possa pleitear
em Juízo as diferenças que entenda devidas. Precedentes do TST.
Prejudicial afastada.

REGIME 12X36 INVÁLIDO. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO EM NORMA COLETIVA. SÚMULA 444 DO TST. HORAS
EXTRAS DEVIDAS.
Ante a alegação de falta de regulamentação em norma coletiva do regime
especial de 12x36 (Súmula 444 do TST) e à míngua de impugnação especíﬁca do
fato, reputa-se inválida a jornada excepcional, a teor do art. 341 do CPC de 2015,
sendo devidas as horas extras excedentes à oitava.
Recurso provido.

FERIADOS EM DOBRO E SUPRESSÃO DO INTERVALO
INTRAJORNADA. FALTA DE PROVA.
Tendo em vista que o autor, a quem compete o ônus da prova, não comprovou o trabalho em todos os feriados, bem como a supressão da pausa intervalar,
são improcedentes os respectivos pleitos. Recurso não provido.
Processo: 0000472-80.2017.5.07.0035
Rel. Desemb.: Regina Glaucia Cavalcante Nepomuceno
Turma 1

Julg.: 11/10/2017
Publ. DEJT: 13/10/2017

RECURSO ORDINÁRIO. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. AUXILIO-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DA PARCELA AUSPICIADA EM DATA
ANTERIOR AO PAT OU A ACORDO COLETIVO.
O vale para refeição, fornecido por força do contrato de trabalho, tem
caráter salarial, integrando a remuneração do empregado, para todos os efeitos
legais (Súmula nº 241 do TST). A pactuação em norma coletiva conferindo caráter
indenizatório à verba "auxílio-alimentação" ou a adesão posterior do empregador
ao Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT - não altera a natureza salarial
da parcela, instituída anteriormente, para aqueles empregados que, habitualmente,
já percebiam o benefício, a teor das Súmulas nº 51, I, e nº 241, ambas do TST
(OJ-SDI1-413). Evidenciado o pagamento do auxílio-alimentação (ponto incontroverso) em data anterior ao PAT ou a eventual negociação coletiva quanto à
natureza indenizatória da parcela, e a falta de comprovação da efetividade de
desconto participativo (ausência de prova que competia a recorrida), de que cuidou
os Decretos de 1986, em relação ao suposto custeio do obreiro na instituição do
auxílio-alimentação, ineludível é a conclusão de que a parcela assim auspiciada
tem natureza jurídica de salário, a teor dos artigos 457 e 458 da CLT.
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HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECLAMANTE ASSISTIDO
POR SINDICATO.
O TRT da 7ª Região editou a Súmula nº 2, alinhando-se à orientação do
TST em relação aos requisitos para a concessão de honorários advocatícios na
Justiça do Trabalho. Na vigência da Súmula citada, há de prevalecer a decisão
da maioria dos membros desta Corte que assim decidiram. No caso presente,
se encontrando o reclamante assistido pelo sindicato da sua categoria proﬁssional, divisa-se o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da verba
honorária. Recurso conhecido e provido.
Processo: 0001892-47.2016.5.07.0006
Rel. Desemb.: Francisco José Gomes da Silva
Turma 2

Julg.: 16/10/2017
Publ. DEJT: 17/10/2017

PRECURSO ORDINÁRIO. ENQUADRAMENTO SINDICAL.
CATEGORIA DIFERENCIADA. CONVENÇÃO COLETIVA
DE TRABALHO.SÚMULA 374 DO TST. INEXISTÊNCIA DE
OFENSA. PROVIMENTO.
O empregado que pertence a categoria proﬁssional considerada diferenciada não está sujeito ao princípio que determina que se observe a atividade
preponderantemente exercida pela empresa, na medida que a sua representação
sindical é automaticamente atribuída ao órgão de CLASSE REPRESENTANTE
DA MENCIONADA CATEGORIA. Nesse contexto, é irrelevante a não ﬁliação
da empresa ao Sindicato que representa a categoria proﬁssional diferenciada. Daí
porque deve-se compreender que a empresa foi regularmente representada no ato
em questão, a ela aplicando-se as CCT's especíﬁcas da categoria proﬁssional diferenciada, tudo em conformidade, mutatis mutandi, com a Súmula nº 374 do C. TST.

RECURSO ORDINÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
REQUISITOS. NÃO CUMPRIMENTO. INDEVIDOS.
NÃO-PROVIMENTO.
Em julgamento visando à uniformização da jurisprudência acerca do tema
"honorários advocatícios sucumbenciais na Justiça do Trabalho", este Tribunal
ﬁrmou entendimento, por meio da edição da Súmula nº 2, no sentido de que os
honorários advocatícios, nunca superiores a 15% (quinze por cento), não decorrem 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. Se
a parte autora não se encontra assistida pelo sindicato da categoria, não houve o
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cumprimento dos requisitos estabelecidos na Súmula ora citada, não merecendo,
pois, ser provido o recurso.
Processo: 0000411-31.2016.5.07.0012
Rel. Desemb.: Regina Glaucia Cavalcante Nepomuceno
Turma 1

Julg.: 08/11/2017
Publ. DEJT: 09/11/2017

RECURSO ORDINÁRIO. ESTABILIDADE ACIDENTÁRIA.
Conﬁgurado o nexo de causalidade entre a doença contraída pela empregada
e o trabalho desenvolvido na empresa, resta assegurado o direito à estabilidade
provisória de que cuida o art. 118 da Lei nº 8.213/1991. Inteligência da Súmula
nº 378, II, do TST.

DANOS MORAIS.
A prova dos autos demonstra que a empresa dispensou a reclamante indevidamente, sem observar o direito da autora à estabilidade provisória, condição
esta de prévio conhecimento, tanto que, em reclamação trabalhista pretérita, fora
determinada a reintegração da obreira. Em casos desta ordem, o dano moral é "in
re ipsa", ou seja, independe de demonstração concreta, presumindo-se o abalo
sofrido pela autora diante da situação experimentada. Presente o nexo causal entre
a conduta da empresa e o dano sofrido pela empregada, que vivenciou situação
de angústia e sofrimento ao ser novamente dispensada a despeito de ainda ser
portadora de moléstia relacionada ao trabalho. Recurso conhecido e improvido.
Processo: 0001869-20.2016.5.07.0033
Rel. Desemb.: Claudio Soares Pires
Turma 2

Julg.: 02/10/2017
Publ. DEJT: 06/10/2017

RECURSO ORDINÁRIO. HORAS IN ITINERE. SÚMULA 90/TST.
A incompatibilidade entre os horários de início e término da jornada do
empregado e os do transporte público regular é circunstância que também gera o
direito às horas in itinere, nos termos do item II da Súmula nº 90/TST. Recurso
ordinário conhecido e improvido.
Processo: 0002299-66.2016.5.07.0034
Rel. Desemb.: Claudio Soares Pires
Turma 2

Julg.: 02/10/2017
Publ. DEJT: 02/10/2017

RECURSO ORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO POR E-MAIL. PETIÇÃO RECEBIDA NO JUÍZO APÓS O ENCERRAMENTO DO
EXPEDIENTE FORENSE. INTEMPESTIVIDADE.

BJ 2017-2.indd 172

24/04/2018 12:09:44

TRT 7ª REGIÃO - BOLETIM DE JURISPRUDÊNCIA - JUL./DEZ. - 2017

173

"Quando o ato tiver que ser praticado em determinado prazo, por meio de
petição, esta deverá ser apresentada no protocolo, dentro do horário de expediente,
nos termos da lei de organização judiciária local" (CPC, art. 172, § 3º). In casu,
tendo sido o recurso remetido à sede do Juízo no último dia do prazo recursal após
o encerramento do expediente forense e por e-mail, tem-se por intempestiva a sua
interposição. Agravo de Instrumento não provido.
Processo: 0000769-08.2011.5.07.0000
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar
Turma 2

Julg.: 31/08/2011
Publ. DEJT: 16/09/2011

RECURSO ORDINÁRIO. LAUDO PERICIAL SUBSCRITO POR
ENGENHEIRO. VALIDADE. OJ-SDI1-165/TST.
O art. 195 da CLT não faz qualquer distinção entre o médico e o engenheiro
para efeito de caracterização e classiﬁcação da insalubridade e periculosidade,
bastando para a elaboração do laudo seja o proﬁssional devidamente qualiﬁcado.
(Orientação Jurisprudencial nº 165 da SDI-I do TST).

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
É indevido o adicional de insalubridade quando constatada pela perícia a
ausência de condições laborais autorizadoras da parcela, sobretudo se inexistentes
outras provas capazes de inﬁrmar a conclusão técnica.

DANOS MORAIS E MATERIAIS. DOENÇA OCUPACIONAL.
NEXO DE CAUSALIDADE.
É da parte autora o ônus de comprovar o dano experimentado e o nexo de
causalidade entre este e o trabalho prestado, descabendo indenização reparatória
quando não constatada que as doenças teriam sido contraídas em decorrência das
atividades laborais. Recurso conhecido e improvido.
Processo: 0002013-94.2016.5.07.0032
Rel. Desemb.: Claudio Soares Pires
Turma 2

Julg.: 16/10/2017
Publ. DEJT: 19/10/2017

RECURSO ORDINÁRIO. MASSA FALIDA. MULTA DO ARTIGO
477 DA CLT. MOMENTO DA DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA.
Tendo a decretação da falência ocorrido em momento posterior ao ﬁm do pacto
laboral, resta inaplicável o entendimento paciﬁcado na Súmula nº 388, do C. TST, que
pressupõe a indisponibilidade dos bens da empresa falida à época da dissolução contratual.

MASSA FALIDA. MULTA DO ART. 467 DA CLT. MOMENTO
DA DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA.
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Se a audiência trabalhista ocorre após a decretação da falência, não se aplica
o art. 467 da CLT, nos termos da Súmula nº 388, retrocitada. Recurso conhecido
e parcialmente provido.
Processo: 0000238-16.2016.5.07.0009
Rel. Desemb.: Regina Glaucia Cavalcante Nepomuceno
Turma 1

Julg.: 11/10/2017
Publ. DEJT: 13/10/2017

RECURSO ORDINÁRIO. MULTA ART. 477.
O atraso no pagamento da verbas rescisórias ao reclamante se deu em
virtude de um motivo especíﬁco, conforme fundamentou o Juízo singular. Não
conﬁgura-se equívoco da empresa ao proceder ao pagamento rescisório de todos
seus empregados por intermédio, e cumprindo as determinações contidas na ação
cautelar interposta. A empresa apenas cumpriu uma ordem judicial. Indevida a
multa pleiteada.

DANO MORAL.
A condenação em danos morais decorre da comprovação de que o obreiro,
efetivamente, tenha sofrido qualquer abalo em sua honra, dignidade, personalidade,
ou integridade psíquica. Por outro lado, a responsabilidade civil do empregador
pela indenização decorrente de dano moral pressupõe a presença de três requisitos: a prática de ato ilícito ou com abuso de direito; o dano propriamente dito e o
nexo causal entre o ato praticado pelo empregador ou por seus prepostos e o dano
sofrido pelo trabalhador. Sem a comprovação desses requisitos, não há como se
reconhecer o direito à indenização. Recurso ordinário conhecido e improvido.
Processo: 0001943-40.2016.5.07.0012
Rel. Desemb.: Jefferson Quesado Junior
Turma 2

Julg.: 02/10/2017
Publ. DEJT: 04/10/2017

RECURSO ORDINÁRIO. NULIDADE. CERCEAMENTO
DO DIREITO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO
VÁLIDA. PRECLUSÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO.
Consoante o art. 795 da CLT, "as nulidades não serão declaradas senão
mediante provocação das partes, as quais deverão argui-las à primeira vez em que
tiverem de falar em audiência ou nos autos". No caso vertente, a parte reclamada
quedou silente quanto ao não recebimento da notiﬁcação no endereço correto,
eis que nada a este respeito fora consignado na audiência inaugural. Assim, resta
preclusa a alegação de cerceamento do direito de defesa. Além disso, não restou
demonstrado o alegado prejuízo para a defesa, eis que permitida a juntada poste-
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rior da documentação pretendida pela empresa, aspecto que também inviabiliza
a decretação da nulidade, nos termos do art. 794 da CLT.

INTERVALO DURANTE A JORNADA PARA REPOUSO E
ALIMENTAÇÃO. CONCESSÃO INFERIOR AO MÍNIMO
LEGAL. EFEITOS.
Consoante a Súmula nº 437, I, do TST, "após a edição da Lei nº 8.923/94,
a não-concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo, para
repouso e alimentação, a empregados urbanos e rurais, implica o pagamento total
do período correspondente, e não apenas daquele suprimido, com acréscimo de,
no mínimo, 50% sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho (art.
71 da CLT), sem prejuízo do cômputo da efetiva jornada de labor para efeito de
remuneração". Além disso, nos termos do item II da aludida Súmula, "é inválida
cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho contemplando a supressão
ou redução do intervalo intrajornada porque este constitui medida de higiene,
saúde e segurança do trabalho, garantido por norma de ordem pública (art. 71 da
CLT e art. 7º, XXII, da CF/1988), infenso à negociação coletiva".

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DOENÇA. NEXO
CONCAUSAL.
A omissão patronal em comprovar a prática de uma política constante de
prevenção de acidentes e de doenças do trabalho resulta na responsabilização da
empresa pelos danos suportados por empregado acometido de doença agravada
pelas atividades laborais. Recurso conhecido e improvido.
Processo: 0001714-14.2016.5.07.0034
Rel. Desemb.: Claudio Soares Pires
Turma 2

Julg.: 02/10/2017
Publ. DEJT: 06/10/2017

RECURSO ORDINÁRIO. NULIDADE DA SENTENÇA POR
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
Não há de se cogitar de nulidade da sentença recorrida, tendo em vista que o
juízo de primeiro grau se manifestou expressamente sobre a matéria - da culpa "in
eligendo" e "in vigilando" do tomador dos serviços - contudo de forma contrária
à pretensão da parte, com a devida indicação dos fundamentos que formaram o
convencimento do órgão judicante. Assim, não se veriﬁca, portanto, a ocorrência
de negativa de prestação jurisdicional. Rejeita-se.

NULIDADE DA SENTENÇA POR INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA E POR CERCEAMENTO DE DEFESA.
Ao contrário do que quer fazer crer o recorrente, não se trata de questionar a quem compete o ônus probatório da suposta conduta culposa, mas sim de
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reconhecer que a ﬁscalização, quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas
devidas pela empresa contratada, representa obrigação legalmente prevista, a
cargo do ente público tomador de serviços, decorrente de contrato administrativo
celebrado com a empresa prestadora. Rejeita-se.

ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM".
Cabe afastar qualquer alegação de ilegitimidade passiva "ad causam", pois
a legitimidade do Estado do Ceará decorre da condição de tomador dos serviços
da autora por força do contrato de prestação de serviços mantido com sua empregadora - primeira reclamada (E MENDES FERREIRA - ME).

RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO.
CULPA IN VIGILANDO. SÚMULA 331/TST.
A declaração de constitucionalidade do art. 71, §1º, da Lei nº 8.666/93, por
meio da decisão do STF na ADC nº 16, não exime o ente público de ﬁscalizar o
cumprimento das obrigações trabalhistas por parte das empresas contratadas. Assim,
o inadimplemento de tais obrigações, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços, quanto àquelas obrigações, inclusive
quanto aos órgãos da administração direta, das autarquias, das fundações públicas,
das empresas públicas e das sociedades de economia mista, desde que hajam participado da relação processual, constem também do título executivo judicial e ﬁque
evidenciada a conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei 8.666/93,
conforme dicção da Súmula nº 331 TST. Recurso Ordinário conhecido e desprovido.
Processo: 0000788-72.2016.5.07.0021
Rel. Desemb.: Claudio Soares Pires
Turma 2

Julg.: 18/09/2017
Publ. DEJT: 19/09/2017

RECURSO ORDINÁRIO. NULIDADE SENTENCIAL. DISPOSITIVO INDIRETO.
O artigo 489 do CPC/2015, subsidiariamente considerado, explicita que
pelo dispositivo sentencial resolvem-se as questões que as partes submeterem
ao juízo. O artigo 832 da Consolidação das Leis do Trabalho deixa expressa a
necessidade de se especiﬁcar as parcelas condenadas. Assim, acolhendo pedidos,
é adequado que se faça o dispositivo direto, ou seja, que se indiquem quais parcelas, líquidas ou não, foram julgadas procedentes. Destarte, é nula a sentença
cujo dispositivo não faz constar as parcelas condenatórias, cingindo-se à simples
referência às parcelas requeridas na inicial.
Processo: 0000546-43.2017.5.07.0033
Rel. Desemb.: Claudio Soares Pires
Turma 2
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RECURSO ORDINÁRIO. PAUSAS INTERVALARES. TRABALHADOR RURAL DA CANA DE AÇÚCAR. NR-31.
Incensurável é a condenação recorrida, quando ﬁrmada no artigo 7º, inciso
XXII, da Constituição Federal, quanto à redução dos riscos inerentes ao trabalho; bem
como na NR-31/MTE, no tocante as pausas para descanso nas atividades que exijam
sobrecarga muscular estática ou dinâmica; além da aplicação analógica do artigo 72,
da CLT, atinente a intervalos durante a jornada de trabalho do trabalhador rural da
cana de açúcar, este último a teor da jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho.

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
O julgamento objurgado tem fundamento em prova pericial, que avaliou
as condições e o meio ambiente laborais dos empregados da reclamada. Nesse
contexto concluiu o experto pela incidência de "stress térmico" acima do limite de
tolerância. Sentença mantida porque as razões recusais laboram na mesma aridez
detectada pelo juízo sentenciante, posto que não inﬁrmassem por embasamentos
do mesmo nível técnico a prova pericial carreada ao feito.

DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE BANHEIROS ADEQUADOS E SUFICIENTES NO LOCAL DO TRABALHO.
Extraído alhures de outra decisão proferida pela mesma Vara do Trabalho;
não se pode olvidar que a dignidade da pessoa humana constitui a base ética
norteadora da ordem jurídica e de toda a atividade econômica, pelo que todos os
princípios do art. 170, da Constituição Federal são regidos pelo valor absoluto
da dignidade da pessoa humana, devendo-se considerar assim o homem à frente
dos meios de produção. O meio ambiente do trabalho deve garantir o exercido
da atividade produtiva do indivíduo não considerado como máquina produtora
de bens e serviços, mas como ser humano ao qual são asseguradas bases dignas
para manutenção de uma sadia qualidade de vida. Malferido esses princípios
pela constatação da inexistência de banheiros adequados e suﬁcientes no local do
trabalho, a prática reprochável, pelos seus reﬂexos na angústia, na dor psíquica
e no abalo emocional, torna-se passível de indenização por dano moral.

INSS. AGROINDÚSTRIA. COTA PARTE DO EMPREGADOR.
Consistindo a reclamada em agroindústria, a apuração da contribuição
previdenciária devida é apenas aquela a encargo do empregado. Isso porque a
cota parte do empregador incide sobre o valor da receita bruta proveniente da
comercialização da produção, segundo o art. 22-A, da Lei 8.212/91, em substituição às contribuições previstas no art. 22, I e II, do mesmo diploma legal. Recurso
conhecido e parcialmente provido.
Processo: 0000771-18.2016.5.07.0027
Rel. Desemb.: Claudio Soares Pires
Turma 2
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RECURSO ORDINÁRIO. PERÍODO CLANDESTINO E
ANOTAÇÃO NA CTPS.
As anotações apostas pelo empregador na carteira proﬁssional do empregado geram presunção relativa de veracidade, podendo ser elidida por prova em
contrário. Não sendo produzida prova apta a comprovar a existência de contrato de
trabalho em período clandestino, deve-se considerar a data de admissão contida na
CTPS. Inteligência da Súmula 12 do Colendo TST. Recurso conhecido e provido.
Processo: 0001324-74.2016.5.07.0024
Rel. Desemb.: Emmanuel Teoﬁlo Furtado
Turma 1

Julg.: 27/09/2017
Publ. DEJT: 28/09/2017

RECURSO ORDINÁRIO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE
DEFESA. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO DE QUESITOS
ADICIONAIS. INEXISTÊNCIA.
Se à reclamada foi dada oportunidade de apresentar quesitos ao perito e
esta, fazendo uso de seu direito, deixa de incluir na respectiva petição questão
que entende essencial, não há que alegar cerceamento de defesa em razão do
indeferimento do pedido de novos quesitos.
Preliminar rejeitada.

PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO QUE
DETERMINOU A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Não apresenta vício a decisão que, justiﬁcadamente, determinou a inversão
do ônus da prova, exarada em audiência e antes do encerramento da instrução, a
despeito de não haver sido lida, porquanto constou expressamente da ata. Registrese que compete ao patrono da parte acompanhar o desenvolvimento dos atos
praticados em audiência. Cerceamento de defesa não conﬁgurado.
Preliminar rejeitada.

MÉRITO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DEVIDO. PROVA
PERICIAL. NÃO-PROVIMENTO.
Diante da conclusão da prova pericial, no sentido da existência de condições
insalubres no ambiente de trabalho do autor e à falta de prova robusta capaz de
inﬁrmar sua conclusão, resta procedente o pedido de adicional de insalubridade.
Recurso não provido.

DISPENSADISCRIMINATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DAPROVA.
INEXISTÊNCIA DE DOENÇA GRAVE. INAPLICABILIDADE.
Nos termos do entendimento consolidado pelo C. TST, presume-se
discriminatória a despedida de empregado portador de doença grave que sus-
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cite estigma ou preconceito. Se a doença não enseja estigma ou preconceito,
indevida a inversão do ônus da prova sobre a (i)legalidade da dispensa. Nessa
linha, não havendo prova do discrímen injusto, tem-se por válida a dispensa
sem justa causa. Recurso provido.
Processo: 0001020-02.2016.5.07.0016
Rel. Desemb.: Regina Glaucia Cavalcante Nepomuceno
Turma 1

Julg.: 11/10/2017
Publ. DEJT: 13/10/2017

RECURSO ORDINÁRIO. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE
PASSIVA AD CAUSAM. MATÉRIA DE MÉRITO. REJEIÇÃO.
Não se há confundir a relação jurídica material com relação jurídica
processual, haja vista que, esta última deve ser aferida em abstrato, segundo as
informações da inicial, cumprindo à parte indicada para o polo passivo defender-se,
ainda que não seja sua a responsabilidade pelo pagamento das verbas pleiteadas
(teoria da Asserção).
Preliminar rejeitada.

TOMADOR ENTE PÚBLICO. DIREITOS TRABALHISTAS
NÃO ADIMPLIDOS. TERCEIRIZAÇÃO. OMISSÃO NA FISCALIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. RECONHECIMENTO.
Conforme entendimento jurisprudencial do TST, calcado na decisão do
STF que declarou a constitucionalidade do art. 71, da Lei nº 8.666/93 (ADC 16/
DF), remanesce a responsabilidade subsidiária da administração pública direta e
indireta pelos direitos trabalhistas não adimplidos pelo empregador, sempre que
os referidos entes públicos, tomadores dos serviços, sejam omissos na ﬁscalização
das obrigações do respectivo contrato (Súmula 331, inciso IV, do TST). Portanto,
não provada a ﬁscalização efetiva de tais obrigações, procede o pedido de responsabilização subsidiária.
Recurso não provido.

LIMITES DA CONDENAÇÃO SUBSIDIÁRIA.
A responsabilidade subsidiária do ente público tomador de serviços abrange
todas as parcelas oriundas da condenação, inclusive as verbas rescisórias e, eventualmente, as multas devidas ao empregado. Entendimento diverso importaria em
suprimir direitos dos trabalhadores, a parte mais fraca na relação, em face do que
há de receber a tutela estatal. Recurso não provido.
Processo: 0000461-51.2017.5.07.0035
Rel. Desemb.: Regina Glaucia Cavalcante Nepomuceno
Turma 1
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RECURSO ORDINÁRIO. PRELIMINAR. NULIDADE DA
SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA DEPOR.
AUSÊNCIA DO AUTOR À AUDIÊNCIA. CONFISSÃO FICTA
DEVIDA. SÚMULA Nº 74 DO TST. NÃO-PROVIMENTO.
Nos termos do item I da Súmula nº 74 do TST, "Aplica-se a pena de conﬁssão à parte que, expressamente intimada com aquela cominação, não comparecer
à audiência em prosseguimento, na qual deveria depor. Não comparecendo o
empregado à audiência de instrução quando intimado sob pena de conﬁssão, adere
tacitamente às alegações do lado adversário, que se libera do encargo de oferecer
provas dos fatos narrados da inicial". Não-provimento.

DIFERENÇA DE COMISSÕES. PAGAMENTO A MENOR.
CONFISSÃO FICTA DO AUTOR E PROVA DOCUMENTAL
CONTRÁRIA. NÃO-PROVIMENTO.
Ante a conﬁssão ﬁcta do autor e tendo em vista a prova documental produzida
pela reclamada, cai por terra o argumento do reclamante no sentido de que as comissões
foram pagas a menor. Improcede, pois, o pedido de diferenças. Recurso não provido.

VALE-TRANSPORTE. OPÇÃO POR TRANSPORTE PRÓPRIO.
CONFISSÃO FICTA DO AUTOR. SÚMULA Nº 74, ITEM I, DO TST.
Não comparecendo o empregado à audiência de instrução quando intimado
sob pena de conﬁssão, adere tacitamente às alegações do lado adversário, que se
libera do encargo de oferecer prova dos fatos narrados da inicial. Aplicação da
Súmula nº 74, item I, do TST. Não-provimento.
Processo: 0002735-25.2016.5.07.0034
Rel. Desemb.: Regina Glaucia Cavalcante Nepomuceno
Turma 1

Julg.: 27/09/2017
Publ. DEJT: 28/09/2017

RECURSO ORDINÁRIO. RECURSO DA PRIMEIRA PARTE
RECLAMADA. ECT. FAZENDA PÚBLICA. CUSTAS. ISENÇÃO
É pacíﬁca a jurisprudência no sentido de que a ECT, em razão da decisão,
com efeito vinculante, proferida pelo STF nos autos do RE 220.906, é detentora dos
privilégios conferidos à Fazenda Pública, dentre os quais a isenção do pagamento
de custas processuais e dispensa do depósito recursal, bem como o processamento
da execução pelo regime dos precatórios.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ASSALTO.
BANCO POSTAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA.
VALOR DA INDENIZAÇÃO.
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A omissão patronal na adoção de medidas de segurança do trabalhador
resulta na responsabilização da empresa pelos danos suportados por empregado
vítima de assalto à mão armada. A jurisprudência pátria tem entendido que, ao atuar
como banco postal, exige-se da ECT a utilização sistemas de segurança adequados.

VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS.
Merece ser mantido o valor da indenização por danos morais e estéticos
quando constatado que o arbitramento realizado pela sentença ocorrera de forma
razoável e proporcional, em harmonia com as circunstâncias do caso concreto.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

RECURSO DA SEGUNDA PARTE RECLAMADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
A responsabilidade solidária do tomador de serviços, consoante a Súmula
nº 331 do TST, não se conﬁgura quando lícita a terceirização. E, no caso dos autos,
o contrato ﬁrmado entre os reclamados foi lícito, o que afasta a possibilidade de
condenar o recorrente de forma solidária. Consoante o art. 942 do Código Civil,
"os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ﬁcam
sujeitos à reparação do dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos
responderão solidariamente pela reparação". Nesta esteira, considerando-se que
"a prestação de serviços por meio do Banco Postal não desvirtuou a legislação
do trabalho" (E-RR - 210300-34.2007.5.18.0012 , Relatora Ministra: Dora Maria
da Costa, Data de Julgamento: 24/11/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação:
DEJT 13/05/2016), não deve o recorrente ser considerado responsável pelo dano
sofrido pelo obreiro. Recurso conhecido e provido.

RECURSO DA PARTE RECLAMANTE. 3.1 - INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS. REDUÇÃO DA CAPACIDADE
LABORAL. PENSÃO. ART. 950 DO CÓDIGO CIVIL.
Dispõe o art. 950 do Código Civil que, acaso reste diminuída a capacidade
de trabalho da vítima da ofensa, ser-lhe-á concedida pensão correspondente à
importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.
No caso vertente, o reclamante faz jus ao direito previsto em tal dispositivo, porquanto constatada a redução da capacidade laboral, o nexo causal entre o acidente
de trabalho e as lesões e ainda a culpa patronal pelo infortúnio.

DANOS ESTÉTICOS.
Na petição inicial, o reclamante requereu, de forma conjunta, a condenação
das partes reclamadas ao pagamento de indenização por dano moral e estético,
não se mostrando viável que, apenas em sede recursal, pretenda a individualização dos montantes arbitrados. É de se ter em mente que a sentença, para ﬁns
do arbitramento da indenização deferida, levou em conta o dano moral e o dano
estético sofridos pelo autor, ﬁxando o montante em valor único de R$ 40.000,00
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(quarenta mil reais), sem destoar da forma como elaborado o pedido. Recurso
conhecido e parcialmente provido.
Processo: 0000859-55.2013.5.07.0029
Rel. Desemb.: Claudio Soares Pires
Turma 2

Julg.: 17/07/2017
Publ. DEJT: 24/07/2017

RECURSO ORDINÁRIO. RECURSO DA PRIMEIRA RECLAMADA. ESTABILIDADE PROVISÓRIA DA GESTANTE.
CONTRATO TEMPORÁRIO.
A empregada gestante tem direito à estabilidade provisória prevista no
art. 10, inciso II, alínea "b", do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
mesmo na hipótese de admissão mediante contrato temporário. Inteligência da
Súmula nº 244, III, do TST, pois o contrato regido pela Lei nº 6.019/74 é uma
modalidade de contratação por prazo determinado. Precedentes.

RECURSO DA SEGUNDA RECLAMADA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.
O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador,
implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços, quanto àquelas
obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também
do título executivo judicial, conforme dicção do item IV Súmula nº 331 TST.
Recursos conhecidos e improvidos.
Processo: 0001188-71.2015.5.07.0005
Rel. Desemb.: Claudio Soares Pires
Turma 2

Julg.: 16/10/2017
Publ. DEJT: 19/10/2017

RECURSO ORDINÁRIO. RELAÇÃO DE TRABALHO. CARGO
EM COMISSÃO. CONTRATO NULO. EFEITOS.
Afastada a hipótese de contratação para o exercício de cargo comissionado, eis que não veio aos autos a lei por cuja eﬁcácia vicejara a criação do
suposto cargo, tampouco a demonstração de que as atividades da reclamante
eram exercidas com atribuições de cheﬁa, direção e/ou assessoramento, funções
inerentes aos cargos em comissão, deságua a relação de trabalho na nulidade
decorrente de contratação de servidor sem concurso público, conforme previsão do artigo 37, inciso II e § 2º, da Constituição Federal, hipótese em que
o direito é limitado ao pagamento da contraprestação pactuada e dos valores
referentes aos depósitos do FGTS, conforme dicção da Súmula 363 TST.
Recurso conhecido e parcialmente provido.
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Processo: 0001787-74.2016.5.07.0037
Rel. Desemb.: Claudio Soares Pires
Turma 2

183

Julg.: 02/10/2017
Publ. DEJT: 06/10/2017

RECURSO ORDINÁRIO. RESCISÃO CONTRATUAL. JUSTA
CAUSA.
A justa causa, como penalidade máxima do contrato de trabalho, necessita
de prova robusta da falta imputada ao empregado. No caso dos autos, restou comprovado o envolvimento do reclamante nos atos de indisciplina e insubordinação
que culminaram na sua dispensa motivada, notadamente pela falta de resistência
expressa às condutas que lhe estavam sendo imputadas na contestação, o que
deveria ter se dado através da veemente negativa de participação no atos que
implicaram em seu desligamento, e não na mera e protocolar declaração de ratiﬁcação dos fatos narrados na inicial. Recurso ordinário do reclamante conhecido
e improvido, mantendo-se a integralidade do julgado de 1º grau.
Processo: 0000976-44.2016.5.07.0028
Rel. Desemb.: Jefferson Quesado Junior
Turma 2

Julg.: 25/09/2017
Publ. DEJT: 26/09/2017

RECURSO ORDINÁRIO. SINDICATO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO. CLÁUSULA CONVENCIONAL. DESCUMPRIMENTO.
PRAZO PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS.
MULTA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Homologada a Convenção Coletiva apenas no ﬁnal do mês, deve-se entender que os 30 (trinta) dias concedidos para pagamento das diferenças salariais
retroativas à data-base da categoria corresponde à inclusão do crédito até a folha
de pagamento do mês subsequente ao da homolgação, hipótese atendida pela
empresa reclamada. Fere a razoabilidade compreender que a empresa teria por
obrigação incluir o pagamento ainda na folha do próprio mês de homologação,
quando esta ocorreu há 2 dias do seu ﬁnal. Também não é razoável a confecção
de folha extraordinária para o cumprimento da aludida obrigação. Cumprimento,
da obrigação, efetuado pela empresa, que atendeu à teleologia da norma convencional. Recurso improvido.
Processo: 0001499-19.2016.5.07.0008
Rel. Desemb.: Jose Antonio Parente da Silva
Turma 3
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RECURSO ORDINÁRIO.VALE-ALIMENTAÇÃO/CESTA
BÁSICA.NATUREZA SALARIAL NÃO COMPROVADA.
IMPROVIMENTO.
Veriﬁcada a ausência da gratuidade na percepção dos benefícios valealimentação/vale-cesta, como se pode inferir de norma interna da empresa e
do TRCT adunado ao feito pela própria reclamante, não há como reconhecer a
natureza salarial vindicada, devendo ser mantida a sentença recorrida que julgou
improcedentes os pedidos autorais. Recurso ordinário da reclamante a que se
conhece e se nega provimento.
Processo: 0001392-48.2016.5.07.0016
Rel. Desemb.: Jefferson Quesado Junior
Turma 2

Julg.: 25/09/2017
Publ. DEJT: 26/09/2017

RECURSO ORDINÁRIO. VALE-TRANSPORTE. RESSARCIMENTO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. VÍCIO DE REGULARIDADE FORMAL. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 422
DO COLENDO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO.
Ante a ausência do requisito de admissibilidade, não se conhece do tópico
do recurso referente ao ressarcimento do vale-transporte, conquanto as razões do
recorrente não impugnam os fundamentos da decisão recorrida, nos termos em
que fora proposta.

MULTA DO ARTIGO 477, § 8º, DA CLT. VERBAS RESCISÓRIAS. RECONHECIMENTO EM JUÍZO. INCIDÊNCIA.
Face ao cancelamento da OJ nº 351, da SDI-I, do TST, o reconhecimento
de verbas em juízo não tem o condão de afastar a incidência da multa prevista no
art. 477, §8º, da CLT. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.
Processo: 0000617-29.2017.5.07.0006
Rel. Desemb.: Regina Glaucia Cavalcante Nepomuceno
Turma 1

Julg.: 08/11/2017
Publ. DEJT: 09/11/2017

RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA. ABANDONO DE
EMPREGO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE ORIGEM.
Para a conﬁguração do abandono de emprego, faz-se necessária a existência
de dois elementos, quais sejam: ausência imotivada e sem aviso do empregado ao
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trabalho por mais de trinta dias (elemento objetivo), aliado à intenção de romper o
contrato (elemento subjetivo). Veriﬁcando-se que a reclamada não se desincumbiu
do seu "onus probandi", ou seja, de demonstrar o alegado abandono de emprego,
impõe-se manter a sentença de origem que reconheceu dispensa imotivada do
reclamante e deferiu as verbas rescisórias dela decorrentes.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEVIDOS. SÚMULA Nº 2
DESTE REGIONAL.
Considerando que a parte reclamante não se encontra assistida pelo sindicato de sua categoria proﬁssional, indevidos são os honorários advocatícios
sucumbenciais. Recurso conhecido e não provido.
Processo: 0001280-46.2016.5.07.0027
Rel. Desemb.: Emmanuel Teoﬁlo Furtado
Turma 1

Julg.: 11/10/2017
Publ. DEJT: 13/10/2017

RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA. COELCE. ACIDENTE DE TRABALHO. INDENIZAÇÃO POR DANOS. CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE ORIGEM.
Restando incontroversa a circunstância de o autor haver sido vítima de
acidente de trabalho que resultou em perda parcial de sua capacidade laborativa,
revela-se desnecessário, com base nas teorias da responsabilidade objetiva e do
risco, perquirir a existência de culpa, pois o fato de o autor haver sofrido o indigitado infortúnio durante a sua jornada de trabalho em prol da reclamada, por si
só, já é suﬁciente para responsabilizar a ré pelos danos daí advindos.

"QUANTUM" INDENIZATÓRIO. MANTIDO.
Caracterizado o dano moral, a indenização é estipulada segundo o prudente
arbítrio do magistrado, o qual, diante da gravidade da conduta e do porte econômico
das partes envolvidas, estabelece, segundo parâmetros de razoabilidade, o valor
a ser compensado à vítima, o que ocorreu no caso em tela. Recurso da reclamada
conhecido e improvido.

RECURSO ADESIVO DO RECLAMANTE. PEDIDO DE CONVERSÃO DO PAGAMENTO DA PENSÃO CIVIL MENSAL EM
PARCELA ÚNICA.
Nos termos do art. 950 do CCB, observa-se que o prejudicado pode pleitear
que a indenização seja paga mensalmente ou arbitrada em parcela única. Ocorre
que a opção por um ou outro critério não é direito potestativo do autor, inserindose tal escolha no âmbito de discricionariedade do julgador que, aquilatando as
circunstâncias do caso concreto, elegerá o critério de maior equidade entre as
partes. Recurso conhecido e não provido.
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Processo: 0000914-80.2015.5.07.0014
Rel. Desemb.: Emmanuel Teoﬁlo Furtado
Turma 1

Julg.: 11/10/2017
Publ. DEJT: 13/10/2017

RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA. ACÚMULO DE
FUNÇÕES. OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
DE ORIGEM.
Entende-se que ocorre o acúmulo de funções quando um trabalhador exerce,
além da função para a qual fora contratado, atividades de uma função distinta. Do
cotejo das atribuições do auxiliar de marketing descritas pela reclamada com as
atividades exercidas pelos vendedores, veriﬁca-se que o reclamante, de fato, acumulava referida função, motivo pelo qual não merece reproche a sentença no aspecto.

RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMANTE. DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
Indevidos conforme S. II deste E. TRT.
Processo: 0001902-38.2014.5.07.0014
Rel. Desemb.: Emmanuel Teoﬁlo Furtado
Turma 1

Julg.: 11/10/2017
Publ. DEJT: 13/10/2017

RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA. COMISSÕES
PAGAS POR FORA. DIFICULDADE DE COMPROVAÇÃO.
INTEGRAÇÃO À REMUNERAÇÃO. PROCEDÊNCIA.
Considerando-se as diﬁculdades enfrentadas pelo trabalhador, parte mais
vulnerável na relação jurídica processual trabalhista para produzir provas aptas a
comprovar suas alegativas, sobretudo como no caso dos autos, no qual a parcela
controversa trata-se de comissão paga "por fora", há o julgador que avaliar um
conjunto de fatores e circunstâncias, de modo que sua decisão tenha como base
a realidade vivenciada pelo trabalhador. No caso em tela, ﬁcando comprovado
através do conjunto probatório dos autos, que a reclamada, de fato, realizava o
pagamento "por fora" das comissões em decorrência das vendas efetuadas, de se
manter a sentença que deferiu as repercussões postuladas.

DAS HORAS EXTRAS E DA SUPRESSÃO DO INTERVALO
INTRAJORNADA. OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE ORIGEM.
A prova oral produzida na Reclamação Trabalhista de nº 000041642.2015.5.07.0027, e utilizada como prova emprestada no presente caso, comprovou
a prestação de horas extraordinárias, bem como a não concessão integral do intervalo
intrajornada, restando inalterada, portanto, a sentença de origem no aspecto.
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DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
No presente caso, não se vislumbra a prática de quaisquer dos atos processuais insertos no artigo 80 do NCPC, tendo a autora se utilizado de seu direito
constitucional de ação, inclusive com a procedência da maioria dos pleitos constantes da inicial.

DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.
Diversamente do defendido pela recorrente, a lei não exige que a parte faça
prova de sua condição de miserabilidade para pleitear os benefícios da Justiça Gratuita. Assim, a declaração de pobreza feita pela reclamante de que não pode demandar
em juízo sem comprometimento do sustento próprio e familiar autoriza o deferimento
dos benefícios da gratuidade judiciária. Recurso conhecido e não provido.
Processo: 0000044-59.2016.5.07.0027
Rel. Desemb.: Emmanuel Teoﬁlo Furtado
Turma 1

Julg.: 30/08/2017
Publ. DEJT: 30/08/2017

RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA. PROMOÇÃO POR
MERECIMENTO. REGULAMENTO DE PESSOAL.
A inércia da reclamada, ao não efetuar as avaliações de desempenho, não
pode prejudicar o reclamante e nem constituir óbice à concessão das promoções
por merecimento por ele vindicadas, quando estas se encontram devidamente
amparadas no seu próprio Regulamento Interno, que se incorpora ao contrato
de trabalho, mormente quando a empresa não logra êxito em comprovar que as
promoções ultrapassariam a limitação de 1% da folha salarial, acaso concedidas.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Indevidos os honorários advocatícios, haja vista que não atendidas as
exigências da Lei nº 5.584/70 e das Súmulas nº 2 deste Regional e nº 219 do C.
TST, considerando-se que a parte reclamante não está assistida pelo sindicato da
categoria. Recurso ordinário conhecido e parcialmente provido.

RECURSO DO RECLAMANTE. PROMOÇÃO POR MERECIMENTO. BENEFÍCIO QUE INCORPOROU AO CONTRATO
DE TRABALHO. FATO IMPEDITIVO NÃO DEMONSTRADO
PELO EMPREGADOR.
Em razão de estarem previstas no regulamento da empresa reclamada, as
progressões salariais periódicas se incorporam ao contrato laboral do reclamante,
máxime em se considerando que a reclamada não logrou comprovar o fato impeditivo deste direito, qual seja, de que as promoções ultrapassariam a limitação de 1%
da folha salarial, a que alude a Resolução CCE nº 09/96. Aplicação da Súmula nº
8, deste Tribunal Regional. Recurso ordinário conhecido e parcialmente provido.
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Processo: 0002050-33.2015.5.07.0008
Rel. Desemb.: Claudio Soares Pires
Turma 2

Julg.: 02/10/2017
Publ. DEJT: 02/10/2017

RECURSO ORDINÁRIO DA UNIÃO FEDERAL. ACORDO
JUDICIAL. IMPOSTO DE RENDA. ART. 158, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESTINAÇÃO AO MUNICÍPIO DE
FORTALEZA, QUE ASSUMIU A RESPONSABILIDADE PELO
PAGAMENTO DA DÍVIDA.
O acordo judicial é expresso no sentido de que a personalidade jurídica da
EMLURB foi desconsiderada, assumindo a titularidade da dívida e o polo passivo da
execução o Município de Fortaleza/CE, que além de ser ente da administração pública
direta, é também o controlador da extinta empresa municipal. Ademais, o Município
de Fortaleza transformou a EMLURB em URBFOR por meio da Lei Complementar
214//2016, alterando a personalidade jurídica de empresa pública para autarquia
municipal, sob a atual denominação de Autarquia de Urbanismo e Paisagismo de
Fortaleza, de modo que, sendo a dívida trabalhista alusiva a uma autarquia municipal,
ao Município cabe a qualidade de beneﬁciário do "produto da arrecadação do imposto
da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre
rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que
instituírem e mantiverem", direito este conferido ao ente municipal pelo art. 158, I, da
Constituição Federal. Recurso ordinário da União conhecido e não provido.
Processo: 0258200-55.1998.5.07.0005
Rel. Desemb.: Emmanuel Teóﬁlo Furtado
Turma 1

Julg.: 05/10/2017
Publ. DEJT: 13/10/2017

RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA. TESTEMUNHA.
SUSPEIÇÃO. INOCORRÊNCIA. S. 357 DO TST.
O Colendo TST possui entendimento jurisprudencial consolidado em sua
Súmula 357 no sentido de que "Não torna suspeita a testemunha o simples fato
de estar litigando ou de ter litigado contra o mesmo empregador".

JORNADA EXTERNA. POSSIBILIDADE DE CONTROLE.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE ORIGEM.
É de se esclarecer que o simples fato de o obreiro prestar serviços externos,
por si só, não é suﬁciente para suprimir o seu direito à percepção de horas extras,
sendo imprescindível, para tanto, a demonstração da impossibilidade absoluta de
ﬁxação e controle da jornada de trabalho, o que, entretanto, não ocorreu no presente
caso. Este fato se dá pelo caráter eminentemente excetivo da norma insculpida no
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artigo 62, I, da CLT. Ora, em se tratando de excepcionalidade, o referido preceito
merece interpretação bem mais restrita, não se devendo confundir impossibilidade
do controle da jornada com jornada não ﬁscalizada, sob pena de se arruinar o
Espírito da Lei, tornando exceção, a regra geral.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INDEFERIMENTO.
Indevida a verba honorária pela falta de assistência sindical do obreiro,
conforme súmula 2 deste Tribunal.
Processo: 0001963-77.2016.5.07.0029
Rel. Desemb.: Emmanuel Teoﬁlo Furtado
Turma 1

Julg.: 11/10/2017
Publ. DEJT: 13/10/2017

RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA (ABENGOA CONSTRUÇÃO BRASIL LTDA). CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, VIII, DA CF.
JULGAMENTO "EXTRA PETITA" NÃO CONFIGURADO.
A determinação contida na sentença, no sentido de que a recorrente comprovasse o envio das informações sociais para atestar a regularidade dos recolhimentos
previdenciários não caracteriza julgamento extra petita, uma vez que a medida se
enquadra na competência desta Especializada, nos termos do art. 114, VIII, da CF.
Precedentes do TST. Decisão mantida. Recurso ordinário conhecido e desprovido.

RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMANTE. DAS HORAS
"IN ITINERE".
Incontroverso, nos autos, que a empresa fornecia transporte para seus funcionários. Assim, ao revés do que entendeu o d. juízo, restando incontroverso que
o transporte era fornecido pela empresa, temos que o obreiro se desincumbiu do
fato constitutivo do seu direito, cabendo à reclamada a prova dos fatos impeditivos
do direito do trabalhador, quanto à existência de transporte público regular ou que
a empresa encontrava-se em local de fácil acesso, o que não ocorreu no caso em
tela. Precedentes do TST. Sentença reformada.

DOS INTERVALOS INTERJORNADAS.
Reformada a sentença, quanto ao deferimento das horas de trajeto, observase que a jornada de trabalho do reclamante se iniciava às 5h da manhã, ﬁndando por
volta das 19h. Assim, não respeitado intervalo mínimo de 11h entre uma jornada
de trabalho em outra, conforme dispõe o art. 66 da CLT, devida a condenação
da reclamada ao pagamento de 1h extra/por dia, pela não fruição do intervalo
interjornada, nos termos em que formulado o pedido na exordial. Inteligência da
OJ nº 355 da SBDI-1 do TST.
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INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONDIÇÕES DE
TRABALHO DEGRADANTES. AUSÊNCIA DE BANHEIROS
QUÍMICOS, ALIMENTAÇÃO ESTRAGADA E JORNADA
EXTENUANTE. NÃO COMPROVAÇÃO.
Não comprovado, nos autos, que as instalações sanitárias eram precárias e
insuﬁcientes, como também que a alimentação fornecida era imprópria para o consumo, incompatíveis com a dignidade do ser humano, por não propiciar aos trabalhadores mínimas condições de higiene e saúde, não há como condenar a reclamada
ao pagamento de indenização por danos morais. Na mesma esteira, também não há
como deferir o pleito de indenização por danos morais pela jornada extenuante, já
que não houve comprovação de que o labor extraordinário caracterizasse uma jornada exaustiva, tampouco que o sobrelabor afastasse o obreiro do convívio familiar/
social. Assim, considerando também o princípio do livre convencimento motivado
do juiz, insculpido no art. 131 do CPC, atual 371 do NCPC/2015, não há se falar
má-apreciação da prova, por simples inconformismo da parte, quanto à conclusão
da sentença. Recurso ordinário conhecido e parcialmente provido.
Processo: 0000163-83.2017.5.07.0027
Rel. Desemb.: Francisco José Gomes da Silva
Turma 2

Julg.: 16/10/2017
Publ. DEJT: 17/10/2017

RECURSO ORDINÁRIO DAS RECLAMADAS. EQUIPARAÇÃO
SALARIAL. FATOS CONSTITUTIVOS. ÔNUS DA PROVA. ART.
818 DA CLT.
Se por um lado a prova de fato impeditivo, modiﬁcativo ou extintivo da
equiparação é ônus da parte reclamada(Súmula nº 6 do C. TST, inciso VII), os
fatos constitutivos da equiparação têm de ser evidenciados pela parte reclamante,
o que se veriﬁcou nestes autos, pois esta logrou fazer prova da ocorrência dos
requisitos da equiparação salarial pretendida, por via testemunhal.

DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA.
Os benefícios da justiça gratuita devem ser concedidos não só aos que se
declaram pobres na forma da lei, mas também àqueles que, embora possuam uma
renda mensal ﬁxa, não podem arcar com as despesas processuais sem comprometer de forma signiﬁcativa o orçamento familiar, possuindo o trabalhador direito à
justiça gratuita mesmo estando assistido por advogado particular.

RECURSO ORDINÁRIO ADESIVO DO RECLAMANTE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDENIZAÇÃO DO ART. 404
DO CÓDIGO CIVIL.
Indefere-se o pedido de indenização pelos gastos com honorários advocatícios contratuais, tendo em vista que o art. 404 do Código Civil, invocado

BJ 2017-2.indd 190

24/04/2018 12:09:45

TRT 7ª REGIÃO - BOLETIM DE JURISPRUDÊNCIA - JUL./DEZ. - 2017

191

pela recorrente, não se aplica ao processo trabalhista, em razão da existência de
dispositivo legal especíﬁco quanto à matéria (art. 14 da Lei nº 5.584/70).
Processo: 0001844-25.2016.5.07.0027
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1

Julg.: 11/10/2017
Publ. DEJT: 13/10/2017

RECURSO ORDINÁRIO DO ACIONANTE. ISONOMIA.
OFENSA. NÃO VERIFICAÇÃO.
O tratamento diferenciado estabelecido pelo ACT 2015/2016 entre os trabalhadores submetidos ao regime de 12 horas e aqueles submetidos à jornada de
4, 6 ou 8 horas, para ﬁns de reparação das horas trabalhadas em dias feriados, não
representa qualquer ofensa ao princípio da isonomia, muito antes ao contrário, o
concretiza, já que ao estabelecer a paga em dobro do dia trabalhado apenas para
os exercentes da jornada de 12 horas objetivou coibir a dilatação de trabalho já
normalmente desgastante, desestimulando o empregador de adotá-la, ao tornála mais onerosa, situação não veriﬁcada na jornada reduzida, em que eventual
prorrogação não imporá maiores sacrifícios ao empregado a ela submetido, sendo
apropriada neste último caso a sua compensação através da concessão apenas de
folga simples. Recurso ordinário do acionante conhecido e improvimento, para
manter-se o julgado de 1º grau.

RECURSO ORDINÁRIO DO ACIONADO. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA EM QUE DEVERIA DEPOR.
PENA DE CONFISSÃO.
O não comparecimento da acionada à audiência em que deveria depor a
tornou confessa quanto ao não cumprimento integral da obrigação de pagar em
dobro o feriado de Corpus Christi (26/05/2016) para os empregados submetidos
à jornada de 12 horas, e concessão de folga compensatória simples para aqueles
submetidos à jornada de trabalho de 4, 6 ou 8 horas, não tendo a documentação
adunada aos autos pela acionada servido para afastar tal presunção. Recurso ordinário da acionada também conhecido e improvido, mantendo-se a integralidade
do decisum de 1º grau.
Processo: 0000966-36.2016.5.07.0016
Rel. Desemb.: Jefferson Quesado Junior
Turma 2

Julg.: 25/09/2017
Publ. DEJT: 26/09/2017

RECURSO ORDINÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ. PRELIMINARMENTE. DA NULIDADE DO JULGADO POR NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
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O juízo de primeiro grau reconheceu a conduta culposa do ente público,
considerando a falta de ﬁscalização no cumprimento de obrigações básicas do
contrato, de modo a enquadrá-lo no item V, da Súmula nº 331 do TST. Nessa
diretriz, constata-se que a decisão foi íntegra, não havendo omissão nos pontos
apresentados pelo recorrente, de modo que o simples julgamento contrário aos
seus interesses não conﬁgura nulidade do julgado por negativa de prestação jurisdicional. Preliminar rejeitada.

DA NULIDADE DO JULGADO POR CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA.
Não resta conﬁgurado o cerceamento do direito de defesa, pois caberia ao
reclamado, e não à reclamante, desvencilhar-se do ônus da prova da inexistência
de sua culpa, ao realizar a ﬁscalização pelo ﬁel cumprimento do contrato, até
porque quem detém toda a documentação pertinente é o ente público, e não o
trabalhador. Aplicação do princípio da "aptidão da prova". Preliminar rejeitada.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM".
Pela teoria da asserção, a legitimidade "ad causam" é a pertinência subjetiva
para participar da relação processual, que deve ser analisada de plano. Assim, o
caráter abstrato do direito de ação independe do direito material pleiteado, de
modo que a simples indicação do 2º reclamado como responsável subsidiário pela
satisfação das parcelas almejadas na peça exordial, justiﬁca sua legitimidade para
ﬁgurar no polo passivo da demanda. Na hipótese dos autos, tratando-se a pretensão da reclamante de reconhecer a responsabilidade subsidiária do 2º reclamado
(Estado do Ceará), não se pode acolher a preliminar de ilegitimidade passiva "ad
causam", por confundir-se com o mérito. Preliminar rejeitada.

RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TERCEIRIZAÇÃO.
"CULPA IN VIGILANDO". SÚMULA Nº 331, IV E V, DO TST.
Restando comprovado nos autos que a empresa prestadora de serviços foi
contratada pelo recorrente para o fornecimento de mão-de-obra e/ou para a prestação de serviços e que descumpriu as obrigações trabalhistas em relação aos seus
empregados, sendo o ente público omisso na ﬁscalização da execução do contrato,
não há como afastar do Estado do Ceará a responsabilidade pelo pagamento, de
forma subsidiária, das verbas devidas à empregada, tendo em vista o disposto na
Súmula nº 331, IV e V, do TST. Sentença mantida.

RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ALCANCE. SÚMULA
Nº 331, VI, DO TST.
Quanto à condenação em verbas de caráter punitivo, legais e convencionais,
aplica-se o entendimento consubstanciado na Súmula nº 331, VI, do TST, no sentido de que a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas
as verbas decorrentes da condenação, referentes ao período da prestação laboral.
Logo, há de ser mantida a decisão. Recurso Ordinário conhecido e desprovido.
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Processo: 0001763-55.2015.5.07.0013
Rel. Desemb.: Francisco José Gomes da Silva
Tribunal Pleno

193

Julg.: 16/10/2017
Publ. DEJT: 17/10/2017

RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMANTE. CARGO DE CONFIANÇA. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. INDEVIDAS.
A teor das provas documentais e testemunhal, entende-se indevidas as horas
extraordinárias, uma vez que o obreiro exerceu cargo de conﬁança que requeria
maior grau de conﬁança da reclamada, percebendo para tanto, gratiﬁcação não
inferior a um terço do salário do cargo efetivo, nos termos do art. 224, § 2º, da
CLT, c/c a Súmula 102, do TST, não fazendo jus as horas extras relativas à 7ª e
8ª horas e reﬂexos.

CURSOS "TREINET". HORAS EXTRAS. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA.
A existência dos cursos de "treinet" é incontroversa. No entanto, o ônus
de comprovar a quantidade de horas realizadas manteve-se com o reclamante,
sem que tenha trazido qualquer elemento capaz de demonstrar que tinha a carga
horária de 2 (duas) horas por semana.

RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMADO. DESVIO DE
FUNÇÃO. DIFERENÇAS SALARIAIS.
Restando demonstrado, de forma cabal, o exercício, de forma preponderante e não eventual, de função diversa da qual fora contratado, nada a modiﬁcar
na sentença de piso.

MATÉRIA EM COMUM A AMBOS OS RECURSOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DO TRANSPORTE DE NUMERÁRIO.
O transporte de valores por empregado não qualiﬁcado para essa atividade
o expõe a risco excessivo e engendra dano moral presumido (in re ipsa). Precedente do TST.

DO "QUANTUM" INDENIZATÓRIO.
Caracterizado o dano moral, a indenização é estipulada segundo o prudente
arbítrio do Juízo, o qual, atendendo aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, diante da gravidade da conduta, do grau de culpa do ofensor, do porte
econômico das partes envolvidas, estabelece o valor a ser compensado à vítima.
Recursos conhecidos e improvidos.
Processo: 0001697-76.2014.5.07.0024
Rel. Desemb.: Francisco José Gomes da Silva
Turma 2
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RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMANTE. SALDO DE
SALÁRIOS. CONTRADIÇÃO ENTRE A TESE INICIAL E O
DEPOIMENTO PESSOAL DO OBREIRO. CONFISSÃO.
Nos termos do art. 389 do CPC, há conﬁssão judicial quando a parte admite
a verdade de um fato contrário ao seu interesse e favorável ao do adversário. Logo,
conﬁrmando o autor em seu depoimento pessoal não ter recebido apenas dois meses
de salário, incabível, em sede recursal, a alegação de que a conﬁssão acima não
passou de mero equívoco do empregado, tendo em vista que, na verdade, ele quis
dizer que recebeu apenas dois meses de salário. Desse modo, observada a divergência entre a tese inicialmente defendida pelo autor e o teor do seu depoimento
pessoal, não há como prosperar a pretensão recursal de pagamento de mais seis
meses de salário, devendo, portanto, prevalecer a conﬁssão registrada em ata de
audiência de que não recebeu apenas dois meses de salário.

RECURSO DO RECLAMADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
O Município de Limoeiro do Norte foi acionado como beneﬁciário dos
serviços do reclamante, logo, potencialmente, pode ser responsabilizado em face
dos direitos vindicados, o que legitima o referido Ente Público a ﬁgurar do polo
passivo da demanda.

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 acompanhou e
exigiu a execução ﬁel do contratado, muito especialmente 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.
373, II, do CPC/2015), o que não ocorreu no caso dos autos (Súmula nº 331 do TST).
Processo: 0001278-88.2016.5.07.0023
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1

Julg.: 11/10/2017
Publ. DEJT: 13/10/2017

RECURSO ORDINÁRIO RECLAMANTE. VÍNCULO DIRETO
COM A SEGUNDA RECLAMADA. FINANCEIRA.
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Não há como considerar que a atividade de "oferta de cartão de crédito,
seguros, empréstimos pessoais e serviços correlatos", sem qualquer ingerência
quanto à aprovação do crédito a não ser pelas propostas rechaçadas de plano,
quando, de uma análise superﬁcial da proposta já se evidenciava a fraude, não se
enquadra como atividade típica de empregado ﬁnanciário, capaz de desvirtuar a
licitude do contrato de terceirização havido entre as rés.

DA EVENTUAL EQUIPARAÇÃO DA RECLAMANTE À QUALIDADE DE FINANCIÁRIA.
Embora tenha me ﬁliado ao entendimento de que 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 e de que as Resoluções emitidas pelo Banco Central
do Brasil não têm o condão de se sobrepor à lei, não sendo, dessa forma, instrumentos aptos a afastar a natureza de instituição ﬁnanceira de algumas empresas,
veriﬁca-se, no caso especíﬁco, que não há provas nos autos de que a reclamante, de
fato, exercia atividades típicas de ﬁnanciários. Recurso conhecido e não provido.
Processo: 0000515-17.2017.5.07.0035
Rel. Desemb.: Regina Glaucia Cavalcante Nepomuceno
Turma 1

Julg.: 11/10/2017
Publ. DEJT: 13/10/2017

RELAÇÃO DE EMPREGO ALEGADA NA VESTIBULAR.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
Nos termos do art. 114 da CF/88, é competente a Justiça do Trabalho para
processar e julgar as Ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes
de Direito Público Externo e da Administração Pública Direta e Indireta da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e, na forma da lei, outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho. In casu, o direito perseguido pela
autora qual o pagamento de valores referentes aos depósitos de FGTS do período
laboral, decorre de relação jurídica, cuja origem primeira é, inquestionavelmente,
o contrato de trabalho, pelo que competente este Segmento do Judiciário, na forma
do dispositivo constitucional supra.

FGTS. SÚMULA Nº 362 DO TST. PRAZO PRESCRICIONAL.
A teor do item II da Súmula nº 362 do C. TST, "para os casos em que o
prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou
cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF)". In casu, as parcelas
pleiteadas referentes à ausência dos depósitos de FGTS não restaram alcancadas
pelo cutelo prescricional.
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Processo: 0000184-65.2017.5.07.0025
Rel. Desemb.: Antº Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 23/10/2017
Publ. DEJT: 06/11/2017

RELAÇÃO DE TRABALHO. SERVIÇO REALIZADO COM
AUTONOMIA. AUSÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO. VÍNCULO
DE EMPREGO NÃO CONFIGURADO.
Para que seja reconhecida a relação de emprego, faz-se necessário que
ﬁque demonstrada a existência das características essenciais desse tipo de contrato, previstas na legislação: pessoa física que presta serviço com pessoalidade,
não eventualidade, onerosidade e subordinação. A falta de um destes elementos
é suﬁciente para desﬁgurar a relação de emprego.
Processo: 0001977-67.2015.5.07.0006
Rel. Desemb.: Plauto Carneiro Porto
Turma 3

Julg.: 10/08/2017
Publ. DEJT: 16/08/2017

RESCISÃO CONTRATUAL. ABANDONO DE EMPREGO.
ÔNUS DA PROVA.
O princípio da continuidade da relação de emprego estabelece que é presumida a intenção do empregado de continuar trabalhando, sendo, portanto, do
empregador o ônus de demonstrar o ânimo do trabalhador não mais permanecer
no emprego (requisito essencial à conﬁguração do abandono de emprego). No caso
em exame, porém, não restou caracterizado nos autos o intento da trabalhadora
não permanecer no emprego, por inexistência de circunstâncias evidenciadoras
desse propósito. Muito pelo contrário, colheu-se conﬁssão da recorrente em sentido
oposto, ante a aﬁrmação de que o rompimento do pacto laboral deu-se por motivo
alheio à vontade da obreira, em razão da suspensão de um contrato de prestação
de serviços mantido com uma autarquia federal. Assim, forçoso reconhecer que
o término do contrato de trabalho ocorreu por interesse do empregador.
Processo: 0000847-23.2016.5.07.0001
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1

Julg.: 11/10/2017
Publ. DEJT: 13/10/2017

RESCISÃO DO CONTRATO SEM JUSTA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE PEDIDO DE DEMISSÃO FEITO PELA
RECLAMANTE.

BJ 2017-2.indd 196

24/04/2018 12:09:46

TRT 7ª REGIÃO - BOLETIM DE JURISPRUDÊNCIA - JUL./DEZ. - 2017

197

Inexistindo prova no sentido de que a reclamante tenha efetivamente pedido
demissão, impõe-se seja reformada a decisão de 1º grau para reconhecer que o
término do contrato de trabalho se deu sem justa causa, considerando o princípio da
continuidade da relação de emprego, que gera presunção em favor do empregado.

AVISO PRÉVIO INDENIZADO. PROJEÇÃO DA DATA DE
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. MARCO INICIAL
DA CONTAGEM DO BIÊNIO PRESCRICIONAL. OJ Nº 83 DA
SBDI-1 DO TST.
A parte ﬁnal do parágrafo primeiro do art. 487 da CLT garante, sempre, a
integração do período de aviso prévio ao tempo de serviço do trabalhador dispensado.
Desta forma, o prazo prescricional somente começa a ﬂuir após o termino do aviso
prévio, entendimento consolidado pela OJ 83 da SBDI-1 do TST. Recurso ordinário
conhecido e provido. CAUSA MADURA. ARTIGO 1.013, § 3º, DO CPC/2015.
Reconhecido o vínculo empregatício entre reclamante e reclamado, entende-se, com
base no artigo 1.013, § 3º, do CPC/2015, aplicado subsidiariamente ao Processo
do Trabalho, que a Causa se encontra "Madura", ou seja, apta para julgamento
imediato, por não carecer de maior dilação probatória. Acrescente-se que se extrai
da Audiência de Id. ce5c41b, que o Juízo de 1º Grau, na presença das partes e sem
qualquer insurgência delas, declarou o encerramento da instrução processual".

"VERBAS RESCISÓRIAS. DEFERIMENTO.
Conﬁrmando-se o vínculo empregatício entre as partes litigantes, assim
como a dispensa sem justa causa, mpõe-se seja a reclamada condenada a pagar
as verbas rescisórias".
Processo: 0000152-27.2017.5.07.0036
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1

Julg.: 11/10/2017
Publ. DEJT: 17/10/2017

RESCISÃO INDIRETA X ABANDONO DE EMPREGO. CONSTATAÇÃO DAS PREVISÕES DA LETRA "D" DO ART. 483 DA CLT.
ADMISSÃO DA DESPEDIDA INDIRETA E CONSECTÁRIOS DAS
VERBAS RESCISÓRIAS DA TERMINAÇÃO DO CONTRATO
SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR.
Havendo descumprimento obrigação contratual relevante por parte do
empregador, que prejudique o empregado,há de se ter por rescindido o contrato
de trabalho de forma oblíqua, indireta (art.483, "d", CLT). Ademais, fenece a
tese patronal de abandono, à míngua de prova da intenção do autor de largar o
emprego, o qual, valendo-se da prerrogativa do §3° do art.483 da CLT, afastou-se
do trabalho e logo em seguida ajuizou a presente reclamação.
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Processo: 0000112-78.2017.5.07.0025
Rel. Desemb.: Emmanuel Teoﬁlo Furtado
Turma 1

Julg.: 11/10/2017
Publ. DEJT: 13/10/2017

RESCISÃO INDIRETA DO CONTRATO DE TRABALHO.
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS. CONFIGURAÇÃO.
Em obediência ao princípio da alteridade, em que o risco da atividade
econômica corre por conta do empregador e não do empregado, resta concluir
que a ausência de recolhimento do FGTS importa na rescisão indireta do
contrato de trabalho, por culpa do empregador, conforme preconiza o art.
483, 'd', da CLT. Precedentes do TST. Sentença reformada. Recurso ordinário
conhecido e provido.
Processo: 0001688-03.2016.5.07.0006
Rel. Desemb.: Francisco José Gomes da Silva
Turma 2

Julg.: 23/10/2017
Publ. DEJT: 06/11/2017

RESCISÃO INDIRETA. JUSTA CAUSA DO EMPREGADOR.
COMPROVAÇÃO.
Para que haja o reconhecimento da extinção do contrato de trabalho
na modalidade de rescisão indireta, imprescindível a comprovação da falta
grave do empregador. No caso em apreço, ao proceder a descontos, ilegais
e elevados, no salário do autor, a empresa descumpriu o disposto no artigo
462 da Consolidação das Leis do Trabalho, deixando de honrar com a obrigação de pagamento da remuneração efetivamente devida ao ex-empregado,
autorizando o reconhecimento da rescisão indireta do pacto laboral. Recurso
da reclamada conhecido e improvido.

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRABALHADOR EM
FARMÁCIA QUE FAZ TRANSPORTE DE VALORES DIÁRIOS.
RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA. CABIMENTO.
Tem direito à indenização por dano moral o trabalhador de farmácia que
transporta valores entre o local de trabalho e agências bancárias, tratando-se de
atividade passível de risco à sua integridade física.

SALÁRIO "POR FORA". ÔNUS DA PROVA.
Constitui ônus do autor provar a percepção de salário "por fora", por ser
fato constitutivo de seu direito, a teor do art. 818, da CLT, c/c o art. 373, I, do
novo CPC. No caso "sub oculis", veriﬁca-se haver o mesmo se desvencilhado
a contento de seu ônus, razão pela qual faz jus ao recebimento das respectivas
diferenças deferidas na sentença.
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Processo: 0001853-14.2016.5.07.0018
Rel. Desemb.: Fernanda Maria Uchoa Albuquerque
Turma 3

199

Julg.: 05/10/2017
Publ. DEJT: 06/10/2017

REMUNERAÇÃO. COMISSÃO. QUANTUM. SALÁRIO IN
NATURA. LIMITES FIXADOS PELO ART. 458, §3º, DA CLT.
A mera negativa da reclamada de pagamento de comissão ao reclamante
esbarra nas informações das testemunhas da própria empresa, testiﬁcadoras
da prática, deﬂagrada após a inauguração do Restaurante Pescador. Diante da
ausência de impugnação especíﬁca do quantum, conﬁrma-se aquele ﬁxado com
base na reclamação, nos exatos termos da decisão questionada. As circunstâncias
exsurgidas da instrução processual denotam o acerto da sentença, que, cotejando
uma e outra prova, deslindou a questão entendendo como mais idônea a produzida
pelo reclamante, da qual formou convicção de que a habitação fornecida era em
razão do labor, e não por ser necessária à efetivação da atividade. O art. 458, § 3º
da CLT ﬁxa que a habitação e alimentação fornecidas como salário utilidade não
poderão exceder o limite de 25% e 20%, respectivamente, do salário contratual.
Ora, se o valor do salário pela habitação (25% de R$ 3.260,00) foi ﬁxado em R$
815,00, pela alimentação há que ser em R$ 652,00 (20% de R$ 3.260,00).

DO MOTIVO DA TERMINAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.
Uma vez não tendo carreado prova da culpa exclusiva do reclamante pela
violação ao regramento insculpido no art. 29, caput, da CLT, nada a alterar do
decisum que conﬁrmou a incidência do art. 483, d, da CLT, como determinadora
do ﬁnal do contrato de trabalho.

DO SEGURO-DESEMPREGO.
O que a recorrente pretende é que já seja decretado o reconhecimento da
relação formal de emprego entre o reclamante e outro estabelecimento, o que, de
se dizer, não se aﬁgura minimamente razoável, por extrapolar, sobremaneira, os
limites da lide.

RECONVENÇÃO.
Os argumentos lançados no recurso limitam-se a tratar dos alegados danos
materiais, acerca dos quais, conforme o sentenciado, nada foi pedido.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Na vertente hipótese, observa-se que não estão preenchidos todos os requisitos explicitados na Súmula 02,TRT 7, pois, embora beneﬁciária da justiça gratuita,
a parte reclamante não se encontra assistida pelo sindicato da sua categoria. Logo,
é incabível, na espécie, a concessão de honorários advocatícios.

DO RECURSO ADESIVO DO RECLAMANTE.
Em momento algum restou demonstrado na instrução processual que a
reclamada tenha praticado ato ilegal a respaldar a parcela indenizatória vindicada,
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elemento indispensável, juntamente com a demonstração do abalo moral experimentado e o nexo de causalidade entre ambos.
Processo: 0000046-38.2016.5.07.0024
Rel. Desemb.: Plauto Carneiro Porto
Turma 3

Julg.: 28/09/2017
Publ. DEJT: 29/09/2017

RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO.
CONTRATO DE GESTÃO.
Evidenciada a conduta culposa da administração pública no cumprimento
das obrigações dispostas na Lei 8.666/1993, mormente daquelas insertas no art.
67 e parágrafos, especialmente na ﬁscalização do cumprimento das obrigações
contratuais e legais da prestadora de serviço, enquanto empregadora, incide sobre a
contratante a responsabilidade subsidiária, pelo pagamento dos títulos trabalhistas
inadimplidos pelas contratadas, consoante o entendimento plasmado no item V
da Súmula 331 do TST.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DOS ELEMENTOS CARACTERIZADORES
DO DEVER DE INDENIZAR.
O mero reconhecimento de que são devidas as verbas rescisórias pleiteadas
não implica, por si só, em automático direito à indenização por supostos danos à
esfera extrapatrimonial da empregada. A reparação pelo atraso no pagamento das
verbas rescisórias já se encontra albergada pelos efeitos do regramento disposto no
art. 477, § 8º, da CLT, ao se instituir multa pelo atraso do pagamento dos títulos
rescisórios, a qual foi deferida em prol da obreira. Recurso provido parcialmente.
Processo: 0000232-22.2016.5.07.0037
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar
Turma 1

Julg.: 25/10/2017
Publ. DEJT: 25/10/2017

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,
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especialmente no tocante à ﬁscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da prestadora de serviço. Portanto, caberia à reclamada provar que
contratou mediante licitação regular (inexistência de culpa in eligendo), e que
ela, a recorrente, acompanhou e exigiu a execução ﬁel do contrato, não só quanto
ao cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias pertinentes ao
contrato (inexistência de culpa in vigilando), mas também, quanto às obrigações
decorrentes da rescisão do contrato de trabalho de seus empregados, por tratar-se
de fato impeditivo ao acolhimento da pretensão da autoral (art. 373, II, do CPC),
o que não ocorreu no caso dos autos (Súmula nº 331 do TST).
Processo: 0001914-51.2015.5.07.0003
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1

Julg.: 11/10/2017
Publ. DEJT: 13/10/2017

RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL. ABRANGÊNCIA. SÚMULA Nº 331, IV E VI
DO TST. "
A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as
verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral"
(Súmula nº 331, VI, do TST). Aplicação. A indenização por dano moral decorrente
de ilícito trabalhista encontra-se albergada pela responsabilidade subsidiária da
empresa tomadora.

2. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULAS N. 219 E 329
DO TST. SÚMULA Nº 02 DO TRT7. 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 ns. 219 e 329 do TST, c/c a Súmula nº 02 do TRT7.

3.MULTA PREVISTA NO ART. 475-J DO CPC DE 1973.
Aplicação ao processo do trabalho. Impossibilidade. Não se aplica a multa
prevista no art. 475-J do CPC/1973 ao processo do trabalho, pois, no que diz
respeito à execução trabalhista, não há omissão na CLT a autorizar a incidência
subsidiária da norma processual civil. Recursos Ordinários conhecidos e parcialmente providos
Processo: 0000445-90.2014.5.07.0039
Rel. Desemb.: Jose Antonio Parente da Silva
Turma 3
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SALÁRIO-FAMÍLIA. INDENIZAÇÃO PELA NÃO PERCEPÇÃO.
CTPS NÃO ANOTADA POR OPÇÃO DO EMPREGADO COMBINADA COM AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE PROVA DE FILIAÇÃO AO EMPREGADOR.
A ausência de anotação da CTPS, em geral, importa em presunção de que
a reclamante restou impedida, por ato do empregador, de cumprir os requisitos
legais para a percepção do salário família, ou seja - a prova de que teria ﬁlhos ou
equiparados (art. 65 da Lei 8.213/1991). No entanto, o que se extrai dos autos é
que a própria reclamante não consentiu em ter anotada sua CTPS, o que impediu
que a reclamante se beneﬁciasse do salário-família, que, aliás, é descontado da
Previdência Social. Obviamente, a reclamada não poderia consentir com a situação
de manter um empregado sem registro, mas não se pode, agora, beneﬁciar a incúria
da empregada, com o pagamento de indenização correspondente ao salário-família,
se foi ela a principal culpada por não receber tal valor, já que, sendo a principal
responsável por não ter sua CTPS anotada, na época, por conseguinte, não fez a
entrega dos documentos para formalização do benefício.

DEPÓSITOS DE FGTS. DIREITO COGENTE.
A obrigação de a parte reclamada realizar os depósitos de FGTS decorre
do reconhecimento de vínculo de emprego, inclusive de natureza doméstica (art.
7º, III e parágrafo único, Constituição Federal; art. 21 da Lei Complementar n.
150/2015; art. 15 da Lei 8.036/1990). Assim, é impertinente a discussão sob a
óptica da "responsabilidade civil" da ré pelos depósitos de FGTS e, por conseguinte, irrelevante qualquer debate em torno da culpa da demandada pela não
formalização da relação de emprego, uma vez que, conforme já dito, tal obrigação
decorre de clara disposição legal/constitucional laboral de ordem pública. Recurso
parcialmente conhecido e parcialmente provido.
Processo: 0001137-54.2016.5.07.0028
Rel. Desemb.: Fco. Tarcisio Guedes Lima Verde Junior
Turma 3

Julg.: 14/09/2017
Publ. DEJT: 02/10/2017

SALÁRIO COMPLESSIVO. ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE E NOTURNO. NULIDADE.
O pagamento englobado de parcela(s) remuneratória(s) constitui o denominado salário complessivo e sua prática é vedada, de sorte que, segundo o
entendimento disposto na Súmula 91 do C.TST "nula é a cláusula contratual que
ﬁxa determinada importância ou percentagem para atender englobadamente vários
direitos legais ou contratuais do trabalhador". Recurso conhecido e desprovido.
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Processo: 0000947-54.2017.5.07.0029
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar
Turma 1

203

Julg.: 25/10/2017
Publ. DEJT: 25/10/2017

SALÁRIO "PAGO POR FORA". PROVA.
Demonstrado, através da prova produzida, que havia pagamento de salário
extra folha, de sorte que mantém-se inalterada a decisão de primeiro grau que
deferiu o pedido de diferenças a esse título.

VERBAS RESCISÓRIAS. QUITAÇÃO PARCIAL. DIFERENÇAS
DEVIDAS.
Comprovado mediante depósito bancário, em favor da parte autora, o
pagamento das verbas rescisórias, calculadas com base na remuneração oﬁcial,
de se reconhecer a quitação parcial, sendo devidas tão somente as diferenças
decorrentes da não integração do salário "por fora". Recurso parcialmente provido.
Processo: 0000688-75.2015.5.07.0014
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar
Turma 1

Julg.: 11/10/2017
Publ. DEJT: 13/10/2017

SUCESSÃO DE EMPREGADORES. RESPONSABILIDADES
TRABALHISTAS.
Embora, em regra, o contrato de trabalho seja personalíssimo em face do
empregado, o mesmo não ocorre em relação ao empregador, ou seja, a transferência
da atividade econômica para outro titular mantém em vigor o contrato de trabalho
celebrado entre o trabalhador e o titular anterior em todos os seus itens e não afetará os direitos adquiridos por seus empregados. Recurso conhecido e improvido.
Processo: 0000153-75.2017.5.07.0015
Rel. Desemb.: Francisco José Gomes da Silva
Turma 2

Julg.: 16/10/2017
Publ. DEJT: 17/10/2017

TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. MERA HIPÓTESE DE EMPRESA
INTERPOSTA ENTRE PARTÍCIPES DE VERDADEIRA
RELAÇÃO EMPREGATÍCIA. APLICAÇÃO DO INCISO I DA
SÚMULA 331 DO C. TST.
A contratação de trabalhador por meio de empresa interposta, para prestação
de serviços vinculados à atividade-ﬁm da empresa tomadora, conﬁgura a fraude
tipiﬁcada no art. 9º da CLT, a atrair a regra jurisprudencial substanciada no inciso
I da Súmula 331 do Colendo TST.
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ATIVIDADES TIPICAMENTE BANCÁRIAS. RECONHECIMENTO. CONSEQUÊNCIA.
Reconhecida à reclamante a condição de bancária, não se lhe há negar o
direito à jornada normal de seis horas, nos termos do art. 224 da CLT, e demais
benefícios assegurados à categoria via convenções coletivas de trabalho.

JORNADA LABORAL SUPLEMENTAR. OCORRÊNCIA
PROVADA.
Comprovada a prestação de horas extraordinárias, impõe-se deferido o
pagamento respectivo, com os reﬂexos consectários.

INTERVALO PARA DESCANSO. ARTIGO 384 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO.
O descumprimento do intervalo previsto no art. 384 da CLT não importa
mera penalidade administrativa, mas, sim, pagamento do tempo correspondente,
nos moldes do artigo 71, § 4º, da CLT, tendo em vista tratar-se de medida de
higiene, saúde e segurança da trabalhadora.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA Nº 02 DESTE
REGIONAL.
Desatendidos os requisitos previstos na Súmula nº 02 deste Regional para
a concessão de honorários advocatícios, indeferível a postulação respectiva.
Processo: 0001936-52.2014.5.07.0001
Rel. Desemb.: Antº Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 30/10/2017
Publ. DEJT: 06/11/2017

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.
ASSINATURA DA EMPREGADA. QUITAÇÃO DAS VERBAS
RESCISÓRIAS. VALIDADE.
Tendo em vista que, no referido Termo Rescisório (doc. id. nº 5d71a 46
- p. 2), assinado pela reclamante, consta declaração de pagamento das verbas
rescisórias no valor de 2.544,87, deve ser conﬁrmada a presunção de veracidade
do propalado TRCT, impondo-se, por conseguinte, a manutenção da decisão da
Origem que indeferiu o pedido de pagamento das verbas rescisórias, determinando
a dedução do valor de R$ 2.544,87 (dois mil quinhentos e quarenta e quatro reais e
oitenta e sete centavos), já percebida pela Reclamante a título de verbas rescisórias.
Recurso conhecido e desprovido.
Processo: 0001202-30.2016.5.07.0002
Rel. Desemb.: Emmanuel Teoﬁlo Furtado
Turma 1
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TESE JURÍDICA PREVALECENTE Nº 2. TEMPO À DISPOSIÇÃO.
MINUTOS QUE ANTECEDEM E SUCEDEM A JORNADA
DE TRABALHO.
O tempo gasto pelo empregado no estabelecimento empresarial em atividades relativas à troca de uniforme, alimentação, higiene pessoal, entre outras,
deve ser considerado como à disposição do empregador e enseja o pagamento da
jornada extraordinária correspondente, exceto se não ultrapassar cinco minutos de
variação no registro do horário de entrada e de saída, observado o limite máximo
de dez minutos diários (art. 58, § 1º, da CLT). Extrapolada essa tolerância, deve
ser computada como extraordinária a totalidade do tempo que exceder a jornada
normal. Recurso conhecido e improvido.
Processo: 0000713-60.2017.5.07.0033
Rel. Desemb.: Francisco José Gomes da Silva
Tribunal Pleno

Julg.: 16/10/2017
Publ. DEJT: 17/10/2017

TESTEMUNHA QUE FALTA COM A VERDADE. FATO SUPERVENIENTE À SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DO DEPOIMENTO COMO MEIO DE PROVA. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ.
Constatando-se, que a testemunha do banco faltou com a verdade na audiência do dia 09 de julho de 2012 dar-se provimento ao recurso para ﬁns de desconsiderar suas declarações como meio de prova hábil, em razão do vício que permeia
sua fala (alteração da verdade dos fatos), determinado-se a expedição de ofício
à Polícia Federal para apuração do crime de falso testemunho. Ainda, invocando
os princípios basilares do CPC, preconizados nos artigos 5º e 6°, ao exigir que
"aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo
com a boa-fé" e que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para
que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva", considerar
que o recorrido agiu com má-fé (art. 80, II e V), motivo pelo qual condena-se, de
ofício, ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da
causa, em favor do autor (art. 81, CPC).

BANCÁRIO. GERENTE DE RELACIONAMENTO. CARGO DE
CONFIANÇA. ENQUADRAMENTO NO ART. 224, § 2°, DA CLT.
JORNADA DE TRABALHO.
Nos termos da jurisprudência predominante, para caracterização do exercício de cargo de conﬁança, além da percepção de gratiﬁcação de função não inferior
a 1/3 (um terço) do salário do cargo efetivo, necessária se faz a veriﬁcação do
desempenho de encargo de direção, gerência, ﬁscalização, cheﬁa ou equivalente.
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Não se desincumbindo o empregado do ônus de provar que suas funções eram
meramente técnicas, não tem direito ao reconhecimento da jornada reduzida de
seis horas diárias, sendo indevidas, como extras, as 7ª e 8ª horas trabalhadas.

HORAS EXTRAS ALÉM DA OITAVA HORA. ÔNUS DA PROVA.
PREVALÊNCIA DA PROVA ORAL SOBRE A DOCUMENTAL.
A prova das alegações, segundo a regra prescrita no art. 818 da CLT,
incumbe à parte que as ﬁzer, sendo indevida a condenação em horas extras sem a
existência da prova do fato constitutivo do direito pleiteado. No caso, o reclamante
ofereceu prova testemunhal que inﬁrmou a prova documental, demonstrando a
extrapolação de jornada além daquelas consignadas nos cartões de ponto.

BANCÁRIO. CÁLCULO DE HORAS EXTRAS. DIVISOR
APLICÁVEL.
Consoante as teses jurídicas ﬁrmadas pelo C. TST (processo IRR nº
RR-849-83.2013.5.03.0138), no caso de bancário, a inclusão do sábado como
dia de repouso semanal remunerado não altera o divisor, em virtude de não haver
redução do número de horas semanais, trabalhadas e de repouso, devendo, portanto,
ser observado para cálculo das horas extras o divisor 180 e 220 para as jornadas
de 6 (seis) e 8 (oito) horas, respectivamente.

EQUIPARAÇÃO SALARIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
DO ART. 461 DA CLT. INDEFERIMENTO.
A prova dos fatos da equiparação salarial é ônus probatório do empregado,
conforme regra inscrita no art. 818 da CLT. A teor do disposto no artigo 461 da
CLT, constitui pressuposto da equiparação salarial que paradigma e reclamante
tenham exercido, concomitantemente, funções idênticas para o mesmo empregador,
na mesma localidade, com a mesma perfeição técnica e produtividade e desde
que não haja diferença de tempo na função superior há dois anos. Não provado
nos autos a ocorrência dos requisitos da equiparação salarial pretendida, resta
intocável a decisão de piso.

ASSÉDIO MORAL. CUMPRIMENTO DE METAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA.
Ainda que veriﬁcada a cobrança pelo cumprimento de metas, mesmo que
de forma incisiva, não restou demonstrado nos autos que tal conduta se dava
pessoalmente, mediante tratamento humilhante e degradante, de forma reiterada,
de modo a caracterizar o alegado assédio moral.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REPARAÇÃO POR PERDAS
E DANOS. ART. 404 DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE
NA JUSTIÇA DO TRABALHO.
A condenação ao pagamento de honorários advocatícios de forma indenizável, a título de reparação por perdas e danos, não encontra amparo no direito
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processual trabalhista, em razão da existência de regulamentação especíﬁca na
Lei 5.584/70, não sendo a hipótese de aplicação subsidiária da regra disposta no
art. 404 do Código Civil. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Processo: 0000173-54.2012.5.07.0011
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar
Turma 1

Julg.: 05/10/2017
Publ. DEJT: 18/10/2017

TOMADOR DE SERVIÇOS. DECISÃO DO EXCELSO STF
DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE DO § 1º DO
ART. 71 DA LEI Nº 8.666/93. CULPA IN ELIGENDO OU IN
VIGILANDO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA MUNICIPAL PELOS DIREITOS TRABALHISTAS DE EMPREGADOS
DA EMPRESA PRESTADORA.
Embora o Excelso Supremo Tribunal Federal haja proclamado a constitucionalidade 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", aquela Corte Constitucional, no mesmo julgado, admitiu, em
caráter excepcional, o redirecionamento ao contratante da obrigação de quitar a
dívida impaga da contratada, sempre que aquele estiver conﬁguradamente incurso
na culpa in eligendo ou na in vigilando. É o caso destes autos, em que a Edilidade
olvidou de carrear ao processo prova de haver ﬁscalizado o cumprimento das obrigações contratuais e legais, especialmente as de natureza trabalhista, por parte da
contratada. Nesse compasso, impõe-se mantida sua responsabilização subsidiária
quanto às obrigações inadimplidas pela empresa prestadora.
Processo: 0001082-21.2016.5.07.0023
Rel. Desemb.: Antº Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 23/10/2017
Publ. DEJT: 06/11/2017

TOMADOR DOS SERVIÇOS. ENTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.
Segundo entendimento recente do C. TST, com fundamento em decisão proferida pelo STF que declarou constitucional o art.71 da Lei 8.666/93 (ADC 16/DF),
permanece a responsabilidade subsidiária dos entes públicos, pelos direitos trabalhistas
do empregado locado, não cumpridos pelo empregador, sempre que os mesmos, na
qualidade de tomadores dos serviços, não sejam criteriosos na escolha da empresa
prestadora e na ﬁscalização das obrigações pertinentes ao respectivo contrato.
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LIMITES DA CONDENAÇÃO SUBSIDIÁRIA.
A responsabilidade subsidiária do ente público tomador de serviços abrange
todas as parcelas oriundas da condenação, inclusive as verbas rescisórias e, eventualmente, as multas devidas ao empregado. Entendimento diverso importaria em
suprimir direitos dos trabalhadores, a parte mais fraca na relação, em face do que
há de receber a tutela estatal. Recurso conhecido e improvido
Processo: 0000166-14.2017.5.07.0035
Rel. Desemb.: Jefferson Quesado Junior
Turma 2

Julg.: 02/10/2017
Publ. DEJT: 04/10/2017

TRABALHO EXTERNO. HORAS EXTRAS INDEVIDAS.
Sem o acompanhamento, pari passu, do empregador, no evolver diário de
suas atividades funcionais, sobeja ao empregado a comodidade de gerir, consoante
melhor lhe convenha, o tempo ao correr do qual se lhe espera a desincumbência
de seus cometimentos funcionais, não se havendo falar, em caso tal, de pagamento
de horas extras, a teor da regra emergente do Inciso I do Art. 62 da CLT. Recurso
conhecido e desprovido.
Processo: 0001278-64.2016.5.07.0031
Rel. Desemb.: Antº Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 30/10/2017
Publ. DEJT: 06/11/2017

TRANSFERÊNCIA. REQUISITOS SATISFEITOS.
Uma vez que a postulante satisfez os requisitos para pleitear sua
transferência para o Estado do Piauí e restando desconstituído o argumento
da reclamada de que não poderia realizar a reposição por falta de previsão
orçamentária, nega-se provimento ao apelo da demandada, mantendo-se a
decisão de primeiro grau que a condenou a efetivar a transferência da autora
para o Hospital Universitário Federal do Piauí.
Processo: 0001676-50.2016.5.07.0018
Rel. Desemb.: Jefferson Quesado Junior
Turma 2

Julg.: 02/10/2017
Publ. DEJT: 04/10/2017

TURNO ININTERRUPTO DE REVEZAMENTO. FIXAÇÃO DE
JORNADA DE TRABALHO MEDIANTE NEGOCIAÇÃO COLETIVA. SÚMULA 423 DO TST E ART. 7º, XIV DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL DE 1988. EXTRAPOLAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

BJ 2017-2.indd 208

24/04/2018 12:09:46

TRT 7ª REGIÃO - BOLETIM DE JURISPRUDÊNCIA - JUL./DEZ. - 2017

209

É inválida a negociação coletiva que estabelece jornada superior a oito
horas para o turno ininterrupto de revezamento, nos termos do art. 7º, inciso XIV
da Constituição Federal e da Súmula nº 423 do TST.

INTERVALO INTRAJORNADA. REDUÇÃO POR NORMA
COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE.
A cláusula de Acordo Coletivo que reduz o intervalo intrajornada é inválida,
por afrontar norma de proteção da higiene, saúde e segurança do trabalhador, de
índole imperativa(art. 71 da CLT e 7º XXII da CF. Recurso não provido.
Processo: 0000368-94.2017.5.07.0033
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar
Turma 1

Julg.: 05/10/2017
Publ. DEJT: 06/10/2017

TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO. HORAS
EXTRAS E NOTURNAS. ADICIONAIS DIFERENCIADOS
PREVISTOS EM CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO.
APLICABILIDADE.
Prevendo norma coletiva, a título de adicionais de horas extras e noturnas, percentuais diferenciados e mais benéﬁcos ao empregado, reputa-se obrigatória sua observância.
In casu, ativando-se o autor à noite, em regime de turnos ininterruptos de revezamento,
tem jus ao adicional noturno de 30% sobre o valor da hora diurna, conforme previsto
em CCT de sua Categoria. Quanto às horas extras laboradas, como superam o quantitativo de vinte mensais, ali exigido, a elas se aplica, a partir da vigésima primeira hora,
o acréscimo de 60%, consoante Cláusula Sétima da mencionada Negociação Coletiva.
Processo: 0002831-46.2016.5.07.0032
Rel. Desemb.: Antº Marques Cavalcante Filho
Turma 2

Julg.: 23/10/2017
Publ. DEJT: 06/11/2017

VÍNCULO EMPREGATÍCIO. CONFIGURAÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS.
Conﬁrma-se decisão que, fundamentada na prova dos autos e legislação
adequada ao caso, presta a tutela jurisdicional na melhor forma de direito. Frise-se
que não há qualquer ofensa às regras de distribuição do ônus da prova, uma vez
que, conforme fundamentos da sentença, o reclamante se desincumbiu, através
do depoimento de sua testemunha, do ônus de provar o vínculo empregatício alegado (art. 818 da CLT e 373, I, do CPC de 2015), ao passo que a reclamada não
se desincumbiu, de forma satisfatória, do ônus de comprovar o fato impeditivo
de direito alegado (art. 818 da CLT e 373, II, do CPC de 2015), qual seja, que o
autor apenas alugava os caminhões da empresa.
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13º SALÁRIO PROPORCIONAL. LABOR INFERIOR A 15 DIAS
DENTRO DO MÊS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Quanto ao 13° salário proporcional, veriﬁca-se que razão assiste à reclamada, uma vez que, com fulcro no art. 1°, §2°, da Lei 4090/62, e art. 1º, p.u, do
Decreto 57.155/65 (que regulamenta aquela lei), os 15 dias mínimos laborados,
que ensejam a fração de 1/12, devem ser trabalhados dentro do mesmo mês, o que
não se veriﬁca no presente caso, uma vez que o período laboral, reconhecido em
sentença, foi de 21/04/2016 a 09/05/2016. Sendo assim, de se dar parcial provimento ao apelo para excluir, da condenação, o 13º salário proporcional na razão
de 1/12. Recurso ordinário conhecido e parcialmente provido.
Processo: 0001644-03.2016.5.07.0032
Rel. Desemb.: Fco. Tarcisio Guedes Lima Verde Junior
Turma 3

Julg.: 14/09/2017
Publ. DEJT: 02/10/2017

VÍNCULO EMPREGATÍCIO. CONSÓRCIO DE EMPRESAS.
RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.
A possibilidade de responsabilização subsidiária das empresas integrantes
de consórcio de empresas, pelo inadimplemento de verbas trabalhistas, deriva da
relação de terceirização havida entre o Ente Público e as demandadas. Conforme
leciona o doutrinador Maurício Godinho Delgado, o consórcio de empregadores
cria uma solidariedade dual com respeito a seus empregadores integrantes, ou
seja, não apenas a solidariedade ativa, com respeito às prerrogativas empresarias
perante os trabalhadores, sendo considerado um empregador único.

DELIMITAÇÃO DO PERÍODO.
Entretanto, a responsabilização subsidiária deve ser limitada ao período
do contrato. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Processo: 0001863-07.2015.5.07.0014
Rel. Desemb.: Regina Glaucia Cavalcante Nepomuceno
Turma 1

Julg.: 08/11/2017
Publ. DEJT: 09/11/2017

VÍNCULO EMPREGATÍCIO. TRABALHO AUTÔNOMO. ÔNUS
DA PROVA. COMPROVAÇÃO.
Havendo a parte reclamada admitido a prestação de serviços, mas negado
o vínculo empregatício sob o argumento de que o reclamante prestava serviços de
modo autônomo, atraiu para si o ônus probatório do fato impeditivo alegado, a teor
do art.818 da CLT, e art. 373,inciso II, do CPC, encargo do qual se desvencilhou
a contento. Sentença mantida.
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Processo: 0001244-40.2016.5.07.0015
Rel. Desemb.: Jose Antonio Parente da Silva
Turma 3

211

Julg.: 26/10/2017
Publ. DEJT: 10/11/2017

VÍNCULO DE EMPREGO X REPRESENTAÇÃO COMERCIAL
AUTÔNOMA.
A distinção entre o empregado e o representante comercial autônomo reside
essencialmente no aspecto da subordinação jurídica, que é um dos requisitos indispensáveis para se conﬁgurar a existência do vínculo empregatício. O grau de ingerência
empresarial nas atividades proﬁssionais é o critério mais adequado para que possa ser
feita a distinção entre o vendedor empregado e o representante comercial autônomo. Na
hipótese dos autos, veriﬁcou-se que a intensidade da intervenção da representada nas
atividades do representante não ultrapassava os limites estabelecidos pela Lei 4.886/65,
razão pela qual se mantém o entendimento de que o vínculo ﬁrmado entre as partes
era de representação comercial e não de emprego. Recurso que se nega provimento.
Processo: 0000615-06.2015.5.07.0014
Rel. Desemb.: Dulcina de Holanda Palhano
Turma 1

Julg.: 05/10/2017
Publ. DEJT: 06/10/2017

VÍNCULO DE EMPREGO. ALEGAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE FORMA AUTÔNOMA. FATO IMPEDITIVO DO
DIREITO DA AUTORA. ÔNUS DA PROVA DA RÉ. COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE ORIGEM.
Quando a reclamada nega a relação de emprego, mas admite a prestação
de serviços, sob a modalidade de trabalho autônomo, atrai para si o ônus de comprovar o fato impeditivo do direito da reclamante, a teor do disposto no art. 818,
da CLT, combinado com o art. 373, II, do CPC/2015, do qual, se desincumbiu a
contento. Recurso conhecido e improvido.
Processo: 0000577-60.2016.5.07.0013
Rel. Desemb.: Emmanuel Teoﬁlo Furtado
Turma 1

Julg.: 11/10/2017
Publ. DEJT: 13/10/2017

VÍNCULO DE EMPREGO. "PEJOTIZAÇÃO" REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E CONSULTORIA. CONTRATOREALIDADE. CARACTERES DA RELAÇÃO DE EMPREGO
DEFLAGRADOS.
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1. A contratação de pessoa jurídica não impede o reconhecimento da relação
de emprego com o seu titular, mormente quando informal o ajuste e sem registro no
CORE. 2. Admitido o labor, cumpre ao empregador provar a prestação de serviços
impessoal e/ou não-subordinada. 3. A ausência de controle de jornada ou o trabalho
à distância não guarda relação com o requisito da pessoalidade. Trabalho intuitu
personae é aquele realizado pela pessoa física, não podendo se fazer substituir por
outra pessoa. 4. A habitualidade diz respeito à prestação do labor e não à presença
física na sede da empresa. 5. A subordinação se faz presente quando a atividade
laboral é desenvolvida sob a dependência do empregador. 6. Caso em que a prova
dos autos indica a presença dos caracteres da relação de emprego (CLT, art. 3º),
exercendo o recorrido, efetivamente, no período considerado, mal dissimulado em um
suposto contrato verbal de representação comercial e consultoria, o cargo de gerente
comercial. 7. Eventuais prejuízos ou ilícitos praticados pelo obreiro contra empresa
não interferem no reconhecimento do vínculo, podendo, quando muito, referendar
demissão por justa causa - esta, porém, não utilizada como matéria de defesa.

VALOR DA REMUNERAÇÃO.
Aplicada a distribuição dinâmica do ônus da prova (NCPC, art. 373, § 1º),
cumpria à reclamada, que tinha plenas condições de assim o fazer, comprovar
que remunerava o trabalho do recorrido por comissões sobre vendas, mormente
quando sequer um contrato por escrito ﬁrmou. Caso, ademais, em que há impressões de tela de troca de e-mails em que é aﬁrmado pelo reclamante o valor de sua
remuneração, sem que tais documentos tenham sido especiﬁcamente refutados,
senão de forma genérica. Recurso conhecido e desprovido.
Processo: 0000537-42.2015.5.07.0004
Rel. Desemb.: Maria Roseli Mendes Alencar
Turma 1

Julg.: 25/10/2017
Publ. DEJT: 25/10/2017

VÍNCULO DE EMPREGO X PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTÔNOMO. ÔNUS DA PROVA.
Ao negar a existência de vinculação empregatícia, mas admitindo que o reclamante lhe prestou serviço autônomo, sob o molde da ﬁgura civilista de empreitada,
a parte reclamada atraiu para si o ônus probatório do fato obstativo alegado, exegese
dos artigos 818 da CLT e 373, II, do NCPC, ﬁcando com a incumbência de afastar
a presunção relativa de existência do modo ordinário de contratação do trabalho.
Se de tal onus probandi se desonerou a contento, mantém-se a sentença que julgou
improcedente a ação. Recurso ordinário do reclamante conhecido e não provido.
Processo: 0000212-97.2017.5.07.0036
Rel. Desemb.: Emmanuel Teoﬁlo Furtado
Turma 1
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