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Nesta edição, o advogado e professor da 
Fundação Getúlio Vargas, Carlos Zangrando 
fala sobre a relação trabalhista e o reconheci-
mento da negociação coletiva com a reforma 
trabalhista. "Em uma época de crise como a que 
vivenciamos, cabe à todas as instituições traba-
lhistas (sindicatos, centrais sindicais, federa-
ções, confederações, Ministério do Trabalho, 
Ministério Público do Trabalho, Auditoria-Fis-
cal do Trabalho e Poder Judiciário trabalhista) 
contribuir positivamente para a manutenção e 
o crescimento dos empregos, desestimulando a 
cizânia, o dissídio e as expectativas falsas, que 
só contribuem negativamente para a seguran-
ça jurídica." Confira!   (Página 6)
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DESTAQUE

O novo cenário das ações regressivas 
do INSS contra as empresas

C
om a finalidade de obter o ressarcimento das despesas decorrentes de acidente de 
trabalho e doenças profissionais, que teriam sido causadas pela negligência dos 
empregadores, pelo não cumprimento de normas de segurança e higiene do trabalho, 
o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) propõe ações regressivas, contra as 

empresas/empregadores, com base no art. 120 da Lei nº 8.213/91.
Inicialmente, as ações regressivas eram propostas para obter o ressarcimento das despesas 

incorridas no pagamento de aposentadoria por invalidez ou pensão por morte, decorrentes de 
acidentes do trabalho ou doenças profissionais, de modo que tais ações eram e ainda são propostas 
pelo INSS, sob o entendimento de que seriam despesas extraordinárias, causadas exclusivamente 
em função da negligência dos empregadores no cumprimento das normas de segurança e higiene 
do trabalho.

Nos últimos anos, o INSS tem ampliado a utilização da ação regressiva, ajuizando a referida 
ação contra os empregadores, não apenas para os casos de aposentadoria por invalidez e pensão 
por morte, mas ainda no intuito de obter o ressarcimento de valores pagos pela concessão de auxí- 
lio-doença acidentário (que são bem mais frequentes). Nesse novo cenário, a ação pode ter inclusive 
como escopo o ressarcimento de valores pagos para determinados grupos de empregados, caso 
apresentem o mesmo tipo de patologia/lesão.

Torna-se importante destacar que esse novo procedimento prejudica a ampla defesa e o 
contraditório dos empregadores, uma vez que, para que seja constatada a natureza acidentária do 
auxílio-doença, é de extrema importância a análise do histórico clínico de cada empregado. Isto é, 
deve ser apurada, por meio de documentos e, eventualmente, até mesmo perícia, a existência de 
nexo de causalidade entre as atividades exercidas pelos empregados e as patologias incapacitantes 
ao trabalho, que teriam motivado o auxílio-doença, supostamente, acidentário.

Nesse aspecto, a área de segurança e medicina do trabalho, em conjunto com os departamentos 
médico e jurídico, devem cada vez mais se atentar quanto à necessidade de investigar as causas 
dos afastamentos dos empregados, para que possam contestar a aplicação do nexo, a partir da 
ciência de que o INSS teria concedido auxílio-doença acidentário, para que o referido benefício 
previdenciário seja convertido em auxílio-doença comum, ou seja, não decorrente do trabalho.

Além disso, nos casos de acidente do trabalho, os empregadores devem buscar informações 
detalhadas quanto às causas que motivaram o acidente, pois a ação regressiva não poderia ser 
proposta nos casos em que o acidente ou a lesão forem decorrentes de imprudência, negligência 
ou até mesmo dolo do empregado. Podemos mencionar os casos em que os empregados burlam 
procedimentos de segurança ou deixam de utilizar os Equipamentos de Proteção Individual – EPI, 
apesar da correta fiscalização por parte do empregador.

A manutenção de documentos que comprovem a regular fiscalização da empresa com relação 
ao cumprimento das normas de segurança do trabalho torna robustos os argumentos de defesa nas 
ações regressivas e acabam por dificultar a comprovação de eventual negligência do empregador, 
cujo ônus probatório é do INSS.

Dessa forma, não obstante os argumentos utilizados pelos empregadores de inconstituciona-
lidade da ação regressiva ainda merecerem atenção por parte do Supremo Tribunal Federal (STF), 
nota-se que é de extrema importância as empresas adotarem procedimento interno que mantenha 
atualizado todo o rol de documentos que possam respaldar eventual defesa em ação regressiva, 
visando comprovar que eventual acidente ou lesão adquirida por seus empregados no ambiente 
laboral não tenha sido causada por negligência do empregador.  

Chede domingoS Suaiden e Luiz FeLiPe de aLenCaR meLo miRadouRo são sócios do Escritório Baraldi-mélega Advogados, 
responsáveis pela área previdenciária.

POR  CHEDE DOMINGOS SUAIDEN E LUIZ FELIPE DE ALENCAR MELO MIRADOURO
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CAPA

POR  CARLOS ZANGRANDO

“Muito embora existam preocupações quanto ao tema, é importante 
que dentro dos limites da legalidade, deve-se permitir a flexibilização 
da legislação trabalhista para uma melhor valorização da negociação 
coletiva entre trabalhadores e empregadores, propiciando a esperada 
segurança jurídica.”

Para entender a 
reforma trabalhista
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A
s relações trabalhistas no Brasil são reconhecidas como das piores do mundo, bastando 
para isso observar a existência de “milhões” de ações em curso na Justiça do Trabalho.
Para entender a Reforma Trabalhista de 2017, sobre a qual já se escreveu e falou uma enorme 
quantidade de bobagens, é necessário repassar brevemente a história do trabalhismo no 

Brasil.
No início do século XX o Brasil, recém-saído de um regime monárquico e escravocrata, se 

apresenta como um país eminentemente agrário, onde as poucas indústrias existentes dedicavam-
se, sobretudo, a tecelagem, e a metalurgia. Porém, mesmo nesse ambiente, começou a se revelar 
aquele mesmo fenômeno que se observara na Europa: a Questão Social e, com ela, o Sindicalismo, 
e os primeiros movimentos sociais pretendendo a regulamentação legal das relações de trabalho. A 
Greve Geral de 1917 – injustamente esquecida em seu centenário – foi deflagrada por trabalhadores 
têxteis reivindicando um simples aumento salarial. Nesse período, os sindicatos estavam surgindo 
livremente, criados sobretudo pelos próprios movimentos sociais, e organizando-se do modo 
como melhor lhes parecia. 

Essa liberdade sindical, que nos países de língua anglo-saxã continuará e se firmará 
definitivamente após a Primeira Guerra Mundial, no Brasil cessará com a tomada do poder por 
Getúlio Vargas, e com a instauração do “trabalhismo” no estilo varguista. 

Com efeito, o Estado Novo estabelecido em 1934 retira aos Sindicatos o papel de protagonistas 
na criação do Direito do Trabalho, lançando-os em uma situação de meros coadjuvantes, uma vez 
que toda a produção das leis trabalhistas se daria pela força e onipresença do Estado.

Infelizmente, nesse período, uma ideologia em especial – o corporativismo – importado 
da Europa, especialmente da Itália fascista, influenciaria toda a temática trabalhista nos países 
de língua latina. Esse tal “corporativismo” pretende a eliminação dos conflitos provocados pela 
concorrência econômica, a luta social e as diferenças ideológicas, substituindo-os por um modelo 
concentrado na ideia de representação por grupos profissionais, inspirada na noção hegeliana de 
“corporação”. Nesse ambiente é que se forma a primeira leva da “doutrina trabalhista” brasileira, 
e com eles fixa-se a noção (errônea) de que o Direito do Trabalho seria um “direito público, 
indisponível e irrenunciável”, imune à vontade das partes, e que jamais poderiam ser objeto de 
transação individual ou mesmo de negociação coletiva de trabalho, como se a Sociedade pudesse 
parar de evoluir, e como se todo Homem fosse considerado “incapaz”, a despeito de sua capacidade 
moral, de sua idade e situação jurídica.

Infelizmente, a verdade é que o corporativismo fascista nunca pretendeu, realmente, “proteger” 
trabalhador algum. Pelo contrário, cuidava ele somente de privilegiar e proteger (aqui sim), os 
“superiores interesses da produção nacional”, tarefa que incumbe ao Estado. Nessa ideologia, os 
trabalhadores atuam apenas a serviço desses “superiores interesses nacionais”, de tal modo que os 
“protegidos”, ao final e ao cabo, são apenas os detentores do poder estatal e econômico.

Não é necessário muito esforço para verificar, como fez Levine, que os programas decorrentes 
da legislação social de Getúlio Vargas eram essencialmente manipuladores e populistas. Não 
passavam de técnicas enganosas empregadas para canalizar a energia de grupos emergentes 
– principalmente das classes médias e trabalhadoras assalariadas e urbanas – para entidades 
controladas pelo governo. Mesmo assim, os brasileiros acolheram as iniciativas de Vargas como as 
de um profeta ou Messias, que lhes promete melhores condições de vida e trabalho, desde que o 
sigam cegamente.  Porém, pergunta-se: quem é mais tolo: o tolo, ou aquele que o segue?

E assim os Sindicatos passaram a uma situação de meros coadjuvantes, e as normas coletivas 
de trabalho – o acordo e a convenção coletiva do trabalho o status de meros “complementos” da 
legislação trabalhista estatal.

Contudo, quando você deixa a criação das leis trabalhistas apenas e exclusivamente para 
o Estado, você rapidamente decai em um problema muito conhecido: o populismo, ou seja, a 
utilização das normas trabalhistas com finalidade de promoção pessoal de políticos, de pessoas e 
de partidos específicos. E assim foi. Logo nas décadas de 1950 e 1960 seguem a criação de uma série 
de direitos trabalhistas novos, sem qualquer tipo de preocupação com as consequências na criação 
e manutenção de empregos, com a produtividade e com a concorrência internacional.
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De fato, o trabalhismo de Vargas nunca pretendeu, e nem se preocupou realmente, em efetuar 
qualquer tipo de “redistribuição” da riqueza, e nunca se mostrou como instrumento de libertação 
do operariado do status quo de submissão no qual se encontrava.

Sob a égide do trabalhismo “varguista”, os sindicatos perderam sua verdadeira e real vocação, 
e se tornaram instrumentos fisiológicos, alimentado por ambições pessoais alheias aos problemas 
das classes profissional e empresarial.

E a verdade facilmente observável é que, mesmo depois de 80 anos de “protecionismo” 
trabalhista, o operário brasileiro ainda se encontra no mesmo status de “reserva de mão de obra” 
no qual se encontrava lá nos idos de 1940. O operariado continua legado às periferias das cidades, 
morando normalmente em habitações alugadas, com famílias de 4 a 6 indivíduos em média, 
utilizando serviços públicos de saúde e educação, e dependendo absolutamente do salário, sem 
capacidade de formação de uma poupança individual, vivendo de “pagamento em pagamento”.

Enquanto isso, nos países onde os Sindicatos continuaram livres e atuantes na criação das 
normas coletivas de trabalho, a situação se desenvolveu e estabilizou de modo a que raramente se 
tornou necessária a intervenção do Estado, o qual se preocupou em regulamentar apenas aquelas 
questões onde realmente se observa a indisponibilidade, como a segurança no trabalho.

Pois bem. Com a promulgação da Constituição de 1988, a convenção e o acordo coletivo 
foram expressamente reconhecidos como fontes de direitos (CF, art. 7º, XXVI). Isso fez com que, 
na década de 1990 se verificaram as primeiras tentativas de alteração desse legado fascista em 
nosso sistema trabalhista. Dessa época são as primeiras ideias pretendendo retirar as normas 
coletivas de trabalho de seu papel coadjuvante, e concedendo-lhe um papel proeminente na 
produção do Direito do Trabalho. O Projeto de Lei n. 5.843/01, propôs a alteração do artigo 618 
da CLT, determinando que as normas presentes em convenção ou acordo coletivo do trabalho se 
sobreporiam à lei.

O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a prevalência das normas negociadas sobre as 
“legisladas”, por mais de uma vez (RE 590415, Ministro Roberto Barroso, julgamento 30/04/2015, e 
RE 895759 Ministro Teori Zavascki, julgamento 09/12/2016).

Finalmente, agora, com mais de 20 anos de atraso (sendo condescendente, pois o correto seria 
dizer 80 anos), finalmente o Estado brasileiro reconheceu a superioridade da negociação coletiva, 
porém, com alguns limites, obviamente.

Essa é, sem dúvida, a principal e mais importante mudança da Reforma. A verdade é que 
substitui-se o paradigma da legislação trabalhista exclusivamente “imposta” pelo Estado, para a 
legislação trabalhista criada pelas partes envolvidas, representadas por seus sindicatos.

As modificações se tornam bastante relevantes, se imaginarmos que essa alteração quebra 
o “misticismo” do Direito do Trabalho brasileiro, retirando-o da área dos “direitos indisponíveis/
irrenunciáveis” (área a qual, na verdade, nunca pertenceu, pois abrange apenas os direitos de 
personalidade, e nunca direitos de natureza patrimonial, como o trabalhista), para a área dos 
direitos de natureza patrimonial, plenamente disponíveis e negociáveis.

A hierarquia das fontes do Direito não está eternamente cristalizada. Alterações sociais e 
políticas podem e inevitavelmente trarão constantes modificações na posição de cada fonte de 
direitos na escala hierárquica. O Direito não é uma rocha, dura e imóvel. Pelo contrário, está em 
constante mudança, sob pena mesmo de extinção.

Os exércitos das trevas, obviamente, não perderam tempo em alegar que essa mudança seria 
“prejudicial” ao trabalhador, pois que os sindicatos brasileiros são fracos, que não tem experiência 
em negociação, que não tem capacidade para negociar, etc.

Mas os Sindicatos brasileiros são fracos e não sabem negociar justamente porquê, nos últimos 
70 anos, foram legados a uma participação simplesmente “secundária”, “complementar”, sem 
protagonismo. E a negociação coletiva é uma arte que se domina com o seu pleno exercício: tal 
qual um músculo, quanto melhor treinada, mais a negociação coletiva se fortalece.

Assim se coloca a opção: continuar com o sistema “impositivo” estatal (que demonstrou não 
levar a lugar algum, senão para a pobreza e manutenção do status quo); ou mudar, e tentar aquele 
sistema de “livre negociação” utilizado pelos países onde a população alcançou rapidamente 
uma qualidade de vida razoável e sustentável. A hora já chegou e passou, e sempre atrasados, 

CAPA
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temos que nos perguntar, com firmeza e responsabilidade: qual a opção de futuro que realmente 
desejamos ?

Como bem disse a Exposição de Motivos do Projeto de Lei nº 6787/16, que deu origem a 
reforma, “o Brasil vem desde a redemocratização em 1985 evoluindo no diálogo social entre 
trabalhadores e empregadores. A Constituição Federal é um marco nesse processo, ao reconhecer 
no inciso XXVI do art. 7º as convenções e acordos coletivos de trabalho. O amadurecimento das 
relações entre capital e trabalho vem se dando com as sucessivas negociações coletivas que 
ocorrem no ambiente das empresas a cada data-base, ou fora dela. Categorias de trabalhadores 
como bancários, metalúrgicos e petroleiros, dentre outras, prescindem há muito tempo da atuação 
do Estado, para promover-lhes o entendimento com as empresas. Contudo, esses pactos laborais 
vêm tendo a sua autonomia questionada judicialmente, trazendo insegurança jurídica às partes 
quanto ao que foi negociado. Decisões judiciais vêm, reiteradamente, revendo pactos laborais 
firmado entre empregadores e trabalhadores, pois não se tem um marco legal claro dos limites da 
autonomia da norma coletiva de trabalho.”

Ao relatar o RE 590415, o Ministro Roberto Barroso enfatizou que:
“a) a Constituição reconheceu as convenções e os acordos coletivos como instrumentos 

legítimos de prevenção e de autocomposição de conflitos trabalhistas; tornou explícita a 
possibilidade de utilização desses instrumentos, inclusive para a redução de direitos trabalhistas; 
atribuiu ao sindicato a representação da categoria; impôs a participação dos sindicatos nas 
negociações coletivas; e assegurou, em alguma medida, a liberdade sindical (...)”;

 b) “a Constituição de 1988 (...) prestigiou a autonomia coletiva da vontade como mecanismo 
pelo qual o trabalhador contribuirá para a formulação das normas que regerão a sua própria vida, 
inclusive no trabalho (art. 7º, XXVI, CF)”;  

 c) “no âmbito do direito coletivo, não se verifica (...) a mesma assimetria de poder presente 
nas relações individuais de trabalho. Por consequência, a autonomia coletiva da vontade não se 
encontra sujeita aos mesmos limites que a autonomia individual”;

 d) “(...) não deve ser vista com bons olhos a sistemática invalidação dos acordos coletivos de 
trabalho com base em uma lógica de limitação da autonomia da vontade exclusivamente aplicável 
às relações individuais de trabalho”.

Obviamente, essa autonomia de vontade e essa liberdade de negociação não significa liberdade 
absoluta. A reforma tomou o cuidado de listar expressamente aquelas matérias que são infensas à 
livre negociação (CLT, art. 612).

Foi também previsto que os acordos ou as convenções coletivas de trabalho, podem ser 
submetidos a exame pela Justiça do Trabalho.

Todavia, esta analisará, preferencialmente, a conformidade dos elementos essenciais do 
negócio jurídico previsto nos referidos instrumentos, ficando “balizada sua atuação pelo princípio 
da intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva”, restringindo, consequentemente, a 
amplitude em que a questão vem sendo enfrentada nos dias atuais.

Com isso, o que se busca, é efetivamente alcançar uma segurança jurídica para os envolvidos 
no negócio, bem como para aqueles que procuram trazer novos investimentos para o Brasil.

Portanto, muito embora existam preocupações quanto ao tema, é importante que dentro dos 
limites da legalidade, deve-se permitir a flexibilização da legislação trabalhista para uma melhor 
valorização da negociação coletiva entre trabalhadores e empregadores, propiciando a esperada 
segurança jurídica.

Em uma época de crise como a que vivenciamos, cabe à todas as instituições trabalhistas (sin-
dicatos, centrais sindicais, federações, confederações, Ministério do Trabalho, Ministério Público 
do Trabalho, Auditoria-Fiscal do Trabalho e Poder Judiciário trabalhista) contribuir positivamente 
para a manutenção e o crescimento dos empregos, desestimulando a cizânia, o dissídio e as ex-
pectativas falsas, que só contribuem negativamente para a segurança jurídica.  

CaRLoS zangRando é advogado no rio de janeiro, membro do IAB - Instituto dos Advogados Brasileiros. membro do IBdScj - 
Instituto Brasileiro de direito Social cesarino júnior, ex-professor de direito do trabalho da Faculdade de direito cândido mendes e 
ex- professor especialista nos cursos de pós-Graduação em direito do trabalho e previdência Social da universidade Estácio de Sá, 
no rio de janeiro. professor do mBA da Fundação Getúlio vargas.A
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CONTEXTO

POR  CARLOS HENRIQUE GOMES DE CAMARGO

Recuperação de crédito 
no agronegócio: 
o modelo clássico da Cédula de Produto 
Rural atende as indústrias de insumos 
satisfatoriamente?

A
tualmente, as pequenas, médias e grandes empresas do agronegócio, cooperativas e 
indústrias de insumos, contam aproximadamente com um percentual de garantias 
reais em suas operações de crédito junto aos produtores rurais, estes últimos também 
de todos os portes. Para as Cédulas de Produtos Rurais (CPR) serem registradas nos 

respectivos registros públicos, há custos muito elevados.
Não existe um prévio controle da produtividade nas lavouras dadas em garantia pelos 

produtores rurais negociantes, nem um controle eficaz da chamada “sobreposição de garantias”, 
ou seja, da própria lavoura, bens imóveis etc., dados em garantia pelos produtores em outras 
negociações pretéritas ou atuais realizadas com outros credores e do controle da destinação dos 
produtos dados em garantia das operações financeiras. Também não há um controle ou cadastro 
global para o registro das CPR’s.
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“O custo para essas novas ferramentas compensará, já que “blindará” as 
indústrias de insumos, cooperativas e demais empresas do agronegócio, que 
atuam principalmente nas operações Barter, dos eventuais “maus devedores” 
ou “golpistas” que infelizmente existem no mercado e garantirá maior efeti-
vidade na recuperação do crédito, principalmente nas medidas cautelares de 
arresto e sequestro na lavoura.”

Conceito Jurídico
Trabalhista, Sindical 

& Previdenciário

Sabe-se que a CPR, criada pela Lei nº 8.929/94, é o título que instrumentaliza boa parte das 
operações de crédito no âmbito do agronegócio, sendo certo que aqui trataremos exclusivamente 
das operações “Barter” (troca), ou seja, quando o pagamento pelo insumo se dá através da entrega 
do grão na pós-colheita, como um mecanismo de financiamento de safra sem uma contraprestação 
monetária.

Ao seu turno, as “medidas cautelares” são primordiais quando há necessidade de recuperação 
do crédito inadimplido por determinado produtor rural, quando este não cumpre sua obrigação de 
entregar os grãos prometidos no prazo, local, quantidade e qualidade acordados.

E isso porque grande parte dos contratos de compra e venda de commodities, cédulas de 
produto rural, confissões de dívidas e demais documentos comumente utilizados pelas indústrias 
de insumos para concretizar operações no agronegócio, possuem em seu bojo a constituição da 
garantia de “penhor” sobre o produto, que, sem dúvida, abre a esta indústria credora algumas 
possibilidades, ainda que “limitadas”, diga-se, quando se depara com a necessidade de buscar o 
pagamento de seu crédito pela via judicial.

Tal penhor “transfere” à indústria de insumos credora, por exemplo, a “propriedade” dos 
grãos de soja, milho, café, algodão, dentre outros, permanecendo sob a “guarda do devedor”, até o 
momento de vencimento da avença celebrada.

A previsão deste “penhor”, em cláusula constante na CPR, confere à indústria de insumos 
credora algumas “ferramentas para a recuperação de seu crédito” no caso de inadimplência – já 
concretizada ou eminente –, em que o produtor rural devedor pretenda ou tenha efetivamente 
desviado os grãos ofertados em garantia. São tais ferramentas a possibilidade de busca do produto 
na posse de quem quer que ele se encontre; o vencimento antecipado do débito, com a imediata 
determinação para que se proceda ao sequestro de bens; e a configuração do crime de defraudação 
de penhor, com importantes consequências no âmbito penal para o produtor devedor.

www.zkeditora.com          11
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Assim, em que pese existir a possibilidade de se arrestar/sequestrar a safra de grãos, o ideal seria 
a sua realização com os produtos empenhados “ainda no campo” e até mesmo na “fase vegetativa” 
– esta considerada com seu início com a germinação das sementes e conclusão quando a planta 
produz a flor (antes da fase em que produzirá as sementes) –, uma vez que após a colheita, seja 
pelo produtor rural devedor ou ainda por terceiros em conluio com aquele, torna a recuperação 
ainda mais difícil, uma vez que os produtos agrícolas não são identificáveis por códigos de barras 
ou números, sendo impossível serem rastreados, facilmente desviados e ocultados. 

Por isso, entendemos que o modelo atual das CPR’s e demais contratos afins existentes no 
mercado para a dinâmica dos negócios, tornam a recuperação dos bens-grãos uma missão mais 
dificultosa, uma vez que, com grande frequência, alguns produtores devedores se utilizam de notas 
fiscais de terceiros ou ainda a vinculação do produto empenhado à inscrição de produtores rurais 
diversos deste devedor, como forma de ocultar a área de cultivo de origem, na tentativa de frustrar 
os efeitos da penhora.

Juntamente com a ferramenta acima, tem-se ainda a possibilidade do vencimento antecipado 
do débito, com sua consequente exigibilidade, além da faculdade de a indústria credora promover 
a denúncia do produtor rural devedor pela prática do crime de defraudação de penhor, caso 
consumado o extravio dos bens empenhados.

No entanto, salientamos que, em muitos casos, os setores operacionais, comerciais e jurídicos 
das indústrias credoras não possuem estrutura para acompanhar, in loco, toda a formação e 
desenvolvimento das lavouras ou até mesmo fiscalizar a documentação de entrega dos produtos, 
respectivas notas fiscais etc, distanciando ainda mais o modelo atual das CPR’s e instrumentos 
afins, da realidade do mercado, notadamente,em relação aos produtores rurais devedores que se 
utilizam dos meios ardis acima mencionados para se livrar das constrições judiciais apontadas.

Portanto, entendemos que o modelo clássico/atual dasCPR’s e instrumentos afins, deverão, 
como de fato já estão sendo substituídos por ferramentas – documentos, tecnologia e mão de 
obra – mais modernos e que garantam maior efetividade na recuperação do crédito nas operações 
Barter realizadas no agronegócio.

Assim, principalmente as grandes indústrias e cooperativas de insumos, já possuem à sua 
disposição para utilizar de ferramentas e aplicativos que permitem a geração de CPR’s mais 
“extensas” que o modelo clássico, com laudo técnico, índices agronômicos, uniformização dos 
instrumentos jurídicos de formalização dos negócios, identificação das áreas de produção com 
tecnologia adequada para trabalhar até mesmo off-line por todo o país, através de aplicativos de 
celular, com a geração de imagens que possibilitam a garantia do local e o momento de origem da 
lavoura, de forma a dar pontualidade e credibilidade.

Além disso, com o acompanhamentodo “auditor” – normalmente um engenheiro agrônomo do 
credor – este deverá responder, por exemplo, um questionário agronômico, sendo que as respostas 
servirão como base para a análise da real situação da garantia pignoratícia e assim permitir 
a classificação dos níveis de risco, bem como servindo como fundamento para o vencimento 
antecipado e assim possibilitar eventual arresto ainda na fase vegetativa (com a germinação das 
sementes e conclusão quando a planta produzir a flor).

Tais CPR’s, softwares e mão de obra já disponíveis no mercado, sem dúvida sofrerão resistência 
de alguns produtores rurais na hora da negociação e contratação, por força da burocratização 
operacional. No entanto, o custo para essas novas ferramentas compensará, já que “blindará” as 
indústrias de insumos, cooperativas e demais empresas do agronegócio, que atuam principalmente 
nas operações Barter, dos eventuais “maus devedores” ou “golpistas” que infelizmente existem no 
mercado e garantirá maior efetividade na recuperação do crédito, principalmente nas medidas 
cautelares de arresto e sequestro na lavoura, tanto na fase vegetativa, quanto na fase produtiva dos 
grãos negociados, frisando que dependerá da conveniência do juiz ou tribunal, ao apreciarem tais 
documentos, ferramentas e fundamentos, para autorizarema constrição almejada.  

CaRLoS henRique gomeS de CamaRgo é advogado da área cível do escritório Finocchio&ustra Sociedade de Advogados.A
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DICAS PROCESSUAIS

POR  REMO HIGASHI BATTAGLIA

A
nteriormente à reforma trabalhista trazida pela Lei nº 13.467/2017, havia por parte dos 
empregadores uma sensação de insegurança na realização de acordos extrajudiciais 
com os empregados, ante a possibilidade de questionamento judicial de toda a relação 
trabalhista, rediscutindo inclusive o acordo extrajudicial.

Com a nova lei, foi implementado no sistema jurídico, pelos arts. 855-B e seguintes da CLT, o 
procedimento para homologação de acordo extrajudicial, o que possivelmente contribuirá, juntamente 
com tantas outras alterações, para a redução do volume das demandas na Justiça do Trabalho.

O passo a passo, em síntese, é o seguinte: 
1°) As partes, devidamente representadas por seus respectivos advogados (não poderão 

ser representadas pelo mesmo profissional) chegam a um consenso sobre o teor do acordo em 
observância às normas trabalhistas; 

2°) Os advogados elaboram e assinam uma petição conjunta descrevendo as verbas a serem 
quitadas com o pagamento no prazo de 10 dias, inclusive sob pena de multa pela mora, com 
observância também das providências descritas no art. 477 da CLT, como por exemplo a anotação 
na Carteira de Trabalho;

3°) Apresentada a petição pelos advogados das partes perante o Poder Judiciário Trabalhista, e 
recolhidas as custas processuais, o juiz analisará o acordo no prazo de 15 dias e poderá homologar 
de plano ou designar audiência para posteriormente proferir a sentença.

Importante observar que o juiz analisará o processo e poderá não homologar o acordo na 
hipótese de entender que o referido termo viola direitos trabalhistas, representa fraude ou possui 
ilegalidades, cujos motivos deverão estar fundamentados na sentença denegatória.

Esta decisão de primeira instância admite recurso para que a questão controversa seja revisada 
pelo Tribunal Regional do Trabalho, com intuito de avaliar a validade formal e material do acordo, 
principalmente quanto à livre manifestação de vontade das partes, sem qualquer tipo de coação 
em prejuízo do trabalhador.

Por fim, outro ponto a ser observado durante o procedimento é se a decisão homologatória 
da rescisão do contrato de trabalho estabelece quitação geral quanto à relação trabalhista, com 
fundamento no art. 515 inciso III do Código de Processo Civil, ou se está adstrita exclusivamente 
às verbas alinhadas na petição nos termos do art. 832 da CLT e Súmula 259 do TST. Em outras 
palavras, é preciso ficar claro que, após o acordo, o empregado ainda poderá reclamar alguma outra 
verba decorrente do extinto contrato, ou se o acordo encerra por completo tal possibilidade.

Esta questão é de fundamental importância para as partes e principalmente para as empresas 
e empregadores, afinal o que se busca objetivamente é a segurança jurídica de que o acordo encerra 
de forma geral a relação de trabalho.  

Remo higaShi BaTTagLia é advogado especialista em direito Empresarial, membro efetivo da Associação dos Advogados de São 
paulo, presidente eleito do rotary clube São paulo Sudeste e sócio do escritório Battaglia & pedrosa.

Reforma trabalhista
Passo a passo para homologação judicial de acordo extrajudicial

“Esta questão é de fundamental importância para as partes e 
principalmente para as empresas e empregadores, afinal o que se busca 
objetivamente é a segurança jurídica de que o acordo encerra de forma 
geral a relação de trabalho.”
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POR  AMADEU GARRIDO DE PAULA

M
uitos entenderam que, ao conceder medida liminar em Arguição de Descum-
primento de Preceito Fundamental, proposta pela Confederação Nacional dos 
Estabelecimentos de Ensino (ADPF nº 323), decisão monocrática do Ministro 
Gilmar Mendes, proferida “ad referendum” do Plenário do Tribunal, competência 

do órgão colegiado definida pela Lei nº 9882, de 03 de dezembro de 1999, art. 5º, as cláusulas 
de convenções e acordos coletivos de trabalho teriam perdido sua eficácia na data designada 
nos respectivos instrumentos como seu termo final.Entretanto, foi menos amplo o alcance da 
liminar sob comento.

O Supremo Tribunal Federal 
não pôs fim à ultratividade 
das convenções coletivas

“Uma decisão de alcance meramente processual, que não gera impactos 
sobre o direito material do trabalho, a teor do entendimento de outro 
entre os nobres Ministros de nossa Corte Suprema, o que deveria ser 
levado em conta por sindicatos de empregadores e de empregados em 
suas negociações coletivas.”

ENFOQUE
dIvuLGAçÃo
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Tal interpretação está contida em decisão do Ministro Barroso, nos autos do Mandado de 
Segurança nº 35.640, impetrado pela Confederação Nacional das Profissões Liberais (CNPL), com o 
escopo de levar ao referendo do órgão colegiado a decisão unipessoal.

Malgrado tenha asseverado que não há como classificar-se o não pronunciamento do Plenário 
sobre medidas liminares deferidas por Ministros como ato ilegal, em ordem a agredir eventual 
direito líquido e certo, individual ou coletivo, considerado o congestionamento das pautas do 
Plenário, reduziu o Ministro Barroso a medida liminar a suas devidas proporções.

“(...) A decisão liminar apenas determinou a suspensão de todos os processos em curso que 
versem sobre a aplicação da ultratividade de normas de acordos e de convenções coletivas. Isto é, 
não determinou, de pronto, o “expurgo da ultratividade das normas coletivas do trabalho”, como alega 
a impetrante. (...)”     (StF – mS 35.640. rel. min. roberto Barroso – decisão monocrática – djE nº 81, 
divulgado em 25/04/2018).  

Assim, sublinhou que o dispositivo do ato monocrático referido foi circunscrito 
à suspensão dos processos judiciais em que se controverte dita ultratividade. Efetivamente, 
assim dispôs a mencionada medida liminar na ADPF nº 323: “(...) Ante o exposto, defiro o 
pedido formulado e determino, desde já, ad referendum do Pleno (art. 5º, §1º, Lei nº 9.882, de 
1999) a suspensão de todos os processos em curso e dos efeitos de decisões judiciais proferidas 
no âmbito da Justiça do Trabalho que versem sobre a aplicação da ultratividade de normas de 
acordos e de convenções coletivas, sem prejuízo do término de sua fase instrutória, bem como 
das execuções já iniciadas”.

Logo, somente é possível concluir que permanece íntegra, em todos os seus termos, a 
Súmula nº 277 do Tribunal Superior do Trabalho, segundo a qual: “CONVENÇÃO COLETIVA DE 
TRABALHO OU ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. EFICÁCIA. ULTRATIVIDADE. As cláusulas 
normativas dos acordos coletivos ou convenções coletivas integram os contratos individuais de 
trabalho e somente poderão ser modificadas ou suprimidas mediante negociação coletiva de 
trabalho”.

Em outras palavras, as cláusulas de convenções coletivas ou acordos que já ultrapassaram 
seu limite temporal de vigência, segundo o pactuado, permanecem incorporadas aos contratos 
individuais e produzem todos os seus efeitos; pura e simplesmente, ficam suspensos processos em 
que o objeto é a interpretação da denominada “ultratividade”, até final decisão colegiada do STF, no 
sentido de ratificar ou cassar a decisão monocrática.

Trata-se de interpretação de uma decisão monocrática de um Ministro da Corte por outro 
Ministro da Corte e, também, ao que se depreende, a uma luz solar, do dispositivo da decisão 
liminar, por qualquer intérprete.

A constatação é de extraordinária importância, porquanto os empregadores, que tenham 
deixado, por exemplo, de conceder vale-refeição, vale-transporte, cesta-básica, seguro-saúde, 
auxílio-creche, diária de viagem, salário substituição, horas extras com 100% de adicional, anuênios 
ou quinquênios, entre outras, por conta do termo final de convenções ou acordos, poderão estar 
acumulando um enorme passivo trabalhista, a ser solvido de pronto, caso a medida liminar em 
questão não seja referendada.

Trata-se, portanto, de uma decisão de alcance meramente processual, que não gera impactos 
sobre o direito material do trabalho, a teor do entendimento de outro entre os nobres Ministros 
de nossa CorteSuprema, o que deveria ser levado em conta por sindicatos de empregadores e 
de empregados em suas negociações coletivas. Entretanto, segundo dados da ANAMATRA, nos 
últimos tempos houve uma redução de quase  50% das convenções coletivas, com a supressão 
daqueles benefícios, conduta que, ao fim e a cabo, poderá ser vista como temerária ao produzir 
efeitos econômicos deletérios.  

amadeu gaRRido de PauLa é Advogado, sócio do Escritório Garrido de paula Advogados.A
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POR  JOSÉ MÁRCIO CAMARGO

Previdência, Desigualdade 
e Pobreza

“O fato de gastarmos 6 vezes mais per capita com aposentadorias e 
pensões do que com educação de nossas crianças e a enorme resis-
tência à implementação de uma reforma do sistema de aposentado-
rias, diz muito sobre as prioridades da sociedade brasileira. Estamos 
apenas reforçando nossas escolhas passadas: previdência, desigual-
dade e pobreza.”

CONJUNTURA
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O 
Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Além de desigual, o Brasil é um país 
relativamente pobre. Em 2016, a renda per capita do país era de US$ 8.650,00 por ano. 
A título de comparação, a dos Estados Unidos era US$ 57.470,00.
Por ser pobre e muito desigual, o Brasil tem um alto percentual de sua população 

vivendo na pobreza. Em 2016, 25,4% da população, cerca de 50 milhões de pessoas, viviam abaixo 
da linha de pobreza, renda familiar menor que R$ 387,07 por mês (IBGE).

O mais chocante é que a pobreza atinge principalmente as crianças. Em 2016, 42% das crianças 
brasileiras, entre zero e 14 anos de idade, viviam em famílias pobres. Estas crianças entram muito 
cedo no mercado de trabalho e contribuem com uma parcela substancial da renda per capita 
familiar. Como gastam uma parte importante de seu tempo trabalhando, sobra pouco tempo para 
se dedicar aos estudos. Entre os trabalhadores que têm apenas ensino fundamental incompleto, a 
porcentagem que começou a trabalhar com até 14 anos atinge 62,1%. Para os trabalhadores que 
têm ensino superior completo, este número cai para 19,6%. Ou seja, as crianças pobres de hoje, 
saem muito cedo da escola e serão os adultos pobres de amanhã. Este é o principal mecanismo de 
reprodução da pobreza no país.

O objetivo do programa Bolsa Escola é exatamente quebrar este vínculo entre pobreza no 
presente e pobreza no futuro. A ideia é tornar a escola mais atraente que o mercado de trabalho 
para as crianças das famílias pobres, remunerando sua permanência na escola.

Mas só manter as crianças nas escolas não é suficiente. É fundamental investir nas creches e 
pré-escolas e melhorar substancialmente a qualidade das escolas frequentadas por estas crianças, 
sejam elas públicas ou privadas. Melhorar a gestão das escolas públicas, melhorar a infraestrutura 
das escolas, enfrentar as corporações que são sempre contra instrumentos de avaliação da 
qualidade, adotar o turno de sete horas diárias, são algumas das reformas indispensáveis para se 
atingir este objetivo. Para isto, seriam necessários mais recursos.

Porém, o Brasil decidiu adotar outros caminhos. Decidimos transformar o Bolsa Escola em 
Bolsa Família, com o objetivo de acabar com a pobreza via transferência de renda, e investir nos 
idosos.

Entre 2001 e 2015, o déficit da previdência social dos funcionários públicos atingiu R$ 1,292 
trilhões. Só em 2017, este deficit chegou a R$ 86 bilhões. Como são um pouco menos de um milhão 
de aposentados, a sociedade transferiu R$ 86 mil reais, em média, para cada funcionário público 
aposentado no ano passado. Como os funcionários públicos aposentados estão entre os 20% mais 
ricos da população, o sistema de aposentadoria do setor público brasileiro é, provavelmente, o 
maior programa de transferência de renda de pobre para rico do mundo.

Já o déficit o sistema de aposentadorias dos trabalhadores do setor privado (INSS) chegou 
a R$ 936 bilhões entre 2001 e 2015, ou seja, a sociedade, através do governo federal, transferiu, 
neste período, R$ 2,228 trilhões para os aposentados. Nestes mesmos 15 anos, o governo federal 
gastou R$ 839 bilhões com educação (37% de tudo o que foi transferido para os aposentados).

Enquanto os gastos do governo com educação correspondem a 5,4% do PIB, o total de 
gastos com aposentadorias e pensões chega a 14% do PIB. O Brasil tinha menos de 10% de 
sua população com 65 anos ou mais e mais de 25% com menos de 15 anos de idade, ou seja, 
gastamos mais de 6 vezes per capita com aposentadorias e pensões do que com a educação de 
nossas crianças.

O fato de gastarmos 6 vezes mais per capita com aposentadorias e pensões do que com 
educação de nossas crianças e a enorme resistência à implementação de uma reforma do sistema 
de aposentadorias, diz muito sobre as prioridades da sociedade brasileira. Estamos apenas 
reforçando nossas escolhas passadas: previdência, desigualdade e pobreza.  

JoSÉ mÁRCio CamaRgo é professor do departamento de Economia da puc/rio e economista da opus Investimentos.A
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FICHÁRIO JURÍDICO

POR  MARIA LUCIA BENHAME

A 
dita reforma trabalhista trouxe uma “inovação” no direito do Trabalho: a figura do 
“hiperssuficiente”, que, conforme o art. 444, parágrafo único CLT) é o empregado que:
1. Recebe salário superior ao dobro do teto do benefício previdenciário
2. Tem curso superior completo 

De acordo com a nova redação da lei, o acordo entre essas partes é equiparados aos acordos 
coletivos nos assuntos previstos no art. 611-A da CLT, e portanto só poderia sofrer controle jurisdicional 
com intervenção mínima na vontade das partes, com base no artigo 104 do Código Civil. 

Mas, a liberdade é mesmo o que parece ser?
Vamos analisar a questão controversa, até porque não prevista em nossa legislação, das 

cláusulas de não concorrência ao término dos contratos de trabalho. 
A questão das cláusulas de concorrência e sigilo não aplicadas no Brasil com base em legislação 

vigente uma vez que inexiste lei que trate do assunto.
As decisões judiciais que julgam casos em que tais vedações foram impostas aos ex-

empregados o fazem com base no Direito Comparado, conforme autorização da lei brasileira que 
prevê a decisão por analogia legal.

“Importante, para proteção da empresa, que o empregado esteja 
assistido por advogado de sua confiança, e que as tratativas antes 
da assinatura contratual sejam bem documentadas, de maneira a 
demonstrar real transação entre as partes.”

O contrato do hiperssuficiente 
e a cláusula de não concorrência 
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A Constituição Federal no art. 5º, XIII, prevê a liberdade de exercício da profissão e ofício, o 
que a princípio vedaria totalmente a utilização dessa forma de contratação no território brasileiro.

Já o art. 8º da CLT prevê o uso da legislação estrangeira para julgamentos, cabendo ao jurista 
valer-se das normas dos demais países para aplicá-las por semelhança à situação de fato ocorrida 
no Brasil.

Examinando as legislações estrangeiras encontramos nelas elementos comuns para permitir a 
legalidade das cláusulas de não-concorrência e confidencialidade, que são:

A Itália: Codici Civile italiano: art. 2.1251: escrito, pagamento de valor correspondente, com 
objeto definido, limitado no tempo e no lugar. Limitado a 5 anos para dirigente e 3 para demais 
empregados.

Em Portugal o Código do Trabalho2 atual regulamenta a matéria em seu art. 136, que considera 
como regra geral: Haver acordo escrito, tratar-se de atividade que possa trazer prejuízo ao 
empregador, mediante uma compensação financeira, e com limitação a 2 anos ou 3 se, se tratar de 
situações mais sensíveis ao negócio do empregador. 

Também a lei Espanhola regula a matéria nos mesmos moldes3. (Real Decreto Legislativo 
2/2015,) 

Assim, são elementos usualmente presentes nas leis estrangeiras:
• Limite temporal
• Forma escrita
• Limitação territorial;
• Atividade capaz de gerar prejuízo ao ex-empregador
• Contraprestação indenizatória;
A jurisprudência brasileira de maneira geral nega validade jurídica às cláusulas de não-

concorrência e confidencialidade, considerando-a nula, portanto sem qualquer efeito jurídico 
(julgados: (TRT-02ª R – RO 20010487101/TRT-15ª R – Proc. 10687/03 – (27957/03).

No entanto, há julgados que a consideram nula tão somente se não contiverem qualquer 
limitação temporal e geográfica ou ainda sem prever retribuição financeira 

128000024886 – tErmo dE coNFIdENcIALIdAdE – Não pode prevalecer, no curso do 
contrato de emprego, cláusula que visa impedir o empregado de, respeitado o código de 
propriedade industrial e a obrigação de não divulgar segredo de fabricação, vir a exercer atividade 
de vendedor, seja no território nacional, seja no estrangeiro, sobretudo por período de cinco anos 
e sem nenhuma compensação financeira. (trt-17ª r – ro 80200-37.2010.5.17.0004 – rel. des. 
Gerson Fernando da Sylveira Novais – dje 06.06.2011 – p. 60) 

rEcurSo dA rEcLAmAdA. NuLIdAdE. tEStEmuNHAS. (...). cLáuSuLA dE NÃo 
coNcorrêNcIA. dos termos do contrato firmado entre as partes, constata-se a nulidade da 
cláusula de não concorrência, tendo em vista que o valor da compensação estava englobado 
no salário e, portanto, foi pago antes mesmo do término da relação de trabalho, não cumprindo 
sua finalidade de indenização pelo período que deveria a recorrente estar afastada de colocação 
no mercado de trabalho. FGtS E muLtA dE 40% do FGtS (...) (trt-2 – ro: 1784200604002005 Sp 
01784-2006-040-02-00-5, relator: LuIZ cArLoS GomES GodoI, data de julgamento: 16/09/2009, 
2ª turmA, data de publicação: 06/10/2009) 

Por fim, já há alguns casos considerando válida tal cláusula desde que o acordo tenha duração 
limitada, atinja zona geográfica limitada e gere uma contraprestação pecuniária ao ex-empregado: 

120000025605 – I – cLáuSuLA dE NÃo-coNcorrêNcIA pActuAçÃo ApÓS o INícIo do 
coNtrAto dE trABALHo vALIdAdE – A estipulação de cláusula de sigilo, confidencialidade e 
não-concorrência, durante o curso do contrato de trabalho, não se traduz em alteração ilícita e 
unilateral. Isto porque o art. 482, nas alíneas “c” e “g”, da cLt , prevê que constituem motivos para a 
ruptura contratual por justa causa a prática de concorrência e o violação de segredo da empresa. 
destarte, tem-se que tais deveres estão ínsitos no próprio contrato de trabalho, sobretudo diante 
do princípio da boa-fé, que deve nortear a relação de trabalho. portanto, é plenamente válida 
a estipulação de cláusula de não concorrência mesmo após o início da vigência do contrato 
de trabalho, não havendo afronta ao art. 468 da cLt. II – cLáuSuLA dE NÃo-coNcorrêNcIA – 
vIGêNcIA ApÓS o tÉrmINo do coNtrAto dE trABALHo – vALIdAdE – É válida a cláusula de 
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não-concorrência que tenha vigência mesmo após a extinção do contrato de trabalho, embora tal 
modalidade não encontre disciplina jurídica no direito do trabalho. Assim, constatada a lacuna, 
possibilita-se, por força do art. 8º da cLt ,a aplicação do art. 122 do código civil Brasileiro , que 
dispõe que “São lícitas, em geral, todas as condições não contrárias à lei, à ordem pública ou aos 
bons costumes; Entre as condições defesas se incluem as que privarem de todo efeito o negócio 
jurídico, ou o sujeitarem ao puro arbítrio de uma das partes.”. desse modo, seria lícita, em tese, a 
pactuação de cláusula de não-concorrência após a cessação do contrato de trabalho. (trt-09ª 
r – ro 18154/2009-002-09-00.8 – 1ª t – rel. Edmilson Antonio de Lima – dje 17.08.2010 – p. 147) 

Considerando o teor do art. 444 da CLT em seu parágrafo único, deve-se analisar, para efeito 
do controle jurisdicional de tais cláusulas o Código Civil Brasileiro. 

Inicialmente deve-se considerar que as normas civis estabelecem, depois da edição do novo 
Código Civil, o princípio da boa-fé contratual não só durante a execução do contrato, mas desde o 
início das negociações contratuais.

São as regras que encontramos nos arts. 113 e 422 do Código Civil:

Art. 113. os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar 
de sua celebração.

Art. 422. os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em 
sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

 
É, ainda, o que nos ensina o Prof. Miguel Reale: (http://www.miguelreale.com.br/artigos/

boafe.htm)

A vida do direito não se reduz a uma sucessão de fatos desvinculados dos valores que lhes 
dão sentido e significado, de cuja correlação dialética emerge a regula iuris.

daí a orientação assumida pelos autores do Anteprojeto do código civil, sistematizado 
e publicado em 1972, o qual, devidamente revisto culminou no projeto de 1975, enviado ao 
congresso Nacional, nele já apresentada a eticidade, cuja raiz é a boa-fé, como um dos princípios 
diretores que o distinguem do individualismo do código revogado de 1916.

o resultado da compreensão superadora da posição positivista foi a preferência dada às 
normas ou cláusulas abertas, ou seja, não subordinadas ao renitente propósito de um rigorismo 
jurídico cerrado, sem nada se deixar para a imaginação criadora dos advogados e juristas e a 
prudente, mas não menos instituidora, sentença dos juízes.

É a boa-fé o cerne em torno do qual girou a alteração de nossa Lei civil, da qual destaco 
dois artigos complementares, o de nº 113, segundo o qual “os negócios jurídicos devem ser 
interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração”, e o art. 422 que determina: 
“os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, 
os princípios de probidade e boa-fé”.

como se vê, a boa-fé não constitui um imperativo ético abstrato, mas sim uma norma que 
condiciona e legitima toda a experiência jurídica, desde a interpretação dos mandamentos legais 
e das cláusulas contratuais até as suas últimas consequências. 

Já o dito art. 104 estabelece como seus requisitos; O agente capaz, a forma prevista ou não 
vedada por lei, e o objeto lícito. 

E dentre os requisitos de validade do negócio jurídico estão a ausência de vícios da vontade 
e vícios sociais, que sempre devem ser considerados, pois que permitem a nulidade do negócio. 

E no Direito do Trabalho, a questão da coação é delicada, e no tocante ao hiperssuficiente, 
não é questão a se desconsiderar, uma vez que o próprio nível salarial pode levar a pressupor uma 
maior situação de coação a definir a aceitação da cláusula do que um empregado menos bem 
remunerado em vista da dependência econômica gerada pelo contrato de trabalho. 

Soma-se a isso, o controle do objeto lícito contratual, permitido e determinado pelo art. 104 
do CCB. 

Ora, a lei brasileira não prevê tal forma de contratação de não concorrência pós o término do 
contrato de trabalho, no entanto, como discutido acima, a lei estrangeira é fonte normativa para as 
decisões judiciais, e além dela os próprios julgados nacionais. 
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Sendo, assim, importante que, as partes ao acordarem tais condições de limitação ao trabalho 
do empregado após o término do contrato de trabalho reúnam elementos para a validade 
contratual, e que são: 

• Limite temporal;
• Forma escrita;
• Limitação territorial;
• Atividade capaz de gerar prejuízo ao ex-empregador;
• Contraprestação indenizatória.
Muito importante que o valor compensatório não seja ínfimo, sob pena de ser o acordo 

considerado nulo. 
Importante, para proteção da empresa, que o empregado esteja assistido por advogado de sua 

confiança, e que as tratativas antes da assinatura contratual sejam bem documentadas, de maneira 
a demonstrar real transação entre as partes. 

É interessante lembrar que mesmo nos contratos civis, o controle jurisdicional visa o equilíbrio 
entre as partes, e não porque o Direito do Trabalho criou a figura do dito “hiperssuficiente” que seu 
contrato será livremente pactuado sem controle jurisdicional possível.  

noTaS

1 (Il patto con il quale si limita lo svolgimento dell’attività del  prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla 
cessazione del contratto, è nullo se non risulta da atto scritto [1350, n. 13, 2725], se non è pattuito un corrispettivo 
a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di 
luogo (1). La durata del vincolo non può essere superiore a cinque anni, se si tratta di dirigenti, e a tre anni negli altri 
casi. Se è pattuita una durata maggiore, essa si riduce nella misura su indicata) https://www.brocardi.it/codice-
civile/libro-quinto/titolo-ii/capo-i/sezione-iii/art2125.html

2 Art. 136.
 pacto de não concorrência
 1 – É nula a cláusula de contrato de trabalho ou de instrumento de regulamentação coletiva de trabalho que, 

por qualquer forma, possa prejudicar o exercício da liberdade de trabalho após a cessação do contrato.
 2 – É lícita a limitação da atividade do trabalhador durante o período máximo de dois anos subsequente à 

cessação do contrato de trabalho, nas seguintes condições:
 a) constar de acordo escrito, nomeadamente de contrato de trabalho ou de revogação deste;
 b) tratar-se de atividade cujo exercício possa causar prejuízo ao empregador;
 c) Atribuir ao trabalhador, durante o período de limitação da atividade, uma compensação que pode ser reduzida 

equitativamente quando o empregador tiver realizado despesas avultadas com a sua formação profissional.
 3 – Em caso de despedimento declarado ilícito ou de resolução com justa causa pelo trabalhador com 

fundamento em ato ilícito do empregador, a compensação a que se refere a alínea c) do número anterior é 
elevada até ao valor da retribuição base à data da cessação do contrato, sob pena de não poder ser invocada 
a limitação da atividade prevista na cláusula de não concorrência.

 4 – São deduzidas do montante da compensação referida no número anterior as importâncias auferidas pelo 
trabalhador no exercício de outra atividade profissional, iniciada após a cessação do contrato de trabalho, até 
ao valor decorrente da aplicação da alínea c) do nº 2.

 5 – tratando-se de trabalhador afeto ao exercício de atividade cuja natureza suponha especial relação de 
confiança ou que tenha acesso a informação particularmente sensível no plano da concorrência, a limitação a 
que se refere o nº 2 pode durar até três anos.

 http://cite.gov.pt/asstscite/downloads/legislacao/ct20032018.pdf#page=57
3 Artículo 21. Pacto de no concurrencia y de permanencia en la empresa.
 2. El pacto de no competencia para después de extinguido el contrato de trabajo, que no podrá tener una duración 

superior a dos años para los técnicos y de seis meses para los demás trabajadores, solo será válido si concurren los 
requisitos siguientes:

 a) Que el empresario tenga un efectivo interés industrial o comercial en ello.
 b) Que se satisfaga al trabajador una compensación económica adecuada.

maRia LÚCia Benhame é sócia-fundadora da banca Benhame Sociedade de Advogados. Graduada em direito pela universidade 
de São paulo – uSp e pós graduada em direito e processo do trabalho pela mesma instituição. Há 30 anos é advogada e consultora 
jurídica atuante na esfera empresarial, especialmente nas áreas sindical, recursos humanos e trabalhista (individual e coletivo). tem 
experiência reconhecida em negociações sindicais, implementação e reestruturação de departamento de recursos humanos em 
empresas dos mais variados setores. A

rq
u

Iv
o

 p
ES

So
A

L



ano II - nº 16 - abril de 201822

POR  THIAGO LUCHIN

O 
brasileiro não planeja a aposentadoria. Essa foi a constatação de uma pesquisa, realizada 
pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação Nacional de Dirigen-
tes Lojistas (CNDL) indica que oito em cada 10 brasileiros (80%) admitem que não estão se 
preparando para a hora de se aposentar. Apenas 20% dos não-aposentados entrevistados 

afirmara que têm se preparado para ter um futuro mais tranquilo. O principal motivo para este alto 
índice, é a questão cultural de não criar o hábito de se programar financeiramente a longo prazo. 

Os dados da pesquisa confirmam que, culturalmente, o brasileiro deixa para resolver seus assuntos 
financeiros na última hora. Infelizmente, quando falamos em aposentadoria esta atitude pode trazer 
prejuízos financeiros que muitas vezes podem ser irreversíveis. O ideal é que as pessoas comecem 
a pensar na aposentadoria, o mais cedo possível. 

Ainda de acordo com o estudo do SPC, entre os que não se preparam para a aposentadoria, 
47% afirmam que não sobra dinheiro no orçamento e 22% que estão desempregados. Outros 19% já 
começaram a guardar dinheiro com esse objetivo, porém não conseguiram continuar devido a problemas 
financeiros e 12% têm outros planos e prioridades. 

Importante ressaltar que, apesar das dificuldades, o brasileiro não deve desistir de uma aposentadoria 
por conta do tempo que falta. O tempo vai passar de qualquer forma.

A contribuição mensal para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é fundamental para que 
o cidadão tenha acesso aos benefícios previdenciários, inclusive a aposentadoria. Os especialistas 
recomendam que o trabalhador, mesmo o informal, não deixe de contribuir para o sistema 
previdenciário. É importante que o cidadão esteja vinculado ao sistema previdenciário, ou seja, que 
contribua com a Previdência Social. Este é o primeiro passo. Esse conselho serve não só para os jovens que 
entram no mercado de trabalho, mas também para as pessoas de mais idade que, muitas vezes, deixaram 
de recolher por algum motivo e precisam recolher para ter direito ao benefício da aposentadoria seja ela 
por idade ou por tempo de contribuição. Até mesmo as donas de casa podem se aposentar, mas para isso 
é necessário contribuir. 

O segundo passo é saber quanto pagar. Isto porque muitos pagam um valor maior achando que 
vão se aposentar melhor e, por desconhecerem a legislação e os redutores acabam aposentando com 
um valor a quem do esperado. Por esta razão, é fundamental que o segurado faça um planejamento 
de aposentadoria. Assim, saberá exatamente quanto deve pagar e qual o momento para se aposentar 
buscando o benefício mais vantajoso. 

Outro fator que alerta o brasileiro para a necessidade de um planejamento para a aposentadoria é 
a discussão criada pela reforma da Previdência. A proposta da equipe econômica do presidente Michel 
Temer era de estipular uma idade mínima – 65 anos para homens e 62 para as mulheres – para dar 
entrada no pedido de aposentadoria, além de um tempo mínimo de 15 anos de contribuição para o 
INSS. E apesar de não ter sido aprovada pelo Congresso Nacional, à possibilidade de regras mais rígidas 
aceleraro processo de aposentadoria de milhares de brasileiros. 

Isso porque, com medo dos efeitos da possível alteração das regras previdenciárias, muitos 
brasileiros se precipitaram e correram para as agências do INSS para garantir o benefício. Infelizmente, 
uma aposentadoria pedida de forma errada e sem o auxílio correto, causa prejuízos financeiros. Por esta 
razão, mesmo diante de um cenário de mudanças a recomendação é cautela.  

Acredito que uma reforma é necessária, contudo, com discussão, sem terrorismo, e com lei justas 
que não retirem direitos sociais. Os principais pontos para serem discutidos correspondem as dívidas 
das maiores empresas do país com o INSS e a DRU, que permite que o Governo utilize o dinheiro 
da Previdência para outros fins.  

Falta de planejamento afeta 
aposentadoria do brasileiro 

Thiago LuChin é especialista em planejamento previdenciário e sócio do escritório Aith, Badari e Luchin Advogados.A
rq

u
Iv

o
 p

ES
So

A
L

PONTO DE VISTA



www.zkeditora.com          23

ACÓRDÃOS NA ÍNTEGRA

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA
Multa

PROCESSO Nº TST-RR-286200-88.1995.5.02.0044
ACÓRDÃO
3ª Turma
GMAAB/gtc/PMV

EMENTA

I – AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. EXECUÇÃO. RESÍDUOS 
INFLACIONÁRIOS. COISA JULGADA. LIMITAÇÃO À DATA BASE. Diante de possível violação do 
art. 5º, XXXVI, da CF, deve-se dar provimento ao agravo de instrumento para melhor exame do 
recurso de revista. Agravo de instrumento conhecido e provido.

II – RECURSO DE REVISTA. EXECUÇÃO. RESÍDUOS INFLACIONÁRIOS. COISA JULGADA. 
LIMITAÇÃO À DATA BASE. A controvérsia diz respeito à delimitação temporal, da obrigação de 
pagar resíduos inflacionários, à data base da categoria profissional, em razão do deferimento 
ao autor, pela e. SBDI-1 deste TST (págs. 1269-1271), das diferenças de complementação de 
aposentadoria decorrentes da inflação apurada nos meses de abril, maio e junho de 1994 (IPC-
RJ), considerando-se que a Corte Regional, em fase de execução, negou provimento ao agravo de 
petição do Banco. Extrai-se do acórdão regional que: “Consta do laudo pericial (fls. 1206/1207), 
aliás, que os índices inflacionários dos meses de abril, maio e junho de 1994 não foram considerados 
para o reajuste da complementação, não comportando, assim, nenhuma compensação futura na 
data-base da categoria. Inaplicáveis, portanto, as disposições da OJ n° 262, da SDI-1, do TST” 
(pág. 1904, g.n.). A jurisprudência desta Corte já se pacificou no sentido de que a única hipótese 
de ofensa direta e literal ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, no concernente à integridade 
da coisa julgada, é aquela em que haja inequívoca dissonância entre o comando da sentença 
exequenda e a liquidanda. A hipótese, contudo, não se verifica quando há necessidade de se 
interpretar o título executivo judicial, para se concluir pela lesão ao dispositivo (inteligência das 
Orientações Jurisprudenciais nºs 123 da SBDI-2 e 262 da SBDI-1), ou se os limites da condenação 
não estiverem expressamente delineados na sentença de conhecimento e eventuais omissões forem 
supridas na etapa de execução. Essa é a hipótese dos autos, na medida em que eventual reforma 
da decisão importaria a interpretação do título executivo judicial, o que se mostra inviável nesta 
fase recursal. Nesse esteio, está incólume o art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal. Vale salientar 
que o princípio da legalidade insculpido no art. 5º, II, da Constituição de 1988 revela-se genérico. 
Assim, a violação somente se verifica a partir da constatação de ofensa a outra norma, o que 
poderia acarretar, se houvesse, desrespeito reflexo ou indireto, inviabilizando o processamento 
do recurso de revista por estes prismas. A questão referente à pretensão recursal de limitação das 
diferenças de complementação de aposentadoria deferidas ao autor à data-base da categoria, 
com fundamento nos termos dispostos na OJ 262 da SBDI-1, também não se enquadra no art. 896, 
§ 2º, da CLT e na Súmula 266/TST. Recurso de revista não conhecido.

MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. Inicialmente, cumpre ressaltar 
que a admissibilidade do recurso de revista em fase de execução de sentença é condicionada à 
demonstração de violação direta e literal de dispositivo da Constituição Federal, conforme disposto 
no art. 896, § 2º, da CLT e na Súmula 266/TST. Observa-se que as questões trazidas nas razões do 
recurso, nada mais são do que a rediscussão dos fundamentos adotados na fase de conhecimento. 
O presente processo tramita na Justiça do Trabalho há mais de vinte anos, tendo ocorrido nesse 
intervalo inclusive o falecimento do autor, atualmente a parte agravada é o ESPÓLIO DE DAVID 
TULMANN. A questão referente à aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, 
conforme disposto no art. 774, II, do NCPC, tem caráter infraconstitucional, não estando inserido 
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nos limites impostos pelo art. 896, § 2°, da CLT. Precedentes. Por essa razão, mostra-se inviável 
a pretensão recursal. Ademais, para que as alegações trazidas pela parte fossem confrontadas 
com a fundamentação regional necessário seria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos 
autos, o que encontra óbice na Súmula 126 do TST. A violação apontada ao art. 5°, incisos II, V, X, 
XXXV, LIV e LV, da Constituição de 1988 somente se verificaria a partir da constatação de ofensa a 
outra norma, o que poderia acarretar, se houvesse, desrespeito reflexo ou indireto, inviabilizando 
o processamento do recurso de revista por estes prismas. Recurso de revista não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento em Recurso de Revista n° TST-
AIRR-286200-88.1995.5.02.0044, em que é Agravante ITAU UNIBANCO S.A. e Agravado ESPÓLIO DE 
DAVID TULMANN.

O e. Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, por meio do v. acórdão às págs. 1902-1905, em fase 
de execução de sentença, na fração de interesse, negou provimento ao agravo de petição do Banco no 
tocante ao tema “cálculos – diferenças de complementação de aposentadoria – limitação à data base da 
categoria” e o condenou ao pagamento de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado do 
débito em execução, por ato atentatório à dignidade da Justiça.

O Banco interpôs recurso de revista (págs. 1908-1923), cujo trânsito fora obstado pelo despacho 
às fls. 1926-1929. Daí o presente agravo de instrumento no qual sustenta a viabilidade do apelo 
denegado, firme na tese de inaplicabilidade da Súmula 126/TST ao caso e na “necessidade de se limitar a 
condenação em diferenças salariais decorrentes de política pública econômica à data base da categoria 
em fase executória (OJ 262 SBDI-1/TST c/c 322/TST)” – pág. 1940, sob pena de se incorrer em violação 
do art. 5º, II e XXXVI, da CF. Quanto à multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, reitera a denúncia 
de violação dos arts. 5º, II, V, X, XXXV, LIV e LV, da CF.

O agravado apresentou contraminuta (págs. 1961-1968) e contrarrazões (págs. 1969-1976), sendo 
dispensada, na forma regimental, a intervenção do d. Ministério Público do Trabalho.

É o relatório.

VOTO

I – AGRAVO DE INSTRUMENTO (págs. 1931-1958)
1 – CONHECIMENTO
Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do agravo de instrumento.
2 – MÉRITO
EXECUÇÃO – RESÍDUOS INFLACIONÁRIOS – COISA JULGADA – LIMITAÇÃO À DATA BASE
A Presidência do e. TRT da 2ª Região denegou seguimento ao recurso de revista do Banco, registrando:

“APOSENTADORIA E PENSÃO / COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA/PENSÃO. 
Alegação(ões):
– contrariedade à(s) Súmula(s) nº 322 do Colendo Tribunal Superior do Trabalho.
– contrariedade a Orientação Jurisprudencial: SBDI-I/TST, nº 224; SBDI-I/TST, nº 262.
– violação do(s) art. 5º, inciso II; art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.
– violação do(a) Lei nº 9069/1965, art. 21.
– divergência jurisprudencial indicada a partir da folha 1673 (2 arestos); folha 1675-verso 

(2 arestos).
Insiste o recorrente na tese de que o julgado violou a coisa julgada, já que não levou em 

consideração a limitação da data-base da categoria.
Consta do v. Acórdão:
4. Cálculos. Diferenças de complementação de aposentadoria. Limitação à data base 

da categoria. A coisa julgada deixou de reconhecer o direito adquirido ao reajuste semestral 
previsto no contrato, mas observou que “a reposição da inflação apurada nos meses de abril, 
maio e junho de 1994 está assegurada pelo art. 21 da Lei nº 9.069/95, que garante a utilização dos 
índices do contrato e o reajuste pro rata tempore até 30 de junho de 1994”, e deferiu diferenças 
de complementação de aposentadoria “decorrentes da inflação apurada nos meses de abril, 
maio e junho de 1994” (fls. 1119/1129).

4.1. Conforme bem observado pelo perito (fl. 1632), o objeto da execução decorre da “NÃO 
APLICAÇÃO de índices contratualmente estabelecidos (IPC-RJ de Abril, Maio e Junho de 1994) 
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para reajustar as bases para a complementação de aposentadoria” (grifos no original), não 
possuindo qualquer relação com as políticas salariais implantadas pelos planos econômicos, 
pelos quais as antecipações salariais eram compensadas na data-base da categoria após 
apuração da inflação do período.

4.2. Consta do laudo pericial (fls. 1206/1207), aliás, que os índices inflacionários dos meses 
de abril, maio e junho de 1994 não foram considerados para o reajuste da complementação, não 
comportando, assim, nenhuma compensação futura na data-base da categoria. Inaplicáveis, 
portanto, as disposições da OJ nº 262, da SDI-1, do TST .

Desse modo, verifica-se que a solução dada pela E. Turma a esse item foi obtida mediante o 
exame dos elementos fáticos dos autos, inclusive em laudo contábil, e para se chegar à conclusão 
de que esse desfecho teria incidido em violação hábil a propiciar o reexame nos termos do § 2º 
do art. 896 da CLT, necessária seria a reapreciação da prova, o que não se compadece com o 
procedimento do Recurso de Revista.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO / PENALIDADES PROCESSUAIS / ATO 
ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. 

Alegação(ões):
– violação do(s) art. 5º, inciso II; art. 5º, inciso V; art. 5º, inciso X; art. 5º, inciso XXXV; art. 5º, 

inciso LIV; art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.
Não se conforma o recorrente com a multa por ato atentatório à dignidade da justiça. 
Consta do v. Acórdão:
5. Ato atentatório à dignidade da justiça (matéria suscitada em contrarrazões). Os 

agravantes nem sequer tentaram demonstrar que os índices inflacionários deferidos pela coisa 
julgada teriam sidos liquidados por ocasião da concessão do reajuste na data base da categoria.

Isso demonstra que os agravantes tentaram obter, por via transversa, uma indevida 
compensação do crédito executado, já que não possuem qualquer segurança jurídica para 
sustentar a aplicação da OJ 262, da SDI-1, do TST. A interposição do recurso com base em referido 
fundamento, portanto, constitui ardil e meio artificioso para se opor maliciosamente à execução, 
configurando ato atentatório à dignidade da justiça (CPC/73, art. 600, II ; NCPC, art. 774, II ). 
Condeno, portanto, os agravantes ao pagamento de multa de 20% sobre o valor atualizado do 
débito em execução, que será revertida em favor dos exequentes (NCPC, art. 774, parágrafo único).

Nos exatos termos do § 2º, do art. 896, da CLT, somente por ofensa direta e literal de norma 
da Constituição Federal pode ser admitido o conhecimento de Recurso de Revista das decisões 
proferidas pelos Tribunais Regionais do Trabalho ou por suas Turmas, em execução de sentença, 
inclusive em processo incidente de embargos de terceiro, ordem essa reiterada pela Súmula nº 
266, do C. TST. Ao aludir a ofensa “direta e literal”, o preceito, por óbvio, exclui a possibilidade 
de Recurso de Revista que se escude em violação de preceitos de status infraconstitucional, que 
somente por reflexo atingiriam normas constitucionais e existência de dissenso pretoriano: ou 
há ofensa à previsão expressa de preceito inscrito na Carta Magna, ou não prosperará o

Recurso de Revista.
No caso dos autos, à vista da expressa prestação jurisdicional, verifica-se que a circunstância 

em que se deu o deslinde da controvérsia em debate tem contornos exclusivamente 
infraconstitucionais, fator que impossibilita a constatação de ofensa direta e literal de 
disposição da Constituição Federal, apta a dar ensejo ao processamento da Revista. Eventuais 
malferimentos constitucionais somente se verificariam, na hipótese, quando muito, de forma 
reflexa, ou seja, se demonstrada previamente a ofensa das normas ordinárias processuais 
utilizadas na solução da lide, o que não ocorreu.

CONCLUSÃO
DENEGO seguimento ao Recurso de Revista” (págs. 1926-1929). 
Pela minuta às págs. 1931-1958, o Banco pugna pelo trânsito de seu recurso de revista 

denegado, firme na tese de inaplicabilidade da Súmula 126/TST ao caso e na “necessidade de se 
limitar a condenação em diferenças salariais decorrentes de política pública econômica à data 
base da categoria em fase executória (OJ 262 SBDI-1/TST c/c 322/TST)” – pág. 1940, sob pena 
de se incorrer em violação do art. 5º, II e XXXVI, da CF.

Nesse sentido, aduz, em síntese, que deve haver limitação da condenação por diferenças salariais 
derivadas de planos econômicos à data-base da categoria. Sustenta que a conclusão do laudo pericial 
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invocado pela decisão denegatória, que supostamente confirmaria a não consideração dos índices 
inflacionários dos meses de abril, maio e junho de 1994 no reajuste da complementação de aposentadoria 
e consequente impossibilidade de compensação futura na data-base da categoria não tem o alcance 
imaginado. Conclui que o título executivo limitou-se a condenar o Banco aos resíduos inflacionários do 
período, os quais devem ser compensados com aqueles índices praticados em sintonia com a política 
econômica vigente, mesmo na fase executória. Afirma que o título executório foi silente, não afastando 
expressamente a limitação à data-base. 

Quanto à multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, reitera a denúncia de violação dos arts. 
5º, II, V, X, XXXV, LIV e LV, da CF.

Pois bem, como se observa, a controvérsia gira em torno da delimitação temporal, da obrigação 
de pagar resíduos inflacionários, à data base da categoria profissional, em razão do deferimento ao 
autor, pela e. SBDI-1 deste TST (fls. 1269- 1271), das diferenças de complementação de aposentadoria 
decorrentes da inflação apurada nos meses de abril, maio e junho de 1994 (IPC-RJ), considerando-se 
que a Corte Regional, em fase de execução, negou provimento ao agravo de petição do Banco, firme na 
tese de que “A coisa julgada deixou de reconhecer o direito adquirido ao reajuste semestral previsto no 
contrato, mas observou que “a reposição da inflação apurada nos meses de abril, maio e junho de 1994 
está assegurada pelo art. 21 da Lei nº 9.069/95, que garante a utilização dos índices do contrato e o reajuste 
pro rata tempore até 30 de junho de 1994”, e deferiu diferenças de complementação de aposentadoria 
“decorrentes da inflação apurada nos meses de abril, maio e junho de 1994” (fls. 1119/1129). Conforme 
bem observado pelo perito (fl. 1632), o objeto da execução decorre da “NÃO APLICAÇÃO de índices 
contratualmente estabelecidos (IPC-RJ de Abril, Maio e Junho de 1994) para reajustar as bases para a 
complementação de aposentadoria” (grifos no original), não possuindo qualquer relação com as políticas 
salariais implantadas pelos planos econômicos, pelos quais as antecipações salariais eram compensadas 
na data-base da categoria após apuração da inflação do período” (págs. 1903-1904).

Assim, considerando a relevância da matéria, que envolve afronta à coisa julgada (artigo 5º, XXXVI, 
da CF), REPUTO prudente o provimento do agravo de instrumento para melhor análise do recurso de 
revista.

DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento por aparente violação do art. 5º, XXXVI, da CF, a fim 
de determinar o processamento do recurso de revista.

II – RECURSO DE REVISTA (págs. 1908-1923)
Satisfeitos os requisitos de admissibilidade referentes a tempestividade, regularidade de 

representação e preparo, passo à análise dos pressupostos específicos do recurso.
1 – CONHECIMENTO
1.1 – EXECUÇÃO – RESÍDUOS INFLACIONÁRIOS – COISA JULGADA – LIMITAÇÃO À DATA BASE
Inicialmente, ressalto que, de um primeiro exame, concluí que merecia provimento o presente 

recurso de revista, em razão do entendimento de que não havia como desvincular do que a Corte Regional 
chamou de “índices contratualmente estabelecidos” de uma verdadeira “recomposição inflacionária” 
em decorrência de política salarial governamental por meio de plano econômico (Plano Real).

No entanto, após ouvir meus pares, que solicitaram vista regimental, e ponderar melhor, refluí para 
trilhar os seus entendimentos e não conhecer do recurso de revista. Senão vejamos:

O Banco alega, em síntese, que deve haver limitação da condenação por diferenças salariais 
derivadas de planos econômicos à data-base da categoria. Sustenta que a conclusão do laudo pericial 
invocado pela decisão denegatória, que supostamente confirmaria a não consideração dos indícios 
inflacionários dos meses de abril, maio e junho de 1994 no reajuste da complementação e consequente 
impossibilidade de compensação futura na data-base da categoria, não tem o alcance imaginado. 
Conclui que o título executivo adstringiu-se a condenar a empresa aos resíduos inflacionários do 
período, os quais devem ser compensados com aqueles índices praticados em sintonia com a política 
vigente, mesmo na fase executória.

Afirma que o título executório silenciou-se e não afastou expressamente a limitação à data-base. 
Aponta violação do art. 5°, II e XXXVI, da CF, aponta contrariedade à OJ 262 da SBDI-1. 

Traz arestos para o confronto de teses.
A controvérsia diz respeito à delimitação temporal, da obrigação de pagar resíduos inflacionários, 

à data base da categoria profissional, em razão do deferimento ao autor, pela e. SBDI-1 deste TST (págs. 
1269-1271), das diferenças de complementação de aposentadoria decorrentes da inflação apurada 
nos meses de abril, maio e junho de 1994 (IPC-RJ), considerandose que a Corte Regional, em fase de 
execução, negou provimento ao agravo de petição do Banco, firme na seguinte tese:
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“4. Cálculos. Diferenças de complementação de aposentadoria. Limitação à data base 
da categoria. A coisa julgada deixou de reconhecer o direito adquirido ao reajuste semestral 
previsto no contrato, mas observou que “a reposição da inflação apurada nos meses de abril, 
maio e junho de 1994 está assegurada pelo art. 21 da Lei nº 9.069/95, que garante a utilização dos 
índices do contrato e o reajuste pro rata tempore até 30 de junho de 1994”, e deferiu diferenças de 
complementação de aposentadoria “decorrentes da inflação apurada nos meses de abril, maio e 
junho de 1994” (fls. 1119/1129).

4.1 – Conforme bem observado pelo perito (fl. 1632), o objeto da execução decorre da 
“NÃO APLICAÇÃO de índices contratualmente estabelecidos (IPC-RJ de Abril, Maio e Junho de 
1994) para reajustar as bases para a complementação de aposentadoria” (grifos no original), não 
possuindo qualquer relação com as políticas salariais implantadas pelos planos econômicos, 
pelos quais as antecipações salariais eram compensadas na data-base da categoria após 
apuração da inflação do período”.

4.2. Consta do laudo pericial (fls. 1206/1207), aliás, que os índices inflacionários dos meses 
de abril, maio e junho de 1994 não foram considerados para o reajuste da complementação, não 
comportando, assim, nenhuma compensação futura na data-base da categoria. Inaplicáveis, 
portanto, as disposições da OJ nº 262, da SDI-1, do TST” (págs. 1903-1904, grifos no original).

À análise.
Como visto, o acórdão regional consigna que:

“Consta do laudo pericial (fls. 1206/1207), aliás, que os índices inflacionários dos meses de 
abril, maio e junho de 1994 não foram considerados para o reajuste da complementação, não 
comportando, assim, nenhuma compensação futura na data-base da categoria. Inaplicáveis, 
portanto, as disposições da OJ n° 262, da SDI-1, do TST” (pág. 1904, g.n.).

A jurisprudência desta Corte já se pacificou no sentido de que a única hipótese de ofensa direta e 
literal ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, no concernente à integridade da coisa julgada, é aquela 
em que haja inequívoca dissonância entre o comando da sentença exequenda e a liquidanda.

A hipótese, contudo, não se verifica quando há necessidade de se interpretar o título executivo 
judicial, para se concluir pela lesão ao dispositivo (inteligência das Orientações Jurisprudenciais nºs 123 
da SBDI-2 e 262 da SBDI-1), ou se os limites da condenação não estiverem expressamente delineados na 
sentença de conhecimento e eventuais omissões forem supridas na etapa de execução.

Essa é a hipótese dos autos, na medida em que eventual reforma da decisão importaria a 
interpretação do título executivo judicial, o que se mostra inviável nesta fase recursal.

Nesse esteio, está incólume o art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.
Vale salientar que o princípio da legalidade insculpido no art. 5º, II, da Constituição de 1988 revela-

se genérico.
Assim, a violação somente se verifica a partir da constatação de ofensa a outra norma, o que poderia 

acarretar, se houvesse, desrespeito reflexo ou indireto, inviabilizando o processamento do recurso de 
revista por estes prismas.

A questão referente à pretensão recursal de limitação das diferenças de complementação de 
aposentadoria deferidas ao autor à data-base da categoria, com fundamento nos termos dispostos na OJ 
262 da SBDI-1, também não se enquadra no art. 896, § 2º, da CLT e na Súmula 266/TST.

Conforme referido anteriormente, o entendimento supra é fruto de consenso desta Turma, tendo os 
Exmos. Ministros Alberto Bresciani e Maurício Godinho Delgado acrescentado os seguintes fundamentos 
(que adoto), por meio de suas vistas regimentais: 

Min. Alberto Bresciani
“Tal como consta do acórdão regional, a matéria dos autos trata de reajuste previsto em 

normas internas do Banco (fls. 1.903/1.904 – PE):
“Conforme bem observado pelo perito (fl. 1632), o objeto da execução decorre da ‘NÃO APLI-

CAÇÃO de índices contratualmente estabelecidos (IPC-RJ de Abril, Maio e Junho de 1994) para reajus-
tar as bases para a complementação de aposentadoria’ (grifos no original), não possuindo qualquer 
relação com as políticas salariais implantadas pelos planos econômicos, pelos quais as antecipações 
salariais eram compensadas na data-base da categoria após apuração da inflação do período”.
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Ademais, o Regional é expresso ao afirmar que os referidos índices não foram aplicados (fl. 
1.904 – PE):

“Consta do laudo pericial (fls. 1206/1207), (...), que os índices inflacionários dos meses de 
abril, maio e junho de 1994 não foram considerados para o reajuste da complementação, não 
comportando, assim, nenhuma compensação futura na data-base da categoria. Inaplicáveis, 
portanto, as disposições da OJ no 262, da SOI-I, do TST”.

(...), entendo aplicável à hipótese a compreensão da OJ 224, II, da SBDI- 1/TST:
“COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. REAJUSTES.
LEI N° 9.069/95
(...)
II – A alteração da periodicidade do reajuste da complementação de aposentadoria – de 

semestral para anual –, não afeta o direito ao resíduo inflacionário apurado nos meses de abril, 
maio e junho de 1994, que deverá incidir sobre a correção realizada no mês de julho de 1995”.

A matéria não é estranha a este Tribunal. Colaciono os seguintes precedentes da SBDII/TST, 
envolvendo o mesmo reclamado:

“COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. REAJUSTE DE JULHO DE 1995. ÍNDICES 
APLICÁVEIS. Nos termos do item II da Orientação Jurisprudencial, -a alteração da periodicidade 
do reajuste da complementação de aposentadoria – de semestral para anual -, não afeta o direito 
ao resíduo inflacionário apurado nos meses de abril, maio e junho de 1994, que deverá incidir 
sobre a correção realizada no mês de julho de 1995-. Recurso de Embargos de que se conhece e a 
que se dá provimento” (E-ED-ED-RR – 1076500-62.2002.5.02.0900, Ac. Subseção I Especializada 
em Dissídios Individuais, Relator Ministro João Batista Brito Pereira, in DEJT 20.9.2013).

“RESÍDUO INFLACIONÁRIO. APURAÇÃO NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 1994. 
RECURSO DE REVISTA NÃO PROVIDO NO TEMA. VIOLAÇÃO AO ART. 896 DA CONSOLIDAÇÃO 
DAS LEIS DO TRABALHO NÃO CONFIGURADA. Nos termos do entendimento da Orientação 
Jurisprudencial nº 224, item II, da SBDI1/TST, -a alteração da periodicidade do reajuste da 
complementação de aposentadoria – de semestral para anual -, não afeta o direito ao resíduo 
inflacionário apurado nos meses de abril, maio e junho de 1984, que deverá incidir sobre a 
correção realizada no mês de julho de 1995-. Assim, o não reconhecimento do direito adquirido 
ao reajuste semestral não implica o afastamento dos índices inflacionários do período anterior a 
julho de 1994. Nesse contexto, estando a decisão regional em estrita consonância com a referida 
Orientação Jurisprudencial nº 224, item II, não há como se aferir a indigitada violação ao art. 5º, 
inciso XXXVI, da Constituição Federal, a teor do artigo Orientação Jurisdicional nº 336 da SBDI1/
TST. Incólume, assim, o art. 896 da Consolidação das Leis do Trabalho. Recurso de embargos 
não conhecido” (EED-RR – 751569-79.2001.5.02.0011, Ac. Subseção I Especializada em Dissídios 
Individuais, Relator Ministro Renato de Lacerda Paiva, in DEJT 14.10.2011).

“DIFERENÇAS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ALTERAÇÃO NA 
PERIODICIDADE DOS REAJUSTES. LEI Nº 9.069/95. INCLUSÃO DOS ÍNDICES DE ABRIL, MAIO 
E JUNHO DE 1994. Irrelevante a indicação de afronta a dispositivo da CLT, tendo em vista tratar-
se de recurso regido pela 11.496/2007. Outrossim, não se identifica contrariedade à OJ 224-SBDI-1/
TST, eis que seu texto trata tão-somente da periodicidade dos reajustes, nada mencionando acerca 
da inclusão dos índices dos meses de abril, maio e junho de 1994. No particular, esta Subseção já 
firmou entendimento de que a aplicação da cláusula rebus sic stantibus a que alude a Orientação 
não abrange os índices dos meses mencionados, uma vez que a própria Lei nº 9.069/95 (art. 21, 
IV) ressalvou expressamente o direito adquirido relativo a esse período. Precedentes. Por fim, 
arestos oriundos do STF não servem ao confronto de teses, por tratar-se de órgão julgador não 
previsto no art. 894, II, da CLT. Recurso de embargos não conhecidos” (E-ED-ED-RR – 768137-
29.2001.5.02.0027, Ac. Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, Relator Ministro 
Augusto César Leite de Carvalho, in DEJT 21.5.2010).

“EMBARGOS DO RECLAMANTE [...] COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA REAJUSTES 
– ÍNDICES CONTRATUAIS – RESÍDUOS INFLACIONÁRIOS 1. A Lei nº 9.069/95, que alterou o 
sistema monetário nacional, em seu art. 21, aplicável à espécie, determinou que as obrigações 
pecuniárias deveriam ser convertidas aplicando-se, pro rata tempore, o índice contratual ou legal 
até 30 de junho de 1994. 2. Configurada violação ao art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição da 
República, na medida em que as instâncias percorridas, ao negarem o direito do Reclamante aos 
índices contratuais residuais dos meses de abril, maio e junho de 1994, não respeitaram o ato 

ACÓRDÃOS NA ÍNTEGRA



www.zkeditora.com          

Conceito Jurídico
Trabalhista, Sindical 

& Previdenciário

29

jurídico já aperfeiçoado e prestigiado pela lei superveniente, pelo o que se divisa igual ofensa 
ao art. 896 da CLT. Precedentes SBDI-1. Embargos parcialmente conhecidos e providos” (ED-RR 
– 682300-33.2002.5.02.0902, Ac. Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, Relatora 
Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, in DEJT 30.4.2009) – destaque acrescido.

“RECURSO DE EMBARGOS DOS RECLAMADOS. PLANO REAL. COMPLEMENTAÇÃO DE 
APOSENTADORIA. REAJUSTE DA INFLAÇÃO DOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 1994. 
DEVIDO. PRECEDENTES DA SDI-I. O Plano Real, ao contrário de seus antecedentes, não recompôs 
os índices da inflação passada, na medida em que estabeleceu mecanismos específicos e graduais 
para a conversão do padrão monetário. Desse modo, o não reconhecimento do direito adquirido 
ao reajuste semestral, conforme consagrado pela orientação jurisprudencial 224 da SDI-I, não 
implica, necessariamente, afastar os índices inflacionários do período anterior a julho de 1994. 
Então, a reposição da inflação apurada nos meses de abril, maio e junho de 1994 está assegurada 
pelo art. 21 da Lei nº 9.069/95, que garante a utilização dos índices constantes do contrato e o 
reajuste ‘pro rata tempore’ até 30 de junho de 1994. Precedentes: TST-ERR-688.294/2000, Rel. 
Min. Maria de Assis Calsing, DJ de 16/11/2007; TST-ERR-479.083/1998, Rel. Min. Maria Cristina 
Irigoyen Peduzzi, DJ de 25/2/2005; TST-ERR-426.409/1998, Rel. Min. João Batista Brito Pereira, DJ 
de 19/11/2004. Óbice da Súmula 333 do TST. Recurso de Embargos não conhecido” (ED-ED-E-
RR – 548564- 30.1999.5.02.5555, Ac. Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, Relatora 
Ministra Maria de Assis Calsing, in DJ 18.4.2008).

Transcrevo, ainda:
“RECURSO ORDINÁRIO EM AÇÃO RESCISÓRIA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTA-

DORIA. BANCO ITAÚ S.A. FUNDAÇÃO ITAUBANCO. RESÍDUOS INFLACIONÁRIOS DOS MESES 
DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 1994. DIREITO ADQUIRIDO. VIOLAÇÃO DO ART. 5º, XXXVI, DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONFIGURAÇÃO. Esta Corte, por meio da Orientação Jurispruden-
cial nº 224 da SBDI-1, firmou jurisprudência, no sentido de que, “a partir da vigência da Medida 
Provisória nº 542/94, convalidada pela Lei nº 9.069/95, o critério de reajuste da complementação 
de aposentadoria passou a ser anual e não semestral, aplicando-se o princípio ‘rebus sic stantibus’  
diante da nova ordem econômica”. Não obstante a alteração da periodicidade do reajuste do 
benefício, o art. 21, IV, da Lei nº 9.069/95 assegurou a utilização dos índices constantes do contra-
to e o reajuste “pro rata tempore” para o período referente à data-base até 30.6.1994, razão pela 
qual são devidos os índices inflacionários apurados nos meses de abril, maio e junho de 1994 
no reajuste de complementação de aposentadoria ocorrido em junho de 1995, considerando o  
direito adquirido prestigiado pela Lei de Política Salarial superveniente. Precedentes da Eg.  
SBDI-1. Conclui-se, portanto, que o TRT, no acórdão rescindendo, manifestou posicionamento 
que viola diretamente o art. 5º, XXXVI, da Carta Magna. Recurso ordinário em ação rescisória 
conhecido e provido” (ROAR – 1091300-74.2005.5.02.0000, Ac. Subseção II Especializada em  
Dissídios Individuais, Relator Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, in DEJT 20.8.2010). 

“COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. REAJUSTES RELATIVOS AOS MESES DE 
ABRIL, MAIO E JUNHO DE 1994. Não procedido o reajuste da complementação de aposentadoria, 
na forma prevista em norma de regência, considerando-se os índices dos meses de abril, maio e 
junho de 1994, não se conhece de recurso de revista. Decisão recorrida em consonância com a 
jurisprudência desta Corte. Incidência da Súmula nº 333 do TST. Recurso de revista de que não 
se conhece” (RR – 64140-71.2006.5.02.0060, Ac. 6ª Turma, Relatora Ministra Kátia Magalhães 
Arruda, in DEJT 24.8.2012).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA EM FACE DE DECISÃO PUBLICADA 
ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. 
REAJUSTES. LEI Nº 9.069/95. RESÍDUO INFLACIONÁRIO APURADO NOS MESES DE ABRIL, 
MAIO E JUNHO DE 1994. O direito ao pagamento de diferenças de complementação de 
aposentadoria decorrentes do resíduo inflacionário apurado nos meses de abril, maio e junho 
de 1994, em face da implantação do Plano Real por meio da Medida Provisória nº 542/94, 
convertida na Lei nº 9069/95, encontra-se pacificado no âmbito desta Corte Superior, por meio 
do item II da Orientação Jurisprudencial n° 224 da SBDI-1 do TST. Agravo de instrumento a que 
se nega provimento” (AIRR – 385100-85.2006.5.02.0088, Ac. 7ª Turma, Relator Ministro Cláudio 
Mascarenhas Brandão, in DEJT 29.10.2015).

“RECURSO DE REVISTA DO RECLAMANTE. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. 
NOVA POLÍTICA MONETÁRIA. DIFERENÇAS. RESÍDUO INFLACIONÁRIO DOS MESES DE ABRIL, 
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MAIO E JUNHO DE 1994. É pacífico o entendimento desta Corte de que a Lei nº 9.069/95, que alterou 
o sistema monetário nacional, em seu art. 20, aplicável à espécie, determinou que as obrigações 
pecuniárias deveriam ser convertidas aplicando-se, pro rata tempore, o índice contratual ou legal até 
30 de junho de 1994. Os reclamados não observaram os índices de atualização contratuais relativos 
aos meses de abril, maio e junho de 1994, antecipando os que seriam devidos, em conformidade com 
o texto legal, apenas a partir de 1º de julho de 1994. Incorreram, assim em afronta aos arts. 20 da 
mencionada lei e 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, na medida em que, ao negar o direito 
do reclamante ao resíduo inflacionário apurado naquele período, não respeitaram o ato jurídico já 
aperfeiçoado e prestigiado pela lei superveniente. Recurso de revista conhecido e provido quanto ao 
tema” (ED-RR – 137200-87.1996.5.02.0073, Ac. 8ª Turma, Relatora Ministra Dora Maria da Costa, in 
DEJT 20.11.2009). Assim, não há violação do art. 5º, XXXVI, da CF”.

Min. Maurício Godinho Delgado
“Examinado o caso dos autos à luz das premissas constantes no acórdão regional, dos 

fundamentos adotados pelo Eminente Relator e das ponderações fundamentadas que conduziram 
ao voto divergente do Ministro vistor que me antecedeu, também entendo, assim como o Eminente 
Ministro vistor, que ao caso dos autos não se aplica a Orientação Jurisprudencial 262 da SBDI-1 
do TST – por impertinente.

Desse modo, entendo incabível o provimento jurisdicional conferido pelo Eminente Relator 
no sentido de ‘limitar a condenação ao pagamento de diferenças salariais decorrentes da 
incidência do IPC-RJ dos meses de abril, maio e junho de 1994 até o mês imediatamente anterior 
ao reajuste’.

Com efeito, a hipótese vertente se subsume, em verdade, à Orientação Jurisprudencial 
224, II, da SBDI-1 do TST, no sentido de que ‘II – A alteração da periodicidade do reajuste da 
complementação de aposentadoria – de semestral para anual –, não afeta o direito ao resíduo 
inflacionário apurado nos meses de abril, maio e junho de 1994, que deverá incidir sobre a 
correção realizada no mês de julho de 1995’” – Grifo no original.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de revista.
1.2 – MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA
O Banco afirma ser incorreta a decisão regional que concluiu que a mera interposição do Agravo 

de Petição demonstraria meio de opor maliciosamente à execução, aplicando multa de 20% sobre a 
condenação. Sustenta que apesar de haver demonstrado a violação do art. 5°, II, V, X, XXXV, LIV e LV, da 
CF, foi-lhe imputada a multa.

Eis a fundamentação da Corte Regional:

“5. Ato atentatório à dignidade da justiça (matéria suscitada em contrarrazões). Os 
agravantes nem sequer tentaram demonstrar que os índices inflacionários deferidos pela 
coisa julgada teriam sidos liquidados por ocasião da concessão do reajuste na data base da 
categoria. Isso demonstra que os agravantes tentaram obter, por via transversa, uma indevida 
compensação do crédito executado, já que não possuem qualquer segurança jurídica para 
sustentar a aplicação da OJ 262, da SDI-1, do TST. A interposição do recurso com base em 
referido fundamento, portanto, constitui ardil e meio artificioso para se opor maliciosamente 
à execução, configurando ato atentatório à dignidade da justiça (CPC/73, art. 600, II; NCPC, 
art. 774, II). Condeno, portanto, os agravantes ao pagamento de multa de 20% sobre o valor 
atualizado do débito em execução, que será revertida em favor dos exequentes (NCPC, art. 774, 
parágrafo único )” – pág. 1904.

Vejamos.
Inicialmente, é de se ressaltar que a admissibilidade do recurso de revista em fase de execução 

de sentença é condicionada à demonstração de violação direta e literal de dispositivo da Constituição 
Federal, conforme disposto no art. 896, § 2º, da CLT e na Súmula 266/TST.

Observa-se que as questões trazidas nas razões do recurso, nada mais são do que a rediscussão dos 
fundamentos adotados na fase de conhecimento.

O presente processo tramita na Justiça do Trabalho há mais de vinte anos, tendo ocorrido nesse 
intervalo inclusive o falecimento do autor, atualmente a parte agravada é o ESPÓLIO DE DAVID 
TULMANN.
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A questão referente à aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, conforme 
disposto no art. 774, II, do NCPC, tem caráter infraconstitucional, não estando inserido nos limites 
impostos pelo art. 896, § 2°, da CLT.

No mesmo sentido cito os seguintes precedentes desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. PROCESSO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 
13.015/2014. EXECUÇÃO. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ART. 600, 
II, DO CPC/1973 (ART. 774, II, DO CPC 2015). MATÉRIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. 
O recurso de revista só tem cabimento nas estritas hipóteses jurídicas do art. 896, “a”, “b” e “c”, da 
CLT (conhecimento, observado o seu § 9º), respeitados os limites ainda mais rigorosos do § 2º do 
citado artigo (execução de sentença). Nesse quadro lógico de veiculação necessariamente restrita 
do recurso de revista, não há como realizar seu destrancamento, pelo agravo de instrumento, se 
não ficou demonstrada inequívoca violação direta à CF. É que, na lide em apreço, a revisão do 
julgado sob perspectiva diversa da utilizada pelo TRT dependeria de interpretação da legislação 
infraconstitucional. Óbice da Súmula 266 do TST. Agravo de instrumento desprovido. (AIRR – 
1314-40.2010.5.03.0060, Relator Ministro: Mauricio Godinho Delgado, Data de Julgamento: 
10/05/2017, 3ª Turma, Data de Publicação: DEJT 12/05/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA 
LEI Nº 13. 015/2014 – DESCABIMENTO. EXECUÇÃO. 1. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO 
À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. Incabível o recurso de revista para reexame de fatos e provas. 
Inteligência da Súmula 126 do TST. 2. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. COTA PATRONAL. 
ISENÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA DIRETA E LITERAL DE NORMA DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. O art. 896, § 2º, da CLT é expresso e definitivo, quando pontua que 
“das decisões proferidas pelos Tribunais Regionais do Trabalho ou por suas Turmas, em execução 
de sentença, inclusive em processo incidente de embargos de terceiro, não caberá Recurso de 
Revista, salvo na hipótese de ofensa direta e literal de norma da Constituição Federal”. Esta é 
a ordem que a Súmula 266 do TST reitera. Ao aludir a ofensa “direta e literal”, o preceito, por 
óbvio, exclui a possibilidade de recurso de revista que se escude em violação de preceitos de 
“status” infraconstitucional, que somente por reflexo atingiriam normas constitucionais: ou há 
ofensa à previsão expressa de preceito inscrito na Carta Magna, ou não prosperará o recurso 
de revista. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (AIRR – 101500-80.2009.5.02.0045, 
Relator Ministro: Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Data de Julgamento: 17/05/2017, 3ª 
Turma, Data de Publicação: DEJT 19/05/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA 
DA LEI Nº 13.015/2014. DESERÇÃO DO AGRAVO DE PETIÇÃO. MAJORAÇÃO DO VALOR 
DA EXECUÇÃO. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO 
RECOLHIMENTO. Não merece ser provido agravo de instrumento que visa a liberar recurso 
de revista que não preenche os pressupostos contidos no art. 896, § 2º, da CLT. Agravo de 
instrumento não provido. (AIRR – 180200-14.2007.5.18.0007, Relatora Ministra: Delaíde Miranda 
Arantes, Data de Julgamento: 24/05/2017, 2ª Turma, Data de Publicação: DEJT 02/06/2017)

RECURSO DE REVISTA DO RECLAMADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. (...). 
MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. O Regional decidiu em consonância 
com os arts. 14 do CPC/1973 (77 do CPC/2015) e 187 do CC, pois verificou que o reclamante não 
expôs os fatos conforme a verdade, além de ter excedido manifestamente os limites impostos pelo 
fim econômico ou social, pela boa-fé e pelos bons costumes, no exercício do seu direito. Diante do 
quadro fático delineado pelo Regional, a reforma da decisão, como pretendida pelo reclamante, 
realmente exigiria o reexame do arcabouço fático-probatório dos autos, procedimento obstado no 
grau recursal extraordinário pela Súmula 126 do TST. Recurso de revista não conhecido. (...) (RR – 
25300- 70.2006.5.09.0068, Relator Ministro: Augusto César Leite de Carvalho, Data de Julgamento: 
17/05/2017, 6ª Turma, Data de Publicação: DEJT 19/05/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA 
LEI Nº 13.015/2014. EXECUÇÃO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. HONORÁRIOS 
CONTRATUAIS. ART. 896, § 2º, DA CLT – MULTA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA 
JUSTIÇA. ART. 896, § 2º, DA CLT E SÚMULAS 126 E 266, DO TST. A admissibilidade do recurso 
de revista em processo de execução depende de demonstração inequívoca de ofensa direta 
e literal à Constituição, nos termos do art. 896, § 2º, da CLT e da Súmula 266 do TST. Agravo 



ano II - nº 16 - abril de 201832

de instrumento a que se nega provimento. (AIRR – 1925-09.2012.5.12.0048, Relator Ministro: 
Márcio Eurico Vitral Amaro, Data de Julgamento: 22/03/2017, 8ª Turma, Data de Publicação: 
DEJT 24/03/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. APELO INTERPOSTO SOB 
A ÉGIDE DA LEI Nº 13.015/2014. EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO 
TRABALHO. CONFLITO INCIDENTAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS.

MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA DO ART. 538 DO CPC. 
COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO DIRETA DE PRECEITO DE NATUREZA CONSTITUCIONAL 
NÃO SATISFEITA. NÃO PROVIMENTO. Nega-se provimento ao Agravo de Instrumento em 
processo de execução quando não demonstrada violação direta de dispositivo de natureza 
constitucional. Aplicação do disposto no art. 896, § 2º, da CLT e na Súmula nº 266 do TST. Agravo 
de Instrumento conhecido e não provido. (AIRR – 874- 26.2013.5.12.0048, Relatora Ministra: 
Maria de Assis Calsing, Data de Julgamento: 15/02/2017, 4ª Turma, Data de Publicação: DEJT 
17/02/2017)

Por essa razão, mostra-se inviável a pretensão recursal.
Ademais, para que as alegações trazidas pela parte fossem confrontadas com a fundamentação 

regional necessário seria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice 
na Súmula 126 do TST.

A violação apontada ao art. 5°, incisos II, V, X, XXXV, LIV e LV, da Constituição de 1988 somente 
se verificaria a partir da constatação de ofensa a outra norma, o que poderia acarretar, se houvesse, 
desrespeito reflexo ou indireto, inviabilizando o processamento do recurso de revista por estes prismas.

Não conheço do recurso de revista.
Isto posto, acordam os Ministros da Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho, por 

unanimidade: 1 – Conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento para determinar o processamento 
do recurso de revista; 2 – Não conhecer do recurso de revista.

Brasília, 28 de fevereiro de 2018.
Firmado por assinatura digital (MP 2.200-2/2001)

Alexandre Agra Belmonte
Ministro Relator

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO

RESCISÃO CONTRATUAL
Homologação: reforma trabalhista

PROCESSO nº 0000798-83.2015.5.05.0611 (RO)
RECORRENTE: ENGECALC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA – ME
RECORRIDOS: GILBERTO COSTA DE OLIVEIRA, MUNICIPIO DE PLANALTO
RELATOR: PAULINO CESAR MARTINS RIBEIRO DO COUTO

EMENTA

ROMPIMENTO CONTRATUAL ANTERIOR À LEI Nº 13.467/2017. VIGÊNCIA À ÉPOCA DO 
§ 1º, ART. 477 DA CLT, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 5.584 DE 26.06.1970. TRCT NÃO 
HOMOLOGADO. EMPREGADO COM MENOS DE UM ANO DE SERVIÇO. O vínculo empregatício 
mantido entre as partes foi rompido em data anterior à entrada em vigor da Lei nº 13.467/2017, 
assim as novas regras advindas com a reforma trabalhista não são aplicáveis ao caso concreto. Na 
hipótese dos autos, é inexigível a formalidade de homologação do TRCT por se tratar de empregado 
com menos de um ano de serviço (Inteligência extraída do art.477, § 1º, da CLT, redação dada pela 
Lei n.5.584/1970, vigente à época da rescisão).
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ENGECALC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME, nos autos da ação movida 
por GILBERTO COSTA DE OLIVEIRA, tendo ainda o MUNICÍPIO DE PLANALTO, no polo passivo, 
inconformada com a r. sentença de ID. 94a0b4f, interpõe RECURSO ORDINÁRIO pelos motivos 
expendidos na petição de ID. ID. 8e81e36 e ID. d258954. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade. 
Sem apresentação de contrarrazões. Cota ministerial de ID. f8eb974. É o RELATÓRIO.

VOTO

HOMOLOGAÇÃO. TRCT
Insurge-se o Recorrente contra a sentença proferida, que declarou nulo o termo de rescisão assinado 

pelo Reclamante, sob o fundamento de que “o autor tinha mais de um ano de serviço, sendo que o § 1º do 
art. 477 da CLT diz que expressamente que só terá validade a rescisão desse empregado se homologada 
perante o sindicato da categoria ou outro órgão competente”, deferido os pleitos atinentes as verbas 
resilitórias.

Alega equívoco no julgamento, pois o Reclamante prestou labor no período de 11.06.2014 a 
24.05.2015, sendo dispensado sem justa causa, tendo o aviso prévio sido concedido 30 dias antes do 
rompimento contratual, ou seja, em 24.04.2015. Sustenta, portanto, que o Autor não trabalhou por mais 
de 01 (um) ano para as Reclamadas, desnecessária a homologação perante o sindicato da categoria ou 
outro órgão competente, logo, válido o termo de rescisão contratual.

Examino.
Inicialmente, ressalto que o vínculo empregatício mantido entre as partes foi rompido em data 

anterior à entrada em vigor da Lei nº 13.467/2017, assim as novas regras advindas com a reforma 
trabalhista não são aplicáveis ao caso concreto.

Na inicial, o Autor afirma que foi admitido pela Recorrente em 07/05/2014, mas somente foi 
registrado em 11/06/2014, permanecendo até 24/05/2015, quando foi dispensado sem justa causa. 
Sustenta, que por ser analfabeto, apenas desenhou o nome na guia de rescisão, que nunca houve a 
quitação das verbas rescisórias, pleiteando a nulidade do TRCT.

Em sede de defesa, a Demandada afirma “O Reclamante iniciou suas atividades para a Primeira 
Reclamada em 11/06/2014, momento em foi solicitado a sua CTPS.

Poucos dias depois, este documento foi entregue à empresa pelo Reclamante e foi devidamente 
assinado com a data retroativa da admissão, qual seja, em 11/06/2014 conforme CTPS acostada”.

Alega, ademais, que “Realmente foi demitido sem justa causa, mas previamente avisado em 
24/04/2015, conforme Aviso Prévio Indenizado já juntado aos autos, momento em que recebia a 
importância de R$ 1.385,05 (um mil, trezentos e oitenta e cinco reais e cinco centavos)”.

Na audiência (ata de ID. 163ab78) as partes declararam não haver mais provas a produzir.
O juízo “a quo”, em sentença proferida sob ID. 94A0b4f, fundamenta:

“Considerando a prova existente nos autos, declara-se que o reclamante trabalhou para os 
reclamados no período de admissão foi em 11.06.2014 e a saída em 24.05.2015, sem justa causa, 
observando que foi preavisado 30 dias antes do rompimento do contrato”. (...)

“O autor pede a nulidade do contrato de trabalho sob o fundamento de que é analfabeto, vez 
que sabe apenas desenhar o nome, e desta forma o termo de rescisão deveria ter sido homologado 
junto ao órgão competente. Fica afastada a tese de que é analfabeto, vez que não consta essa 
informação no documento de identidade. Registre-se que o reclamante assinou também a 
PROCURAÇÃO para o seu advogado, conforme se vê do documento existente nos autos. Todavia, 
declara-se NULO o termo de rescisão assinado pelo reclamante, cuja cópia foi juntada aos autos, 
porque o autor tinha mais de um ano de serviço, sendo que o § 1º do art. 477 da CLT diz que 
expressamente que só terá validade a rescisão desse empregado se homologada perante o sindicato 
da categoria ou outro órgão competente”.(...) – Grifos.

Pois bem.
Com base nas provas residentes nos autos e nos termos do reconhecido na sentença quanto a 

duração do vínculo, que perdurou de 11/06/2014 a 24/05/2015, além de afastada a tese do Autor, quanto 
a ser analfabeto, já que não houve a efetiva comprovação, válido o Termo de Rescisão e Quitação do 
Contrato de Trabalho (documento de ID. 30Fa0b0).
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Ressalto que a norma vigente à época da rescisão contratual exigia a homologação da guia de 
rescisão perante o sindicato da categoria ou autoridade competente, quando o obreiro tinha mais de 1 
(um ano), conforme § 1º, do art.477 da CLT (antiga redação):

Art. 477. (...)
§ 1º “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 perante a autoridade do Ministério do Trabalho e Previdência 
Social (Redação dada pela Lei nº 5.584, de 26.6.1970)”.

In casu, o arcabouço probatório demonstra que o vínculo firmado entre as partes não perdurou 
por mais de 1 (um) ano, inclusive, incontroverso a duração do contrato de trabalho, a qual compreende 
o período de 11/06/2014 a 24/05/2015. Estando o TRCT e o aviso prévio, respectivamente datados de 
04/05/2015 e 24/04/2015, devidamente assinados pelo Reclamante (ID. 9a8c1eb e ID. 883c4d7).

Desse modo, a de se reconhecer, diante dos elementos probantes, a validade do termo de rescisão 
e quitação do contrato de trabalho firmado entre as partes, por ser dispensável a formalidade de 
homologação do TRCT, nos termos do artigo 477 da CLT, vigente à época. Cabia ao Reclamante, por se 
tratar de fato constitutivo do seu direito, demonstrar a veracidade de suas alegações, ônus do qual não se 
desvencilhou (inteligência dos arts. 818, da CLT e 373,I do CPC).

Reformo a sentença, diante da desnecessidade de homologação do termo rescisório nos termos 
do § 1º do art.477 da CLT, com redação dada pela Lei nº 5584/1970, vigente à época do rompimento 
contratual, por ter o contrato perdurado por menos de ano, para reconhecer a validade do TRCT.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso, para reconhecer a validade do termo de rescisão 
contratual, afastando da condenação os seguintes pleitos deferidos: aviso prévio, integrado ao tempo de 
serviço, décimo terceiro salário de todo o período, um período de férias simples, acrescidas de 1/3, FGTS, 
acrescido da multa de 40%, multa do art.477 da CLT e indenização substitutiva do seguro desemprego 
equivalente a 04 cotas.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 
Quinta Região, em sua 10ª Sessão Ordinária, realizada no décimo sétimo dia do mês de abril do ano de 
dois mil e dezoito, cuja pauta foi divulgada no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho em 06/04/2018, 
sob a Presidência da Excelentíssima Senhora Desembargadora do Trabalho Maria Adna Aguiar e 
com a presença dos Excelentíssimos Senhores Desembargadores Paulino Couto e Pires Ribeiro bem 
como do(a) representante do Ministério Público do Trabalho, Procurador(a) Maria da Glória Martins 
Santos, por unanimidade, dar provimento ao recurso, para reconhecer a validade do termo de rescisão 
contratual, afastando os seguintes pleitos deferidos na condenação: aviso prévio, integrado ao tempo de 
serviço, décimo terceiro salário de todo o período, um período de férias simples, acrescidas de 1/3, FGTS, 
acrescido da multa de 40%, multa do art. 477 da CLT e indenização substitutiva do seguro desemprego 
equivalente a 04 cotas.

Paulino Cesar Martins Ribeiro do Couto
Relator

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

EMPREGADA DOMÉSTICA
Registro de horário: inconstitucionalidade

PROCESSO nº 0000580-79.2017.5.12.0000 (ArgInc)
ARGÜENTE: DESEMBARGADOR ROBERTO LUIZ GUGLIELMETTO
ARGUÍDO: INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 12 DA LC Nº 150/2015
RELATOR: WANDERLEY GODOY JUNIOR
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EMENTA

ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 12 DA LEI COMPLEMENTAR 150/2015. 
AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ART. 74, § 2º, DA CLT. REJEIÇÃO. O artigo 12 da LC 150/15, 
ao exigir a necessidade do registro de horário dos empregados domésticos, na realidade, prestigia 
a efetividade da norma constitucional que garante a limitação de jornada à mencionada classe 
trabalhadora (art. 7º, parágrafo único, da CF), não havendo, na redação do citado dispositivo 
legal, qualquer afronta ao princípio constitucional da isonomia em razão do disposto no art. 74, 
§ 2º, da CLT (dispensa de registro para até 10 empregados).

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, 
originários do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, SC, em que é arguente o Desembargador-
Relator do RO 0001354-80.2016.5.12.0021.

Tratam os autos de arguição da inconstitucionalidade do art. 12 da Lei Complementar 150/15 (que 
dispõe sobre o contrato de trabalho doméstico), suscitada pelo Desembargador-Relator Roberto Luiz 
Guglielmetto e acolhida por unanimidade pelos membros da 3ª Câmara deste Tribunal.

A referida norma preconiza que: é obrigatório o registro do horário de trabalho do empregado 
doméstico por qualquer meio manual, mecânico ou eletrônico, desde que idôneo.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e provimento da arguição de inconstitucionalidade.
É o relatório.

VOTO

Nos termos da Súmula Vinculante nº 10 do STF, é cabível o processamento da presente arguição de 
inconstitucionalidade.

MÉRITO

(IN)CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 12 DA LEI COMPLEMENTAR 150/2015
A 3ª Câmara deste Tribunal, no curso do julgamento do RO 0001354-80.2016.5.12.0021, acolheu a 

proposta de arguição da inconstitucionalidade do art. 12 da LC nº 150/15, formulada pelo Desembargador 
Roberto Luiz Guglielmetto sob os seguintes fundamentos:

A edição da LC nº 150/15 teve como intuito alcançar às empregadas domésticas direitos 
previstos no texto consolidado que, até então, não lhes era concedido.

Buscou-se, dessa forma, dar efetividade ao princípio da isonomia e da não discriminação, 
bases da Carta Magna de 1988.

Por isso, a previsão do art. 12 da citada lei, ao exigir a necessidade do registro da jornada de 
trabalho da doméstica, é claramente inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia, tendo 
em vista a prerrogativa do art. 74, § 2º, da CLT (dispensa de registro para até 10 empregados). (grifei)

As peculiaridades do trabalho doméstico, salvo melhor juízo, atuam apenas para a criação 
de obrigações menores do que aquelas previstas na CLT, não podendo extrapolar direito ou criar 
obrigação além daquelas previstas no texto consolidado.

Ora, não se mostra razoável e proporcional que o empregador doméstico – pessoa física, 
geralmente com apenas 1 (um) empregado e que não explora atividade econômica – seja 
obrigado a efetuar o registro da jornada, enquanto o empregador pessoa jurídica, que possua 
até 10 (dez) empregados e que explore atividade econômica, não seja obrigado a realizar esse 
procedimento.

Dessarte, antes de prosseguir no julgamento, mostra-se imprescindível decidir sobre a 
inconstitucionalidade do art. 12 da LC nº 150/15, à luz dos preceitos constitucionais da isonomia 
e da não discriminação.

Ao exame.
O trabalhador doméstico consiste em modalidade especial da figura jurídica do empregado 

que, além de reunir os elementos previstos no art. 3º da CLT, comuns a qualquer relação de emprego 
(serviço prestado por pessoa física, com pessoalidade, onerosidade e subordinação), engloba também 
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especificidades próprias: finalidade não lucrativa e prestação do labor à pessoa física ou família em 
âmbito residencial e de modo contínuo.

Nos termos do disposto no art. 1º da LC 150/15, considera-se empregado doméstico aquele que 
presta serviços de forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal e de finalidade não lucrativa à pessoa 
ou à família, no âmbito residencial destas, por mais de 2 (dois) dias por semana.

O vínculo de emprego doméstico, portanto, difere dos demais em razão de restringir-se ao exclusivo 
interesse pessoal do tomador ou de sua família, não podendo constituir fator de produção para o núcleo 
familiar a que beneficia. Além disso, o labor se desenvolve no âmbito residencial do indivíduo, o que 
compreende não apenas a “casa” familiar, mas todos os lugares em que há efetiva prestação de serviços 
direcionados à família.

Particularidade de extrema importância no que toca ao trabalho doméstico é a natural aproximação 
do empregado com o empregador, de forma a travar relação de certa forma pessoal e insubstituível, que 
excepciona a regra da despersonalização da figura do empregador.

Todas essas peculiaridades do trabalho doméstico, notadamente o fato de estar intimamente ligado 
ao ambiente familiar, como se extensão dele o fosse, fizeram com que os empregados domésticos, por 
muitos anos, ficassem alienados dos direitos alcançados pela sociedade laborativa brasileira, em espécie 
de escravidão velada.

Observo que, de fato, o trabalho doméstico no Brasil tem suas origens primordiais no período da 
escravidão. Após a abolição da escravatura, muitos ex-escravos acabaram permanecendo nas terras, 
em troca de local para dormir e comida para poder sobreviver, porém, agora não mais como escravos, 
mas, sim, como domésticos (PAMPLONA, Filho Rodolfo e VILLATORE, Marco Antônio César; Direito do 
Trabalho Doméstico; 4ª Ed. LTr Digital; p. 51).

Nesse contexto, a lenta evolução dos direitos dos empregados domésticos no Brasil evidencia a trágica 
exclusão social vivida pela categoria, que por muito tempo esteve à margem das grandes conquistas dos 
trabalhadores, iniciadas desde a década de 1930 e que tiveram seu auge com a promulgação da CLT de 
1943, da qual foram expressamente excluídos de proteção (art. 7º, alínea a).

Sobre o tema, o Ilustre Jurista Maurício Godinho Delgado divide o período de normatização dos 
direitos dos domésticos em duas etapas: “fase de exclusão jurídica” e “fase de inclusão jurídica”. Vejamos:

Fase de exclusão jurídica – A categoria doméstica não recebeu qualquer proteção jurídica 
do Direito do Trabalho em sua fase clássica de institucionalização (1930, em diante). Por décadas 
permaneceu excluída de qualquer cidadania trabalhista, previdenciária e institucional.

De fato, a CLT exclui, expressamente, os empregados domésticos do âmbito de suas normas 
protetivas (art. 7º, “a”). A categoria permaneceu, assim, por extenso período, em constrangedor 
limbo jurídico, sem direito sequer a salário mínimo e reconhecimento previdenciário do tempo 
de serviço.

Um antigo diploma fez referência a esses trabalhadores (Decreto-lei nº 3.078, de 1941), 
com o fito de lhes atribuir determinados direitos. Porém impôs, expressamente, para sua efetiva 
vigência, a necessidade de regulamentação inferior – a qual jamais foi procedida”.

Fase de inclusão jurídica – A fase de inclusão jurídica da categoria também tem sido 
longa, durando mais de 40 anos: inicia-se pela esquálida Lei nº 5.859, de 1972, com apenas três 
direitos, sendo seguida pelas regras concessoras do Vale Transporte, na segunda metade dos 
anos de 1980; passa por um momento de grande relevância, a Constituição de 1988 e seu art. 
7º, parágrafo único, que acresceram oito novos direitos à categoria doméstica; porém retoma 
o ritmo de avanço somente 18 anos depois de 1988, por meio da Lei nº 11.324 de 2006 (quatro 
direitos acrescidos); finalmente, consagra-se por intermédio da Emenda Constitucional nº 72, 
promulgada em 2013, que estende 16 novos direitos aos trabalhadores domésticos (alguns 
tendo ainda caráter multidimensional). (DELGADO, Maurício Godinho, Curso de direito do 
trabalho. 14. Ed. São Paulo: LTr, 2015. P. 404):

Portanto, apenas com a Constituição de 1988 iniciou-se um verdadeiro ciclo de institucionalização 
dos direitos dos domésticos, que culminou com a Emenda Constitucional nº 72/13 (famosa PEC das 
domésticas) e com a atual LC 150/15 – editada visando à regulamentação da EC nº 72/13.

A partir da EC n. 72/13, que modificou o parágrafo único do art. 7º da CF, os empregados domésticos 
passaram a contar com os mesmos direitos previstos para as outras classes trabalhadoras do país, alguns 
ainda dependentes de regulamentação, o que ocorreu com a LC 150/15, dentre eles:
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Art. 7º 
[...]
XIII – duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro 

semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou 
convenção coletiva de trabalho;

XV – repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos;
XVI – remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinqüenta por cento 

à do normal;
XVII – gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o 

salário normal;
[...]
Foi nesse contexto em que editado o art. 12 cuja (in)constitucionalidade ora se discute, in 

verbis:
Art. 12. É obrigatório o registro do horário de trabalho do empregado doméstico por 

qualquer meio manual, mecânico ou eletrônico, desde que idôneo.

Ao contrário da tese sustentada pelo arguente, entendo que a obrigatoriedade do registro de jornada 
pelo empregador doméstico trata-se de medida necessária para assegurar a plena mudança do regime 
recém instituído, que assegurou aos trabalhadores domésticos a garantia da duração do labor nos limites 
impostos pela Constituição.

Ora, conforme amplamente narrado acima, por décadas, a categoria ficou esquecida, à margem 
da sociedade, muitas vezes cumprindo labor por mais de 12 horas, sem intervalos ou finais de semana, 
sem horas extras, em regime que, se no presente momento causa repulsa, era visto até poucos anos atrás 
como “normal” pelos mais diversos setores da sociedade.

A conquista por direitos básicos que só recentemente foram garantidos aos domésticos envolveu 
muita luta e quebra de pré-conceitos, sendo inquestionável que, igualar o empregador doméstico aos 
estabelecimentos que possuem mais de dez trabalhadores, para o fim de isentar àquele do registro de 
ponto (art. 74, § 2º, da CLT), esta situação, sim, constituiria medida de afronta ao princípio constitucional 
da igualdade.

Digno de nota, ainda, que o ambiente de trabalho doméstico é desfavorável ao empregado do ponto 
de vista de forças do empregador: além de estar submetido a ordens de diversas pessoas da família, o 
empregado normalmente trabalha sozinho, sem qualquer testemunha. Isentar o empregador da obriga-
ção de anotar a jornada seria impor ao obreiro prova de extrema dificuldade (comprovação da jornada).

Portanto, a situação do empregador doméstico não tem qualquer similaridade com aquela 
vivenciada por empregadores de pequeno porte, com menos de 10 empregados.

A regra da Lei Complementar nº 150/15, em verdade, não cria situação injusta ao empregador de 
pequeno porte, mas sim corrige uma injustiça há décadas existente na sociedade brasileira.

Vale lembrar a noção de igualdade Aristotélica, segundo a qual se deve tratar igualmente os iguais 
e desigualmente os desiguais, na medida de sua desigualdade. Seguindo essa lógica, dentro do novo 
contexto social de implementação de direitos à classe trabalhadora doméstica, a medida prevista no art. 
12 da LC 150/15 representa avanço legislativo.

Enfim, a previsão do art. 12 da LC 150/15, ao exigir a necessidade do registro de horário dos 
empregados domésticos, na realidade, prestigia a efetividade da norma constitucional que garante a 
limitação de jornada à mencionada classe trabalhadora (art. 7º, parágrafo único, da CF), não havendo, na 
redação do citado dispositivo legal, qualquer afronta ao princípio constitucional da isonomia em razão 
do disposto no art. 74, § 2º, da CLT (dispensa de registro para até 10 empregados).

Rejeito a arguição de inconstitucionalidade.
Acordam os Exmos. Desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, à unanimi-

dade, conhecer da arguição de inconstitucionalidade. Preliminarmente, por igual votação, determinar a 
retificação da autuação para fazer constar como Arguinte a 3ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho 
da 12ª Região.

No mérito, por maioria, rejeitar a arguição de inconstitucionalidade, vencidos os Exmos. Desembar-
gadores do Trabalho Marcos Vinicio Zanchetta, Garibaldi Tadeu Pereira Ferreira, Mari Eleda Migliorini, Pre-
sidente; e Roberto Luiz Guglielmetto, que declaravam a inconstitucionalidade do art. 12 da LC nº 150/2015.

Participaram do julgamento realizado na sessão do dia 5 de março de 2018, sob a presidência da 
Exma. Desembargadora do Trabalho Mari Eleda Migliorini, Presidente; os Exmos. Desembargadores 
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do Trabalho Ligia Maria Teixeira Gouvêa, Marcos Vinicio Zanchetta, Gilmar Cavalieri, Garibaldi Tadeu 
Pereira Ferreira, José Ernesto Manzi, Corregedor; Amarildo Carlos de Lima, Roberto Basilone Leite,  
Vice-Presidente; Roberto Luiz Guglielmetto, Alexandre Luiz Ramos, Wanderley Godoy Junior e Hélio 
Bastida Lopes e com a presença da Exma. Dra. Quézia de Araújo Duarte Nieves Gonzalez, Procuradora-
Chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da 12ª Região. Não participaram da votação a Exma. 
Desembargadora do Trabalho Teresa Regina Cotosky, S. Exa. na forma da alínea “a” do parágrafo único do 
art. 4º do Regimento Interno; e os Exmos. Juízes convocados Nivaldo Stankiewicz (Ato SEAP n. 1/2018 – 
ALR) e Irno Ilmar Resener (Ato SEAP n. 2/2018 – GPA). Ausentes os Exmos. Desembargadores do Trabalho 
Lília Leonor Abreu, em férias, nos termos do PROAD nº 7026/2017; Viviane Colucci, em licença para 
tratamento de saúde; e Maria de Lourdes Leiria, justificadamente, de acordo com o PROAD n. 1350/2018. 
Ausente, em licença para tratamento de saúde, o Exmo. Juiz convocado Narbal Antônio de Mendonça 
Fileti (Ato SEAP n. 110/2017 – GRBP).

Obs.: Redigirá o acórdão o Exmo. Desembargador do Trabalho-Relator.
Wanderley Godoy Junior

Relator

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16ª REGIÃO

GRUPO ECONÔMICO
Caracterização

NUMERO ÚNICO: 02029-2006-002-16-00-5-ROS
DES(A). RELATOR(A): AMÉRICO BEDÊ FREIRE
DES(A). PROLATOR(A) DO ACÓRDÃO: ILKA ESDRA SILVA ARAÚJO
DATA DE JULGAMENTO: 27/03/2018 – DATA DE PUBLICAÇÃO: 18/04/2018

EMENTA

INEXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁ-
RIA DA 2ª RECLAMADA. A existência de relação de natureza comercial entre empresas com sócios 
distintos, sem interferência gerencial e financeira entre elas, não se enquadra na hipótese de grupo 
econômico, que exige estreita e duradoura correlação empresarial, com supremacia da empresa 
principal na direção, controle ou administração da subordinada, circunstância não constatada no 
presente caso. Assim, procedem os argumentos da 2ª reclamada (RECOFARMA) para excluir a sua 
responsabilidade subsidiária, devendo ser reformada a sentença de 1º grau, nesse aspecto. Recursos 
ordinários conhecidos; provido o recurso da 2ª reclamada e não provido o da 1ª reclamada.

RELATÓRIO

Adoto, na íntegra, o relatório do Excelentíssimo Desembargador Relator:Trata-se de Recurso 
Ordinário oriundo da 2ª Vara do Trabalho de São Luís/MA, em que são partes RECOFARMA INDÚSTRIA DO 
AMAZONAS LTDA (recorrente/segunda reclamada), COMPANHIA MARANHENSE DE REFRIGERANTES 
(recorrente/primeira reclamada) e ELIAS CALIL HOJAIJ NETO (reclamante/recorrido). 

O magistrado a quo, em sua sentença (fls. 1752/1765), julgou procedentes em parte os pedidos 
formulados na inicial para declarar e reconhecer para todos os efeitos jurídicos inclusive quantificação 
dos créditos e constituição de direitos devidos ao reclamante, o seguinte: 

I – período de vínculo entre 26/11/2001 a 17/12/2005 com dispensa sem justa causa; 
II – reconhecer que a remuneração do reclamante era constituída do seguinte modo: salário formal, 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), salário “por fora”, R$ 23.500,00 (vinte e três mil e quinhentos reais), salário 
de parcelas “in natura”, R$ 3.000,00 (três mil reais) e bônus anual pago habitualmente pela reclamada, na 
razão de 1/4 da remuneração, excetuada a parcela “in natura”, que deve integrar a remuneração do recla-
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mante para todos os efeitos legais, no importe de R$ 7.125,00 (sete mil cento e vinte e cinco reais), resul-
tando numa remuneração global para efeitos do cálculo dos créditos no importe de R$ 38.625,00 (trinta 
e oito mil e seiscentos e vinte e cinco reais); condenar as reclamadas subsidiariamente no pagamento de: 

a) aviso prévio; 
b) reflexos do salário “por fora” e “in natura” reconhecidos sobre 13º salário de todo o período, 

compensando-se os valores parciais percebidos a este título; 
c) diferenças de FGTS + 40% a ser apurado sobre todo o período de vínculo reconhecido, com base 

na remuneração estabelecida, incluindo salário “in natura”, deduzindo-se os valores já depositados, que 
devem ser liberados ao autor, via alvará judicial; 

d) férias + 1/3 de todo o período de vínculo, considerando a remuneração global reconhecida; 
e) diferenças salariais decorrentes dos reajustes salariais previstos nos Acordos Coletivos vigentes 

em 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, com reflexos sobre 13º salário, férias + 1/3 constitucional e FGTS 
+ 40%. Tudo com acréscimo de juros e correção monetária. Condenou, ainda, a primeira reclamada a 
proceder a anotação na CTPS do autor nas datas acima informadas, sob pena de indenização do valor 
correspondente.

A Sentença de fls. 1799/1800 apreciou e julgou os Embargos de Declaração opostos pela primeira 
reclamada, fls. 1769/1772, rejeitando-os.Inconformada, a segunda reclamada RECOFARMA interpôs 
Recurso Ordinário (fls. 1803/1821), alegando, em síntese, preliminar de ilegitimidade passiva e interesse 
processual, prejudiciais de mérito de prescrição bienal e quinquenal e, no mérito propriamente dito, 
que não restou caracterizada a existência de grupo econômico, não lhe cabendo a responsabilidade 
subsidiária atribuída pela sentença recorrida. Alude que a primeira reclamada comercializa produtos 
fornecidos pela RECOFARMA, com certa exclusividade, mas nem por isso uma chega a inteferir nos 
atos gerenciados da outra, tanto que as mesmas já chegaram a litigar em juízo na comarca do Rio de 
Janeiro, estando completamente dissociadas, inclusive quanto à contratação de diretor financeiro, 
oportunidade em que a primeira reclamada preferiu contratar profissional denominado “head-hunter”, 
conforme confessado pelo recorrido na petição inicial, caindo por terra a afirmação da sentença de que 
a contratação do recorrido se deu através de um diretor de ambas as empresas de nome Hector Nunes.

Diz que a venda de ativos ocorrida em Novembro/2001, fls. 749 e seguintes, não caracteriza formação 
de Grupo Econômico, já que tal operação não passou da compra e venda da marca e demais direitos 
de utilização do conhecido “Guaraná-Jesus”, servindo apenas para transferir à segunda reclamada os 
direitos de uso da marca, base de bebida e xarope daquele específico produto, não importando na 
aquisição de cotas ou participação acionária desta empresa sobre a primeira reclamada, com direito a 
voto ou qualquer atuação congênere.

Afirma que as obrigações contratuais decorrentes da relação jurídica existente entre as litisconsortes não 
implica em ingerência administrativa entre ambas, servindo somente para disciplinar as regras do contrato 
comercial já que, sendo responsável pela distribuição, mistura e engarrafamento do produto fornecido pela 
RECOFARMA, a primeira reclamada deve zelar por critérios mínimos de qualidade a fim de assegurar a 
relevância do produto, a exemplo do que acontece analogicamente entre o franqueador e o franqueado, 
porém não há caracterização de vínculo empregatício a teor do disposto no art. 2º da Lei nº 8.955/1994.

Alude que licencia dezenas de fabricantes de seus produtos pelo Brasil afora e que seria um 
disparate serem todos do mesmo grupo econômico, vez que cede a terceiro o uso de suas marcas, dentre 
as quais a coca-cola, e lhe outorga o direito de fabricar e comercializar os produtos que desenvolveu 
mediante a prerrogativa de fiscalizar as atividades desse terceiro, de modo a não permitir que o eventual 
mau desempenho do licenciado arruíne a reputação de suas marcas e de seus produtos.Informa que a 
RECOFARMA e a CMR têm o capital controlado por pessoas inteiramente diferentes e a administração 
de cada uma guarda completa independência e autonomia, sem acionistas e diretores comuns, nada 
comprovando os documentos carreados aos autos pelo recorrido quanto à formação de grupo econômico 
e solidariedade passiva, não havendo pois qualquer prova da responsabilidade subsidiária da recorrente 
pelas obrigações da primeira reclamada – CMR.

Aduz que a pretendida subsidiariedade não encontra amparo no art. 455 da CLT, não se trata de 
subempreitada ou de locação ou terceirização de mão de obra prevista na Súmula nº 331 do TST, nem 
de qualquer prestação de serviços por uma das reclamadas ou seus empregados à outra, empresas 
autônomas e independentes, titulares exclusivas dos proveitos de sua atividade mercantil, obtidos por 
seus próprios meios e recursos, razão pela qual a recorrente deve ser excluída da lide.

Assevera a inexistência de relação de emprego entre o recorrido e a 1ª reclamada posto que fora 
contratado para ocupar a função de diretor(não empregado) da 1ª reclamada, nomeação registrada 
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em assembléia societária, dispondo de mais poderes que um simples gerente, não estando sujeito a 
qualquer controle, respondendo ainda pelos procedimentos financeiros operados pela 1ª reclamada, 
inclusive operando livremente o caixa da empresa, somente tendo a sua CTPS anotada e contracheques 
porque solicitou para fins de comprovação de rendimentos perante a Vara de Família Paulista onde 
corria processo de separação/divórcio.Pondera que, muito embora a sentença tenha admitido que a 
remuneração global do obreiro era de R$ 28.500,00, acrescida do salário in natura e bônus anual, há nos 
autos prova de que o salário mensal do reclamante era de R$ 5.000,00, fls. 68/75.

Argumenta que o veículo, apartamento, computador e celular entregues ao recorrido não se tratavam 
de prêmios nem tampouco de retribuição pelos trabalhos prestados, tanto que durante audiência no 
feito o recorrido chegou a devolver equipamentos que lhe haviam sido cedidos pela 1ª reclamada, não 
havendo amparo legal de incorporar à sua remuneração parcelas in natura e demais benefícios referidos 
na inicial, visto que não se caracterizam como utilidades salarial, sem finalidade contraprestativa, não 
integrando as hipóteses previstas pelos arts. 457 e 458 da CLT.

Alega ser inacolhível o pleito de retificação da CTPS do recorrido, pois o mesmo assumiu as funções 
de diretor administrativo financeiro em Janeiro de 2002, consoante prova documental.

Afirma o mesmo em relação ao bônus anual sobre a média remuneratória, posto que os recibos 
de fls. 68/86 não apontam tal pagamento, não havendo que se falar de repercussão dessa rubrica na 
remuneração do obreiro.

Entende que descabem as diferenças salariais decorrentes das normas coletivas juntadas aos 
autos, tendo em vista que as cláusulas e condições ali pactuadas não se aplicam ao recorrido, que estava 
vinculado ao sindicato representativo de sua categoria econômica, qual seja, a dos economistas.

Por fim, insurge-se contra a aplicação da multa do art. 477 da CLT e requer que incidência das 
contribuições fiscais e previdenciárias segundo o disposto na Súmula nº 368 do TST.

A primeira reclamada Companhia Maranhense de Refrigerantes – CMR interpôs recurso ordinário, 
às fls. 1831/1845, alegando, em resumo, prejudicial de mérito – prescrição parcial, preliminar de 
nulidade por negativa de prestação jurisdicional – decisão citra petita e, no mérito, inexistência de grupo 
econômico porquanto os autos não revelam que existe uma empresa dominante e outras sob controle, 
já que a segunda reclamada nunca dominou a primeira, apenas existindo entre as empresas vínculos 
comerciais marcados pela autonomia.

Alude que inexiste relação de emprego com o reclamante, tendo em vista que o mesmo ocupa 
posição de destaque e comando dentro da estrutura da CMR, como seu procurador e administrador 
com poderes amplos para obrigála. 

Diz que a prova testemunhal revelou em juízo que os ganhos do autor eram de aproximadamente 
R$ 22.000,00, sendo juntados comprovantes aos autos que demonstram ser majorado o valor fixado na 
sentença.

Menciona serem indevidos os bônus anuais deferidos na sentença, à base de três salários anuais, 
determinando-se a integração do valor à remuneração do reclamante, posto que o autor não fez prova 
do recebimento e muito menos de haver preenchido as condições para o recebimento de ganho 
adicional, não podendo o bônus, ainda que devido, ser deferido como na condenação, à razão de 1/4 da 
remuneração com reflexos sobre diversas verbas trabalhistas, mas nos termos da Súmula 253 do TST, não 
sendo integrados para fins de férias e aviso prévio, mas apenas para o décimo terceiro salário.

Defende a inaplicabilidade das normas coletivas juntadas com a inicial, sendo indevidas as 
diferenças salariais a tal título, uma vez que o autor é vinculado ao sindicato dos economistas a teor do 
documento de fls. 315 dos autos, não tendo a VT se pronunciado sobre o mesmo.

Entende ser procedente a reconvenção apresentada, sendo necessária a devolução de valores 
adiantados ao reclamante, assim como ressarcidos os prejuízos causados pelo autor, diante da sua 
conduta e do recebimento de adiantamentos e bens não devolvidos.

Requer a condenação do autor como litigante de má-fé por tentar confundir o juízo, misturando 
situações distintas para tentar se safar de devolver importâncias indevidamente recebidas a título de 
adiantamento.

Por fim, insurge-se contra a aplicação da multa do art. 477 da CLT e requer que incidência das 
contribuições fiscais e previdenciárias segundo o disposto na Súmula nº 368 do TST.

Contrarrazões do reclamante ao RO da segunda reclamada, fls. 1850/1852, postulando a 
manutenção da sentença recorrida.Sem contrarrazões do reclamante ao RO da primeira reclamada, 
conforme certidão de fls. 1860.É o relatório.”
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VOTO

ADMISSIBILIDADE 
Consoante juízo de admissibilidade do relator, com o qual concordamos, os recursos atendem aos 

pressupostos de admissibilidade. Nada a divergir. 
RECURSO ORDINÁRIO DA SEGUNDA RECLAMADA – RECOFARMA (fls. 1803/1821) Preliminar de 

ilegitimidade passiva e interesse processual 
O Excelentíssimo Desembargador Relator rejeitou a preliminar em relevo. Adotou, para tanto, os 

seguintes fundamentos, com o qual assentimos:

“Aduz a recorrente a sua ilegitimidade passiva , por entender que não deve ser responsabilizada 
pelo pagamento das verbas trabalhistas, haja vista que não é a empregadora do reclamante, já que 
o mesmo nunca lhe prestou serviços e tampouco trabalhou para a RECOFARMA, não mantendo 
com a recorrente qualquer vínculo jurídico ou fático de qualquer natureza, muito menos relação 
de emprego, estando o autor vinculado à primeira reclamada CMR.

Não lhe assiste razão.A verificação das condições da ação, entre as quais se insere a 
legitimidade de parte, é feita abstratamente, sem incursões no âmago da lide, ou seja, sem 
perquirir sobre quem é a real empregadora da obreira.

No caso, a legitimidade da recorrente advém do fato de ter sido beneficiária dos serviços 
prestados pela reclamante, que formulou pedido de notificação para que ela viesse contestar os 
termos da exordial.

Destarte, a condição de legitimidade ad causam advém da possibilidade de a recorrente 
vir a ser chamada a responder solidária ou subsidiariamente pelo inadimplemento das verbas 
trabalhistas devidas ao obreiro, caso a decisão de mérito albergue esta tese, não se aplicando ao 
caso o disposto no art. 267, inciso VI, do CPC.

A impossibilidade de reconhecer a responsabilidade trabalhista da recorrente é tema que 
pertence ao mérito da demanda.

Isto posto, rejeito a preliminar.” 

Prejudicial de prescrição bienal De igual modo, concordamos com o Relator quanto à rejeição da 
prejudicial de prescrição bienal, nos seguintes termos:

“A recorrente reitera a argüição de prescrição bienal, pois considera que a data da dispensa foi o dia 
11/11/2004 e a data de ajuizamento da ação trabalhista o dia 06/12/2006, estando assim, na forma do art. 
7º, XXIX, da CF/88 e art. 11, I, da CLT, fulminada toda e qualquer pretensão do recorrido.

Data venia, não assiste razão à recorrente.
Conforme bem assinalou a sentença recorrida, fl. 1754, observa-se do depoimento da preposta da 

1ª reclamada, à fl. 1162 (vol. VI), que o reclamante teve seu vínculo empregatício estendido a período que 
ultrapassou a data de 11/11/2004, uma vez que a representante da empresa reconhece expressamente 
que o mesmo ficou à disposição até Dezembro/2005, como se percebe do trecho seguinte, verbis:

“(...) que o reclamante era um dos diretores estatutários, diretor financeiro; que o 
reclamante exerceu o cargo de janeiro de 2002 a novembro de 2004, quando renunciou e ficou 
à disposição até dezembro de 2005; 

(...)
“Portanto, mantido o vínculo empregatício até o mês Dezembro/2005 e tendo sido ajuizada 

a ação trabalhista em 06/12/2006, não há que se falar em acolhimento de prescrição bienal.” 

Prejudicial de prescrição quinquenal O Exmo. Desembargador Relator acolheu a prescrição 
quinquenal suscitada pela 2ª reclamada (Recofarma) dos créditos trabalhistas anteriores a 6/12/2001, 
exceção feita ao FGTS, que se submete à prescrição trintenária, de acordo com os seguintes argumentos, 
com os quais comungamos: 

“No que se refere à prescrição quinquenal, a teor do disposto no art. 7º, XXIX, da CF/88 e 
considerando que a presente ação foi aforada em 06/12/2006, devem ser considerados prescritos 
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os créditos trabalhistas anteriores a 06/12/2001, exceção feita ao não recolhimento para o FGTS 
que se submete à prescrição trintenária, a teor do disposto na Súmula nº 362 do TST. 

Ainda que se aplicasse os termos da Súmula nº 362, temos que para os casos em que o prazo 
prescricional já estava em curso em 13.11.2014, como na presente hipótese, onde a ciência da 
lesão se deu em 2006, aplicar-se-ia o prazo prescricional que primeiro se consumasse: trinta 
anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF – ARE – 709212/DF), 
sendo que nenhum dos dois ainda se consumou.” 

MÉRITO

No mérito, o Exmo. Desembargador Relator negou provimento ao recurso da 2ª reclamada 
(Recofarma). Todavia, DIVIRJO do voto proferido pelo Exmo. Desembargador Relator, pelas razões a 
seguir expostas: O autor alegou na inicial (fl. 03) que a 2ª reclamada (Recofarma) tinha total ingerência 
e domínio sobre os trabalhos executados pela 1ª reclamada (Companhia Maranhense de Refrigerantes), 
por meio do contrato de fabricação celebrado entre as reclamadas, tendo em vista que a 1ª demandada 
fabrica somente os produtos da 2ª demandada, configurando-se a responsabilidade solidária ou 
subsidiária. Por sua vez, a 2ª reclamada afirmou em sua defesa (fls. 653/656) a inexistência de sua 
responsabilidade, sustentando que a sua participação resume-se a licenciar o uso de marcas e fórmulas 
das bebidas e a fornecer matéria-prima necessária ao seu fabrico, fiscalizando a qualidade dos produtos 
fabricados, visando manter a sua reputação, existindo apenas relação mercantil com a 1ª reclamada. O 
Juízo de 1º grau reconheceu a responsabilidade subsidiária da 2ª reclamada, por entender que restou 
configurada cadeia de subordinação em rede, por meio da qual a conduta dos representantes não foge 
às ordens emanadas da 2ª reclamada, que dirige o sistema de produção e estabelece a citada cadeia 
(fls. 1752/1765). Em face da decisão proferida pelo Juízo de 1º grau a 2ª reclamada interpôs recurso 
ordinário (fls. 1803/1821), no qual afirmou, em síntese, a inexistência de ingerência administrativa sobre 
a 1ª reclamada, havendo apenas a supervisão do desempenho industrial e comercial da Companhia 
Maranhense de Refrigerantes (1ª reclamada), para proteger as marcas e os produtos, assemelhando-
se ao contrato de franquia, regido pela Lei nº 8.955/1994. Assiste razão à 2ª reclamada. Analisando o 
conjunto probatório constante dos autos, não é possível concluir pela existência de responsabilidade 
subsidiária da 2ª reclamada (Recofarma). O contrato de fabricação celebrado entre as reclamadas (fls. 
28/51) demonstra a celebração de um pacto nitidamente comercial, que se assemelha ao contrato de 
franquia empresarial, regido pela Lei nº 8. 955/1994, o qual não enseja a responsabilidade solidária ou 
subsidiária do franqueador, a teor do que estabelece o art. 2º da aludida legislação:

Art. 2º Franquia empresarial é o sistema pelo qual um franqueador cede ao franqueado 
o direito de uso de marca ou patente, associado ao direito de distribuição exclusiva ou semi-
exclusiva de produtos ou serviços e, eventualmente, também ao direito de uso de tecnologia de 
implantação e administração de negócio ou sistema operacional desenvolvidos ou detidos pelo 
franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, sem que, no entanto, fique caracterizado 
vínculo empregatício. Do texto legal depreende-se que o contrato de franquia celebrado entre 
franqueado e franqueador, mesmo quando o direito de distribuição de produtos ou serviços 
é exclusivo, distancia-se completamente da hipótese de terceirização e de grupo econômico. 
Na franquia, o franqueado é livre para administrar seu negócio e contratar seus próprios 
empregados assumindo os riscos da operação e, embora o franqueado possa ser obrigado a 
adquirir bens, serviços ou insumos necessários à implantação, operação ou administração 
de sua franquia, apenas de fornecedores indicados e aprovados pelo franqueador, como 
estabelece o inciso XI, do art. 3º da Lei nº 8.955/94, não há ingerência direta nos negócios do 
franqueado, principalmente com relação aos seus empregados. Já no grupo econômico, existe 
um conglomerado de empresas que, embora tenham, cada uma delas, personalidade jurídica 
própria, estão sob a direção, controle ou administração de outra. (art. 2º, § 2º, da CLT). Nesse 
sentido, já decidiu esta Corte Trabalhista:

EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO. FRANQUIA. NÃO RESPONSABILIZAÇÃO PELAS VERBAS 
TRABALHISTAS DA FRANQUEADA. O regime de franquia empresarial configura-se como mera 
coligação cooperativa, sendo cada franqueada empresa autônoma. Franquia empresarial é o 
sistema pelo qual um franqueador cede ao franqueado o direito de uso de marca ou patente, 
associado ao direito de distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de produtos ou serviços e, 
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eventualmente, também ao direito de uso de tecnologia de implantação e administração 
de negócio ou sistema operacional desenvolvidos ou detidos pelo franqueador, mediante 
remuneração direta ou indireta, sem que, no entanto, fique caracterizado vínculo empregatício. 
Recurso ordinário conhecido e provido. Número CNJ: 0186700-95.2012.5.16.0001 (Num. antigo 
01867-2012-001-16-00-3-RO). Relator(a): GERSON DE OLIVEIRA COSTA FILHO. Publicação: 
19/01/2015. Origem: Processo Físico.

Dessa forma, o contrato celebrado entre as reclamadas não se confunde com a terceirização 
de serviços ou com a formação de grupo econômico, não havendo que se falar em responsabilidade 
subsidiária da 2ª reclamada. Esse, inclusive, é o entendimento do C. TST, verbis:

RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. CONTRATO DE REVENDA. NATUREZA MERCANTIL. 
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 331, IV, DO TST. Em face da possível contrariedade 
à Súmula nº 331, IV, do TST, dá-se provimento ao agravo de instrumento para determinar o 
processamento do recurso de revista. B) RECURSO DE REVISTA. RESPONSABILIDADE 
SUBSIDIÁRIA. CONTRATO DE REVENDA. NATUREZA MERCANTIL. INAPLICABILIDADE 
DA SÚMULA Nº 331, IV, DO TST. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que é inviável 
a condenação subsidiária quando evidenciada a existência de contrato de natureza mercantil 
entre as partes. Assim, restando evidente que as partes firmaram contrato mercantil de revenda, 
e não de terceirização de mão de obra, a manutenção da responsabilidade subsidiária da 
segunda reclamada, BRASIL KIRIN INDÚSTRIA DE BEBIDAS S.A., no pagamento dos créditos 
trabalhistas reconhecidos nesta demanda contraria o disposto na Súmula nº 331, IV, do TST. 
Precedentes. Recurso de revista conhecido e provido. Processo: RR – 10165-81.2014.5.03.0075 
Data de Julgamento: 03/02/2016, Relatora Ministra: Dora Maria da Costa, 8ª Turma, Data de 
Publicação: DEJT 12/02/2016”. (g.n) 

Tal posicionamento só não prevaleceria no caso de haver desvirtuamento no contrato celebrado, 
exigindo a demonstração robusta de que o contrato foi celebrado com o objetivo de burlar a legislação 
trabalhista, o que não restou evidenciado nos presentes autos. Ressalte-se que o próprio reclamante 
afirmou que não teve anteriormente relação direta ou indireta com a Recofarma e, ainda, que não 
recebia diretrizes da 2ª reclamada por escrito (fl. 702). Destaque-se que não foi demonstrada 
ingerência da Recofarma (2ª reclamada) com relação à direção da 1ª reclamada no que tange a gerência 
de seus empregados, tampouco que a 2ª ré tenha se beneficiado diretamente da força de trabalho 
do reclamante. Ficou demonstrado, também, que as reclamadas nem sequer possuem a mesma 
formação societária, conforme se observa nos documentos trazidos aos autos pela 1ª e 2ª reclamada 
(fls. 244/265 e 675/682), respectivamente. A existência de relação de natureza comercial entre 
empresas com sócios distintos, sem interferência gerencial e financeira entre elas, não se enquadra na 
hipótese de grupo econômico, que exige estreita e duradoura correlação empresarial, com supremacia 
da empresa principal na direção, controle ou administração da subordinada, circunstância não 
constatada no presente caso. Com essas considerações, procedem os argumentos da 2ª reclamada, 
devendo ser provido o seu recurso neste aspecto para que a sentença de 1ª seja reformada, excluindo 
a responsabilidade subsidiária aplicada, restando prejudicada a análise das demais razões de mérito 
do recurso ordinário da 2ª ré. 

RECURSO ORDINÁRIO DA PRIMEIRA RECLAMADA COMPANHIA MARANHENSE DE REFRIGE-
RANTES – CMR (fls. 1831/1845) Em relação ao não acolhimento da preliminar de nulidade por negativa 
de prestação jurisdicional e acolhimento da prejudicial de prescrição parcial pelo Excelentíssimo Rela-
tor, NADA A DIVERGIR, motivo pelo qual adoto na íntegra o seu posicionamento, nos seguintes termos:

“Preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional – decisão citra petita 
Suscita a primeira reclamada CMR a presente preliminar alegando que a sentença de 

mérito nada mencionou na parte dispositiva sobre os pedidos desacolhidos da reconvenção; 
não tendo se reportado sobre o argumento de defesa que o autor era vinculado ao Sindicato 
dos Economistas a teor do documento de fls. 315; sobre a violação do art. 585 da CLT; que 
nada foi mencionado sobre a reconvenção; que não foi analisada a confissão do autor de que 
recebeu os valores indicados na petição inicial de reconvenção; que houve omissão no tópico 
relacionado à devolução de bens de propriedade da empresa, tal como celular e notebook; que 
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não foi esclarecida a determinação de integração ao salário do autor dos bônus de três salários 
à luz da Súmula 253 do TST, segundo a qual as gratificações habituais não integram as férias 
e o aviso prévio, mas somente o 13º terceiro salário e que não foram autorizados descontos 
previdenciários sobre os valores da condenação ao arrepio da Súmula 368 do TST.

Data venia, entendo que não assiste razão à recorrente.A princípio cumpre mencionar que 
a sentença de mérito, às fls. 1756/1758, abordou o tema atinente à configuração da relação de 
emprego, tendo concluído que o reclamante não era diretor estatutário sem vínculo de emprego, 
posto que a prova testemunhal, fls. 1481, afirmou que o mesmo não participava das decisões 
gerenciais da diretoria, nem de reuniões da diretoria, reconhecendo a subordinação do autor 
aos diretores da empresa e, por conseqüência, a relação de emprego com a recorrente CMR.

Restou claro, pois, uma vez que o autor não se enquadra na condição de diretor estatutário 
sem vínculo de emprego, ou seja, exercendo a profissão de economista, o entendimento do 
juízo de origem de que o mesmo está inserido na categoria dos trabalhadores nas indústrias de 
bebidas, mesmo porque se tivesse sido admitido naquela condição (economista) tal anotação 
deveria ter constado da sua CTPS, como se depreende da redação do art. 585 da CLT, verbis:

“Art. 585. Os profissionais liberais poderão optar pelo pagamento da contribuição sindical 
unicamente à entidade sindical representativa da respectiva profissão, desde que a exerça, 
efetivamente, na firma ou empresa e como tal sejam nelas registrados. (Redação dada pela Lei 
nº 6.386, de 9.12.1976) (Vide Lei nº 11.648, de 2008)

“Contudo, o documento de fls. 60 revela que a anotação na CTPS do autor não se refere à 
profissão de economista, razão pela qual o mesmo, tomando-se como parâmetro os serviços 
prestados à CMR, não se enquadra em tal categoria profissional. Por outro lado, não procede o 
argumento de que nada foi mencionado sobre a reconvenção, porquanto a sentença de mérito 
tratou do tema em tópico específico às fls. 1763/1764.

Muito embora a recorrente afirme que não foi analisada a confissão do autor de que recebeu 
os valores indicados na petição inicial de reconvenção, vejo que a matéria foi tratada às fls. 1764, 
tendo o magistrado de primeiro grau entendido o seguinte: “Quanto ao segundo pedido da 
reconvenção, nota-se que era praxe da empresa a realização de operações promíscuas através 
do reclamante, utilizando-se desse modus operandi para distribuição de lucros aos sócios 
da empresa. Assim, presume-se que as operações subsequentes narradas pelo autor sejam 
verdadeiras, ou seja, com intuito de distribuir lucros indevidamente aos sócios, o que inverte o 
ônus da prova. Já a reclamada não consegue comprovar a realização de operações fraudulentas 
pelo reclamante em seu favor. Portanto, indeferem-se os descontos requeridos intitulados pela 
ré como “adiantamentos””.

No particular tem-se que a conviccão do juízo recorrido sobre a matéria é diferente da tese da 
recorrente, no entando tal situação não caracteriza omissão sobre o assunto.

Em relação ao pleito relacionado à devolução de bens de propriedade da empresa, também não 
houve omissão, entendeu a decisão vergastada, fls. 1764, tratar-se de pedido genérico, sem a correta e 
precisa indicação dos bens e valores (cfr. fls. 432), fato impeditivo do conhecimento do pedido, sendo 
por tal motivo inepto.

Sem razão a recorrente, também, quando afirma que não foi esclarecida a determinação de integração 
ao salário do autor dos bônus de três salários à luz da Súmula nº 253 do TST, segundo a qual as gratificações 
habituais não integram as férias e o aviso prévio, mas somente o 13º terceiro salário. A decisão a quo 
fundamentou expressamente, fls. 1762, o seu entendimento de que deve haver o reflexo dos bônus anuais 
sobre a média remuneratória do obreiro para todos os fins, diante da habitualidade do pagamento.

Não obstante a Súmula nº 253 do TST restringir a repercussão da gratificação paga semestralmente 
ao empregado, o seu texto não faz qualquer alusão ao aspecto da habitualidade, verbis: 

“Súmula nº 253 do TST. GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL. REPERCUSSÕES (nova redação) – 
Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003. A gratificação semestral não repercute no cálculo das 
horas extras, das férias e do aviso prévio, ainda que indenizados. Repercute, contudo, pelo seu 
duodécimo na indenização por antigüidade e na gratificação natalina.

“Em contrapartida, o art. 457, § 1º, da CLT e a Súmula nº 207 do STF não deixam dúvidas 
de que as gratificações habituais devem integrar a remuneração do empregado para todos os 
efeitos legais, como se constata abaixo:
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“Art. 457. Compreendem-se na remuneração do empregado, para todos os efeitos legais, 
além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como contraprestação do serviço, 
as gorjetas que receber. (Redação dada pela Lei nº 1.999, de 1.10.1953)

§ 1º Integram o salário não só a importância fixa estipulada, como também as comissões, 
percentagens, gratificações ajustadas, diárias para viagens e abonos pagos pelo empregador. 
(Redação dada pela Lei nº 1.999, de 1.10.1953)

SÚMULA Nº 207
AS GRATIFICAÇÕES HABITUAIS, INCLUSIVE A DE NATAL, CONSIDERAM-SE TACITA-

MENTE CONVENCIONADAS, INTEGRANDO O SALÁRIO.
“Mais uma vez observa-se que, na verdade, não existe qualquer omissão no julgado, mas 

sim entendimento do juízo recorrido divergente da tese jurídica defendida pela reclamada/
recorrente.

Equivoca-se, mais uma vez, a recorrente ao afirmar que não foram autorizados descontos 
previdenciários sobre os valores da condenação, ao arrepio da Súmula 368 do TST.

Da simples leitura da parte final do dispositivo sentencial, fls. 1765, verifica-se que a 
sentença de mérito não deixou de se reportar sobre a matéria, verbis: 

“Declara-se a incidência das contribuições previdenciárias sobre as parcelas deferidas de 
natureza salarial e Imposto de Renda na forma da legislação vigente.”Desse modo, entendo 
que não procede a alegação da recorrente de existência de nulidade por negativa de prestação 
jurisdicional em face de decisão citra petita.

Afasto a preliminar.Prejudicial de mérito – prescrição parcial
A presente prejudicial, prescrição quinquenal, já foi acolhida em sede do RO da segunda 

reclamada/RECOFARMA, com base no disposto no art. 7º, XXIX, da CF/88, onde ficou ressaltado 
que em face da presente ação ter sido aforada em 06/12/2006, devem ser considerados prescritos 
os créditos trabalhistas anteriores a 06/12/2001, exceção feita ao não recolhimento para o FGTS 
que se submete à prescrição trintenária, a teor do disposto na Súmula nº 362 do TST.” 

MÉRITO

Quanto ao mérito do recurso da 1ª reclamada (Companhia Maranhense de Refrigerantes), 
o Excelentíssimo Relator manteve o reconhecimento da existência do grupo econômico entre as 
reclamadas, entendimento do que divergi, com base nos fundamentos já mencionados quando da 
apreciação do recurso da 2ª reclamada (RECOFARMA), anuindo apenas com relação à análise das demais 
razões recursais da 1ª reclamada, nos termos do voto (do Relator), cujo trecho transcrevemos abaixo:

“Não assiste razão à recorrente quando aduz que a prova testemunhal revelou em juízo que 
os ganhos do autor eram de aproximadamente R$ 22.000,00, sendo juntados comprovantes aos 
autos que demonstram ser majorado o valor fixado na sentença.Sobre a remuneração do autor, 
foram sustentados os seguintes elementos de convicção deste relator no RO da RECOFARMA:

‘A recorrente pondera que, muito embora a sentença tenha admitido que a remuneração 
global do obreiro era de R$ 28.500,00, acrescida do salário in natura e bônus anual, há nos autos 
prova de que o salário mensal do reclamante era de R$ 5.000,00, fls. 68/75.

Conforme bem observou a sentença atacada, às fls. 1759, a prova constante dos autos 
é plenamente favorável ao montante indicado pelo autor na inicial, fls. 06, onde alegou que 
sempre recebeu remuneração no valor de R$ 28.500,00, sendo que R$ 5.000,00 era registrado em 
sua CTPS e o restante, R$ 23.500,00, eram pagos por fora.

Verifica-se do documento de fls. 60, cópia da CTPS do reclamante, anotação relativa à 
remuneração do obreiro no montante de R$ 5.000,00.

Por outro lado, às fls. 703, consta do depoimento da preposta da 1ª reclamada/CMR, Anne 
Caroline do Vale Feitosa, a seguinte declaração: 

“(...) que o reclamante recebia remuneração mensal de R$ 23.500,00;
(...) 
“Ademais, os extratos bancários da conta corrente do autor, às fls. 187, 188, 189, e 193 

demonstram a existência de depósitos freqüentes, duas vezes ao mês, nos valores de R$ 9.488,00 
e R$ 13.988,00, quantias que somadas totalizam o montante de R$ 23.476,00, portanto muito 
próximo dos valores remuneratórios apontados na peça inaugural.’



ano II - nº 16 - abril de 201846

“Ademais, verifico do dispositivo sentencial de fls. 1765, que complementam a remuneração 
do reclamante as parcelas referentes ao salário in natura no importe de R$ 3.000,00 e bônus 
anual pago habitualmente, na razão de 1/4 da remuneração, excetuada a parcela in natura, no 
montante de R$ 7.125,00, resultando em remuneração global para efeitos de cálculos no valor 
de R$ 38.625,00.

Em relação aos bônus anuais deferidos na sentença, à base de três salários anuais, os 
quais devem compor o valor da remuneração do reclamante, as razões de decidir constantes da 
preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional – decisão citra petita, suscitada 
no presente RO, foram pela manutenção da parcela, conforme se depreende:’Sem razão a 
recorrente, também, quando afirma que não foi esclarecida a determinação de integração 
ao salário do autor dos bônus de três salários à luz da Súmula nº 253 do TST, segundo a qual 
as gratificações habituais não integram as férias e o aviso prévio, mas somente o 13º terceiro 
salário. A decisão a quo fundamentou expressamente, fls. 1762, o seu entendimento de que 
deve haver o reflexo dos bônus anuais sobre a média remuneratória do obreiro para todos os 
fins, diante da habitualidade do pagamento.Não obstante a Súmula nº 253 do TST restringir a 
repercussão da gratificação paga semestralmente ao empregado, o seu texto não faz qualquer 
alusão ao aspecto da habitualidade, verbis: 

Súmula nº 253 do TSTGRATIFICAÇÃO SEMESTRAL. REPERCUSSÕES (nova redação) – Res. 
121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003. A gratificação semestral não repercute no cálculo das horas 
extras, das férias e do aviso prévio, ainda que indenizados.

Repercute, contudo, pelo seu duodécimo na indenização por antigüidade e na gratificação 
natalina.

Em contrapartida, o art. 457, § 1º, da CLT e a Súmula nº 207 do STF não deixam dúvidas 
de que as gratificações habituais devem integrar a remuneração do empregado para todos os 
efeitos legais, como se constata abaixo:

Art. 457. Compreendem-se na remuneração do empregado, para todos os efeitos legais, 
além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como contraprestação do serviço, 
as gorjetas que receber. (Redação dada pela Lei nº 1.999, de 1.10.1953)

§ 1º Integram o salário não só a importância fixa estipulada, como também as comissões, 
percentagens, gratificações ajustadas, diárias para viagens e abonos pagos pelo empregador. 
(Redação dada pela Lei nº 1.999, de 1.10.1953)

SÚMULA Nº 207AS GRATIFICAÇÕES HABITUAIS, INCLUSIVE A DE NATAL, CONSIDERAM-
SE TACITAMENTE CONVENCIONADAS, INTEGRANDO O SALÁRIO.

Mais uma vez observa-se que, na verdade, não existe qualquer omissão no julgado, mas 
sim entendimento do juízo recorrido divergente da tese jurídica defendida pela reclamada/
recorrente.’Na mesma preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional consta 
o entendimento deste relator favorável à aplicabilidade das normas coletivas juntadas com a 
inicial, bem como às diferenças salariais a tal título, uma vez que o autor não foi registrado como 
economista quando da sua admissão nos quadros da reclamada/recorrente, portanto em razão 
do labor ali prestado está vinculado ao sindicato dos trabalhadores nas indústrias de bebidas, 
verbis:

‘Restou claro, pois, uma vez que o autor não se enquadra na condição de diretor estatutário 
sem vínculo de emprego, ou seja, exercendo a profissão de economista, o entendimento do 
juízo de origem de que o mesmo está inserido na categoria dos trabalhadores nas indústrias de 
bebidas, mesmo porque se tivesse sido admitido naquela condição (economista) tal anotação 
deveria ter constado da sua CTPS, como se depreende da redação do art. 585 da CLT, verbis:

Art. 585. Os profissionais liberais poderão optar pelo pagamento da contribuição sindical 
unicamente à entidade sindical representativa da respectiva profissão, desde que a exerça, 
efetivamente, na firma ou empresa e como tal sejam nelas registrados. (Redação dada pela Lei 
nº 6.386, de 9.12.1976) (Vide Lei nº 11.648, de 2008)

Contudo, o documento de fls. 60 revela que a anotação na CTPS do autor não se refere à 
profissão de economista, razão pela qual o mesmo, tomando-se como parâmetro os serviços 
prestados à CMR, não se enquadra em tal categoria profissional.

‘Ao contrário do que afirma a recorrente/reclamada, não procede a reconvenção 
apresentada, haja vista que insustentáveis os pedidos de devolução de valores adiantados 
ao reclamante e de bens não devolvidos, conforme entendimento do juízo de primeiro grau, 
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ratificado por este relator no âmbito da antedita preliminar de nulidade:’Muito embora a 
recorrente afirme que não foi analisada a confissão do autor de que recebeu os valores indicados 
na petição inicial de reconvenção, vejo que a matéria foi tratada às fls. 1764, tendo o magistrado 
de primeiro grau entendido o seguinte: 

“Quanto ao segundo pedido da reconvenção, nota-se que era praxe da empresa a realização 
de operações promíscuas através do reclamante, utilizando-se desse modus operandi para 
distribuição de lucros aos sócios da empresa. Assim, presume-se que as operações subsequentes 
narradas pelo autor sejam verdadeiras, ou seja, com intuito de distribuir lucros indevidamente 
aos sócios, o que inverte o ônus da prova. Já a reclamada não consegue comprovar a realização 
de operações fraudulentas pelo reclamante em seu favor.

Portanto, indeferem-se os descontos requeridos intitulados pela ré como “adiantamentos””.

No particular tem-se que a conviccão do juízo recorrido sobre a matéria é diferente da tese da 
recorrente, no entando tal situação não caracteriza omissão sobre o assunto.

Em relação ao pleito relacionado à devolução de bens de propriedade da empresa, também não 
houve omissão, entendeu a decisão vergastada, fls. 1764, tratar-se de pedido genérico, sem a correta e 
precisa indicação dos bens e valores(cfr. fls. 432), fato impeditivo do conhecimento do pedido, sendo por 
tal motivo inepto.

‘A primeira reclamada/recorrente afirma em sua peça recursal, fls. 1844, que efetuou, a título de 
adiantamentos, os seguintes créditos em favor do reclamante: 

a) R$ 85.500,00 – crédito realizado em 26/02/2003, 
b) R$ 176.715,00 – crédito realizado em 13/06/2003, 
c) R$ 84.000,00 – crédito realizado em 21/05/2004 e 
d) R$ 75.000,00 – crédito realizado em 23/02/2005.
Não se pode acreditar, por irrazoável, que uma empresa deposite desmesuradamente, a título de 

adiantamentos, em favor de um empregado que percebe salário mensal anotado na CTPS de R$ 5.000,00, 
tão significativas quantias, cujos valores superam a um e chegam à quase três anos de remuneração. 
Resta evidente, pois, que a empregadora não estava imbuída do propósito de ressarcir-se dos montantes 
adiantados, uma vez que o obreiro sequer poderia dispor da totalidade de sua remuneração mensal para 
tal fim. Desse modo, torna-se improcedente o pedido de condenação do autor como litigante de má-fé, 
já que o mesmo utilizou-se regularmente do seu direito constitucional de ação para vir a juízo, tendo 
obtido o reconhecimento de vários direitos trabalhistas pleiteados.Em relação à aplicação da multa do 
art. 477 da CLT, assim me manifestei quando da análise das razões recursais do RO da RECOFARMA:

‘Comungo com o entendimento de que a multa tratada pelo art. 477 da CLT refere-se ao 
atraso na quitação da rescisão contratual, conforme parágrafos 6º e 8º como segue: 

Art. 477. É assegurado a todo empregado, não existindo prazo estipulado para a terminação 
do respectivo contrato, e quando não haja ele dado motivo para cessação das relações de trabalho, 
o direto de haver do empregador uma indenização, paga na base da maior remuneração que 
tenha percebido na mesma empresa. (Redação dada pela Lei nº 5.584, de 26.6.1970)

§ 6º O pagamento das parcelas constantes do instrumento de rescisão ou recibo de quitação 
deverá ser efetuado nos seguintes prazos: (Incluído pela Lei nº 7.855, de 24.10.1989)

a) até o primeiro dia útil imediato ao término do contrato; ou
b) até o décimo dia, contado da data da notificação da demissão, quando da ausência do 

aviso prévio, indenização do mesmo ou dispensa de seu cumprimento.
§ 8º A inobservância do disposto no § 6º deste artigo sujeitará o infrator à multa de 160 

BTN, por trabalhador, bem assim ao pagamento da multa a favor do empregado, em valor 
equivalente ao seu salário, devidamente corrigido pelo índice de variação do BTN, salvo quando, 
comprovadamente, o trabalhador der causa à mora. (Incluído pela Lei nº 7.855, de 24.10.1989) 

De acordo com o constante dos autos, documentos de fls. 137/138, restou claro que o autor 
foi dispensado da CMR no dia 17/12/2005. Entretanto, a correspondência de fls. 143, datada de 
05/06/2006 e assinada pelo Gerente de Desenvolvimento Organizacional da CMR, revelou que 
àquela época os cálculos de rescisão do contrato de trabalho do reclamante ainda não tinham 
sido concluídos, nem menos pagas as verbas rescisórias respectivas, razão pela qual é cabível a 
multa impugnada.

Portanto, deve ser mantida a referida multa.’ 
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No que se refere aos descontos previdenciários sobre os valores da condenação, a teor do disposto 
na Súmula 368 do TST, da simples leitura da parte final do dispositivo sentencial, fls. 1765, verifica-se que 
a sentença de mérito não deixou de se reportar sobre a matéria, verbis:

“Declara-se a incidência das contribuições previdenciárias sobre as parcelas deferidas de 
natureza salarial e Imposto de Renda na forma da legislação vigente.”

ACÓRDÃO

Por tais fundamentos, acordam os Desembargadores da Segunda Turma do Tribunal Regional do 
Trabalho da 16ª Região, por unanimidade, conhecer dos recursos, rejeitar as preliminares de ilegitimidade 
passiva e interesse processual, de nulidade por negativa de prestação jurisdicional e a prejudicial de 
prescrição bienal, acolher a prejudicial de prescrição quinquenal, devendo ser considerados prescritos os 
créditos trabalhistas anteriores a 6/12/2001, exceção feita ao recolhimento para o FGTS, que se submete 
à prescrição trintenária e, no mérito propriamente dito, negar provimento ao recurso da 1ª reclamada e, 
por maioria, dar provimento ao recurso da 2ª reclamada para excluir a sua responsabilidade subsidiária, 
nos termos da fundamentação.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
Obrigatória

PROCESSO TRT – RO N. 0001056-38.2017.5.22.0001 (PJe)
RELATOR: DESEMBARGADOR MANOEL EDILSON CARDOSO
RECORRENTE: FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS DE SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS
PÚBLICOS DAS CÂMARAS DE VEREADORES, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E
PREFEITURAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-FESSPMEPI
ADVOGADOS: GLENNYLSON LEAL SOUSA (OAB/PI – 5889) E LEANDRO DE MOURA LIMA
(OAB/PI – 8631)
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE PALMEIRAIS
ADVOGADO: LUCAS DE MELO SOUSA VERAS (OAB/PI – 11560)
ORIGEM: 1ª VARA DO TRABALHO DE TERESINA

EMENTA

RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMANTE. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. 
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. Não cabe, nesta demanda, a discussão sobre o fato de 
os servidores do Município de Palmeirais estarem ou não jungidos ao regime estatutário, porquanto 
não se está discutindo interesses destes. Aliás, ainda que os recursos buscados se revertam em defesa 
da categoria representada pela entidade de classe, tal fato não tem o condão de descaracterizar 
a lide enquanto discussão acerca do direito próprio da associação sindical. Assim, conclui-se 
pela competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar conflitos inter e intrassindicais, 
especialmente envolvendo questões relativas ao recolhimento e repasse do imposto sindical devido 
pela categoria em favor da Federação, a ser efetuado por intermédio do gestor municipal.

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA. SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. A omissão do ente 
político em proceder ao recolhimento de contribuição sindical em favor de entidade representativa, 
na forma prevista nos arts. 578 e seguintes da CLT, constitui agressão a direito da parte demandante. 
Dessa forma, demonstrando a entidade de classe atender a todas as condições necessárias ao 
auferimento da contribuição sindical postulada, procedente o pleito de recolhimento da contribuição 
sindical do ano de 2016, incidente sobre as folhas de pagamento do mês de março/2016, devida por 
todos os trabalhadores ativos, inclusive os servidores públicos, no importe de 15% (quinze por cento) 
sobre o valor total do imposto, conforme percentual estabelecido no art. 589 da CLT.
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FEDERAÇÃO DE SERVIDORES. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PRINCÍPIO DA SUCUM-
BÊNCIA. DEFERIMENTO. Nos termos da Súmula 219, III, do C. TST, são devidos os honorários 
advocatícios nas causas não decorrentes da relação de trabalho, fato que autoriza a condenação 
do ente público a pagar à Federação os honorários de advogado à razão de 15% (quinze por cento) 
sobre o valor atualizado da condenação.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso ordinário interposto pela FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS DE SERVIDORES 
E FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DAS CÂMARAS DE VEREADORES, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E 
PREFEITURAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ – FESSPMEPI em face da sentença (ID. 63080aa) 
que declarou a incompetência material da Justiça do Trabalho para julgar a vertente ação, extinguindo 
o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Concedidos à parte autora os 
benefícios da justiça gratuita.

Nas razões recursais (ID. f740468), a recorrente defende a competência da Justiça do Trabalho para 
apreciar a presente lide, uma vez que “a matéria discutida na presente ação trata do imposto sindical 
que consta na CLT, mais precisamente nos arts. 578 e seguintes e também na própria Constituição da 
Republica Federativa do Brasil em especial no art. 114, inciso III”.

Em síntese, sustenta que, por força do citado art. 114, III, da CF, “a Justiça do Trabalho detém 
competência para resolver todos os conflitos inter e intrassindicais, compreendendo os conflitos entre 
sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, entre sindicatos e tomadores do serviço, independente de a 
relação de trabalho subjacente estar ou não sujeita ao regime jurídico-administrativo”.

Daí requer a reforma da decisão para, reconhecendo-se a competência material desta Especializada, 
proceder ao imediato julgamento do mérito, nos termos do art. 1.013, § 3º, do CPC/2015, ou que se 
determine o retorno dos autos para que o juízo da primeira instância adentre no mérito e profira decisão 
como de direito.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID. e03282b), em prol da manutenção do julgado.
Autos não enviados ao Ministério Público do Trabalho, em face de a participação da Fazenda Pública 

não configurar hipótese de intervenção obrigatória (CF, arts. 127 e 129, CPC/2015, art. 178, parágrafo 
único e LC 75/1993, art. 83, II e VII).

É o relatório.

VOTO

Conhecimento
Recurso cabível e tempestivo (ID. 93432b3). Representação processual regular (ID. 4ecfd8f). Custas 

processuais dispensadas (ID. 63080aa – Pág. 6). Satisfeito o valor de alçada (R$ 31.701,06 – fixado na 
sentença – ID. 63080aa – Pág. 3).

Configurados a legitimidade e o interesse recursais.
Assim, conhece-se do recurso ordinário, porquanto atendidos os pressupostos legais de 

admissibilidade.
Mérito recursal
Competência material da Justiça do Trabalho
Assiste razão à parte autora ao pleitear o reconhecimento da competência material da Justiça do 

Trabalho, de modo a reformar a sentença que declarou a incompetência.
“Data venia”, não se sustenta a tese de que, em razão da FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS DE 

SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DAS CÂMARAS DE VEREADORES, FUNDAÇÕES, 
AUTARQUIAS E PREFEITURAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ – FESSPMEPI representar a categoria 
de servidores públicos estatutários, estaria afastada a competência desta Justiça Especializada, por força 
de decisão proferida pelo STF na ADI 3.395/DF. Afinal, a Suprema Corte analisou especificamente o art. 
114, I, da CF/88, e não é possível, na hipótese, aplicar-se uma interpretação extensiva.

Com efeito, não cabe, nesta demanda, a discussão sobre o fato de os servidores do Município de 
Palmeirais estarem ou não jungidos ao regime estatutário, porquanto não se está discutindo interesses 
destes. Aliás, ainda que os recursos buscados se revertam em defesa da categoria representada pela 
entidade de classe, tal fato não tem o condão de descaracterizar a lide enquanto discussão acerca do 
direito próprio da associação sindical.

Nesse mesmo sentido, ao decidir ação envolvendo a definição acerca de qual sindicato teria o direito 
de recolher contribuição sindical de uma dada categoria, o Supremo Tribunal Federal esclareceu, para que 
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não pairem dúvidas, ser irrelevante para a fixação da competência da Justiça do Trabalho ser ou não o 
trabalhador celetista ou estatutário em questões envolvendo direito sindical. Transcreve-se, por oportuno:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. QUESTIONAMENTO EM TORNO DA COMPE-
TÊNCIA PARA O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. RECONHECIMENTO DA 
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECLAMAÇÃO AJUIZADA NO SUPREMO TRIBU-
NAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À DECISÃO PROFERIDA NA ADI 3.395-MC/DF. IMPRO-
CEDÊNCIA. 1. Questionamento em torno do reconhecimento do direito de recolher a contribuição 
sindical respectiva. Acolhimento da pretensão pela Justiça do Trabalho. Alegação de ofensa ao acór-
dão proferido por esta Corte na ADI 3.395-MC/DF. 2. Inexistência de identidade material entre o 
fundo do direito impugnado e a interpretação consagrada na ADI 3.395-MC/DF. 3. Agravo regimen-
tal improvido. (Rcl 9836 AgR / RJ – RIO DE JANEIRO, Relatora Ministra Ellen Gracie, DJE 19/4/2011.)

Além disso, o art. 114, III, da Carta Magna é expresso ao dispor que compete à Justiça do 
Trabalho processar e julgar “as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos 
e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores”, sem que conste do texto constitucional qualquer 
ressalva quanto à natureza do vínculo jurídico-administrativo ou celetista.

Sensível à polêmica existente em torno do tema, a 1ª Jornada de Direito Material e Processual da 
Justiça do Trabalho firmou o Enunciado 24, nos seguintes termos:

24. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONFLITOS INTER E INTRASINDICAIS. 
Os conflitos inter e intra-sindicais, inclusive os que envolvam sindicatos de servidores públicos 
(estatutários e empregados públicos), são de competência da Justiça do Trabalho.

Assim, conclui-se pela competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar conflitos inter 
e intrassindicais, especialmente envolvendo questões relativas ao recolhimento e repasse do imposto 
sindical devido pela categoria em favor da Federação a ser efetuado por intermédio do gestor municipal.

Portanto, dá-se provimento ao recurso ordinário da parte reclamante para reconhecer a competência 
material da Justiça do Trabalho para processar e julgar a presente demanda, passando-se, a seguir, ao 
imediato julgamento da matéria de fundo, conforme autorização contida no art. 1.013, § 3º, do atual CPC.

Preliminar de ilegitimidade ativa arguida em contrarrazões
O recorrido suscita, em contrarrazões, a preliminar de ilegitimidade ativa por irregularidade formal, 

argumentando que a FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS DE SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS 
DAS CÂMARAS DE VEREADORES, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E PREFEITURAS MUNICIPAIS DO 
ESTADO DO PIAUÍ-FESSPMEPI “não representa qualquer entidade sindical dos servidores públicos do 
Município recorrido, razão pela qual não possui legitimidade figurar no polo ativo da presente demanda 
e postular a contribuição sindical”.

Não lhe assiste razão.
Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora acostou aos autos o registro junto ao Ministério 

do Trabalho e Emprego (ID. b78e3ac), e, por se tratar de entidade mencionada no rol dos beneficiados do 
art. 589 da CLT, tem total legitimidade para integrar o polo ativo da presente demanda judicial.

A omissão do ente político em proceder ao recolhimento de contribuição sindical em favor de 
entidade representativa, na forma prevista nos arts. 578 e seguintes da CLT, constitui agressão a direito da 
parte demandante. Dessa forma, demonstrando a parte autora atender a todas as condições necessárias 
ao auferimento da contribuição sindical postulada, mostra-se legitimada a proceder à respectiva 
cobrança judicial do crédito que entende ser-lhe devido.

Rejeita-se a prefacial.
Mérito da demanda
A entidade sindical pleiteia a condenação do reclamado a depositar, via Guia de Recolhimento de 

Contribuição Sindical Urbana (GRCSU), o valor de R$ 31.701,06 (trinta e um mil setecentos e um reais 
e seis centavos) descontado dos servidores públicos vinculados ao referido ente público, a título de 
Contribuição Sindical Compulsória, referente ao ano de 2017.

Em suas razões, alega ter direito ao recolhimento da referida contribuição sindical, devidamente 
amparada na Constituição Federal de 1988 e na legislação infraconstitucional.

Inicialmente, cabe ressaltar que a presente medida judicial objetiva a cobrança de prestação 
pretérita ou vencida por meio de uma instância representativa, no caso, a FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS 
DE SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DAS CÂMARAS DE VEREADORES, FUNDAÇÕES, 
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AUTARQUIAS E PREFEITURAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ – FESSPMEPI, em face de ato 
omissivo de um ente político em razão da resistência em proceder ao recolhimento de contribuição 
sindical devidamente amparada nos arts. 578 e seguintes da CLT. Desse modo, a ação coletiva constitui 
procedimento adequado para a proteção do direito violado.

Registre-se que, em consonância com os arts. 582 e 583 da CLT, a obrigatoriedade para o recolhimento 
da contribuição sindical consubstancia-se no mês de março de cada ano, sendo que o recolhimento 
deverá ocorrer até o mês de abril.

No que se refere ao mérito propriamente, de fato, é devida a contribuição sindical pleiteada, ante 
a previsão contida nos arts. 578 e seguintes da CLT, aplicável a todos os trabalhadores de determinada 
categoria, inclusive aos servidores públicos.

A autora (FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS DE SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DAS 
CÂMARAS DE VEREADORES, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E PREFEITURAS MUNICIPAIS DO ESTADO 
DO PIAUÍ- FESSPMEPI) demonstrou atender a todas as condições necessárias ao auferimento da 
contribuição sindical postulada, conforme se demonstra: a) comprovou legitimidade para integrar o 
polo ativo da demanda, por se tratar de entidade relacionada no rol dos beneficiados do art. 589 da 
CLT; b) fez juntada do estatuto social da entidade (ID. d541f27 – Pag. 2/12), devidamente registrado no 
Cartório do 1º Ofício de Notas (ID. 6977510); e c) comprovou o registro junto ao Ministério do Trabalho 
e Emprego (ID. b78e3ac), atestando a regularidade da matrícula no Cadastro Nacional das Entidades 
Sindicais, atendendo, portanto, ao Princípio da Unicidade Sindical.

Assim, impõe-se deferir o pedido da parte autora para condenar o reclamado a proceder ao 
recolhimento, via Guia de Recolhimento de Contribuição Sindical Urbana (GRCSU), do valor de 31.701,06 
(trinta e um mil setecentos e um reais e seis centavos)descontado dos servidores públicos municipais, 
inclusive os estatutários (se for o caso), correspondentes ao imposto sindical do ano de 2017.

Honorários de advogado
A recorrente defende serem devidos os honorários de advogado, em face do preenchimento dos 

requisitos constantes nas Súmulas 219 e 329 do C. TST. 
Com razão.
A propósito do tema, a Primeira Turma deste Egrégio Regional, discutindo a matéria em deslinde, 

no processo RO 0000427-22.2012.5.22.0104 (DEJT, de 03.12.2012), de relatoria do Desembargador 
ARNALDO BOSON PAES, assim concluiu:

Devidos os honorários advocatícios ao sindicato que atua na qualidade de substituto 
processual, no percentual de 15% sobre o valor da condenação. O cancelamento da Súmula 
310 do TST, que vedava expressamente a concessão da verba honorária nessa hipótese, bem 
evidencia esse posicionamento.

Entendimento em sentido contrário implicaria obstaculizar as demandas coletivas em 
detrimentos do ajuizamento de inúmeras reclamações individuais. Nesse sentido, precedente 
do TST no RR-112100-19.2006.5.05.0002 (Publicação DEJT – 9/11/2012, Ministro Relator JOSÉ 
ROBERTO FREIRE PIMENTA).

Também no mesmo sentido o entendimento pacificado na Súmula 219, III, do C. TST, quando se 
tratar de lide não decorrente de relação de emprego, como na hipótese dos autos:

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HIPÓTESE DE CABIMENTO (nova redação do item II e 
inserido o item III à redação) – Res. 174/2011, DEJT divulgado em 27, 30 e 31.05.2011

I – 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. (ex-Súmula 
nº 219 – Res. 14/1985, DJ 26.09.1985);

II – (...);
III – 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. (destaques acrescidos).

Ressalte-se, ainda, que o deferimento dos honorários de advogado em favor da entidade sindical, 
quando age como parte, materializa as conquistas advindas do princípio do acesso à justiça, em sua 
dimensão real, ombreado com o princípio da proteção, no âmbito do direito processual.
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No que diz respeito ao percentual aplicável, o art. 85, § 3º, inciso I, do CPC/2015 dispõe que “Nas 
causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 
nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais: I – mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre 
o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; (...).” 
(Destaque acrescido.)

No caso em análise, sendo líquida a presente decisão e em montante bem inferior a 200 (duzentos) sa-
lários mínimos, bem como levando em conta o grau de complexidade da demanda, fixa-se em 15% (quinze 
por cento) o percentual devido a título de verba honorária, a incidir sobre o valor atualizado da condenação.

Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso ordinário, para condenar o reclamado a pagar 
honorários de advogado no percentual de 15% (quinze por cento) calculado sobre o montante atualizado 
da condenação.

CONCLUSÃO

Por tais fundamentos, acordam os Desembargadores do E. Tribunal Pleno do Tribunal Regional 
do Trabalho da 22ª Região, por unanimidade, conhecer do recurso ordinário, rejeitar a preliminar de 
ilegitimidade ativa suscitada em contrarrazões e, no mérito, dar-lhe provimento para reconhecer a 
competência material da Justiça do Trabalho e, procedendo ao imediato julgamento do mérito da 
demanda, nos termos do art. 1.013, § 3º, do atual CPC, rejeitar a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada 
em contrarrazões e condenar o reclamado a proceder ao recolhimento, via Guia de Recolhimento de 
Contribuição Sindical Urbana (GRCSU), do valor de 31.701,06 (trinta e um mil setecentos e um reais 
e seis centavos)descontado dos servidores públicos municipais, inclusive os estatutários (se for o 
caso), correspondentes ao imposto sindical do ano de 2017, além de pagar honorários de advogado no 
percentual de 15% (quinze por cento) calculado sobre o montante atualizado da condenação.

Custas processuais pelo reclamado, no importe de R$ 634,02 (seiscentos e trinta e quarto reais e dois 
centavos), calculadas sobre o valor da condenação de R$ 31.701,06 (trinta e um mil setecentos e um reais 
e seis centavos), de cujo recolhimento é isento o ente público (CLT, art. 790-A, I).

Participaram do julgamento deste processo, realizado na 6ª Sessão Ordinária do E. Tribunal Pleno 
do ano de 2018, ocorrida no dia 04 de abril de 2018, sob a Presidência do Exmo. Sr. Desembargador 
Giorgi Alan Machado Araújo (Presidente), os Exmos. Srs. Desembargadores Arnaldo Boson Paes (Vice-
Presidente), Wellington Jim Boavista, Fausto Lustosa Neto, Liana Chaib, Manoel Edilson Cardoso – 
Relator e a Exma. Sra. Juíza Convocada Thania Maria Bastos Lima Ferro. Presente o Procurador Regional 
do Trabalho, Dr. Marco Aurélio Lustosa Caminha, representante do d. Ministério Público do Trabalho da 
22ª Região. Ausentes, justificadamente, os Exmos. Srs. Desembargadores Francisco Meton Marques de 
Lima e Enedina Maria Gomes dos Santos (Em gozo de férias regulamentares).

Manoel Edilson Cardoso
Relator

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO

VÍNCULO EMPREGATÍCIOS
Pastor

PROCESSO nº 0024509-74.2017.5.24.0076 (RO)
ACÓRDÃO
1ª TURMA
Relator: Des. ANDRÉ LUÍS MORAES DE OLIVEIRA
Recorrente: CLARÊNCIO LEMES DA SILVA
Advogados: Veruska Insfran Falcão de Almeida e outro
Recorrida: IGREJA BATISTA NACIONAL EM JARDIM-MS
Advogado: Robson Júnior da Silva
Origem: Vara do Trabalho de Jardim/MS
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EMENTA

PASTOR DE IGREJA EVANGÉLICA – VÍNCULO EMPREGATÍCIO – INEXISTÊNCIA. O exercício 
do ministério de fé não acarreta vínculo de emprego entre a Igreja e o pastor. Este, no exercício de 
suas funções, age como membro da própria Igreja; em nome desta e como se esta fosse, atuando 
no interesse que, afinal, é tanto da Igreja como do próprio pastor, exatamente porque membro 
daquela. Recurso a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos (PROC. N. 0024509-74.2017.5.24.0076-RO) nos quais 
figuram como partes as epigrafadas.

Inconformado com a r. decisão proferida pelo Exmo. Juiz Titular de Vara do Trabalho Aparecido 
Travain Ferreira, que julgou improcedentes os pedidos articulados na inicial, recorre ordinariamente o 
reclamante a este Egrégio Tribunal, pretendendo reforma.

Custas processuais dispensadas.
Contrarrazões apresentadas pela reclamada.
Em razão do que prescreve o art. 84 do Regimento Interno, os autos não foram encaminhados ao d. 

Ministério Público do Trabalho.
É o relatório.

VOTO

1 – CONHECIMENTO
Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço do recurso, das contrarrazões e 

do documento que as acompanha.
2 – MÉRITO
2.1 – VÍNCULO EMPREGATÍCIO
Insiste o autor no pedido de reconhecimento do vínculo empregatício com a reclamada, no qual 

exercia a função de pastor. Defende que os documentos anexos aos autos comprovam a presença dos 
requisitos contidos no art. 3° da CLT. Sucessivamente, pretende o prequestionamento da violação ao 
artigo supracitado, para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores.

Sem razão.
A questão relacionada à inexistência de vínculo empregatício entre as partes foi analisada com per-

cuciência pelo juízo, indicando claramente as suas conclusões e razões de decidir, com exame detalhado 
do acervo probatório dos autos, pelo que adoto, no particular, os fundamentos da sentença, litteris:

Segundo a inicial, “o reclamante foi contratado pela reclamada para trabalhar na função 
de pastor, na cidade de Jardim/MS, no dia 20/05/2011, conforme ATA nº 140, em anexo, na 
qual ficou consignado que a título de salário receberia o valor equivalente a 4 (quatro) salários 
mínimos mensais; no dia 20/09/2014, foi nomeado como pastor presidente; em 25/08/2017, foi 
chamado em Assembléia Extraordinária, ato em que foi excluído do ordenamento e dispensado 
de suas funções de pastor pela reclamada, sem receber qualquer valor a título de rescisão 
contratual, inclusive sequer teve sua CTPS assinada.

Acrescenta que a atividade exercida pelo pastor dava-se em caráter de exclusividade à re-
querida, que deveria pagar ao mesmo um valor a título de salário, e, assim, requer o reconheci-
mento do vínculo e averbação do tempo em carteira, devendo constar como data de admissão 
o dia 20/05/2011 e de rescisão o dia 25/09/2017, com remuneração equivalente a R$ 3.748,00”.

A reclamada nega o vínculo de emprego, sustentando, em síntese, que não se afigura vínculo de 
emprego em relações ministeriais de religiosos com instituições religiosas.

Pois bem, segundo o art. 3º da CLT, considera-se empregado toda pessoa física (1) que prestar 
serviços de natureza não eventual (2) a empregador, sob a dependência deste (3) e mediante salário 
(4). A estes, a doutrina acrescenta um quinto elemento, comum a qualquer contrato, que é o “animus 
contrahendi”, no caso, a intenção de contratar emprego. 

Nessa esteira, é que o saudoso professor AMAURI MASCARO NASCIMENTO define o empregado 
como “a pessoa física que com ânimo de emprego trabalha subordinadamente e de modo não-eventual 
para outrem, de quem recebe salário” (Curso de Direito do Trabalho, 9ª Edição, 1991, Ed. Saraiva, pág. 
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293). Acrescenta que “será preciso, ainda, um elemento subjetivo que é o “animus contrahendi”, isto é, 
o propósito de trabalhar para outrem como empregado e não com outra finalidade, como é o caso do 
trabalho cívico, religioso, assistencial ou por mera amizade” (obra cit., pág. 294 – o destaque é nosso). 
E prossegue, aduzindo que “uma pessoa humana pode trabalhar movida por finalidades as mais 
diversas. O “animus contrahendi”, isto é, a intenção de prestar serviços sob a forma de emprego é outra 
característica da relação de emprego, não fundamentada na lei, mas na doutrina”(obra cit., pág. 306).

Dessarte, reforçando, a prestação pessoal de trabalho, mesmo que mediante certa retribuição, não 
os únicos elementos do contrato de trabalho. Para que haja esse vínculo é preciso ainda a subordinação 
e a não-eventualidade, e, por último, a intenção de prestar serviços como empregado, elemento que não 
se encontra na definição da lei brasileira, mas é tido como essencial pela doutrina, como ensina o escólio 
do saudoso mestre.

Nesse contexto, como ressalta o mestre, não evidencia vínculo de emprego quando o trabalho para 
outrem tem propósito outro, por exemplo, quando feito em razão de um vínculo religioso, como na 
hipótese dos autos.

Com efeito, relativamente ao tema em debate tem-se decidido que “em regra, o trabalho de 
natureza espiritual-religiosa não é abrangido pelo contrato de trabalho, tendo em vista as peculiaridades 
que envolvem a leitura da palavra evangélica e a pregação. Quando os serviços prestados pela pessoa 
física permanecem na esfera da atividade religiosa, sem nenhuma penetração na eventual ocupação 
econômica, impossível se torna a sua inserção no eixo secundário ou periférico da Igreja” [TRT 3ª R. – RO 
00139.2004.052.03.00.8 – 4ª T. – Rel. Juiz Luiz Otávio Linhares Renault – DJMG 15.06.2004].

Nesse sentido, é farta a jurisprudência pátria, in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PASTOR EVANGÉLICO – RELAÇÃO DE EMPREGO – 
NÃO-CONFIGURAÇÃO – REEXAME DE PROVA VEDADO PELA SÚMULA Nº 126 DO TST 
– O vínculo que une o pastor à sua igreja é de natureza religiosa e vocacional, relacionado à 
resposta a uma chamada interior e não ao intuito de percepção de remuneração terrena. A 
subordinação existente é de índole eclesiástica, e não empregatícia, e a retribuição percebida 
diz respeito exclusivamente ao necessário para a manutenção do religioso. Apenas no caso de 
desvirtuamento da própria instituição religiosa, buscando lucrar com a palavra de Deus, é que se 
poderia enquadrar a igreja evangélica como empresa e o pastor como empregado. No entanto, 
somente mediante o reexame da prova poder-se-ia concluir nesse sentido, o que não se admite 
em recurso de revista, a teor da Súmula nº 126 do TST, pois as premissas fáticas assentadas pelo 
TRT foram de que o Reclamante ingressou na Reclamada apenas visando a ganhar almas para 
Deus e não se discutiu a natureza espiritual ou mercantil da Reclamada. Agravo desprovido. 
[TST – AIRR 3652 – 4ª T. – Rel. Min. Ives Gandra Martins Filho – DJU 09.05.2003].

IGREJA EVANGÉLICA – PASTOR – VÍNCULO DE EMPREGO – Esta egrégia corte tem 
entendido que o trabalho movido por sentimento religioso e humanitário, com a realização 
de tarefas de evangelização e apoio espiritual aos fiéis, não leva à formação de vínculo 
empregatício com a igreja, nos moldes traçados pela CLT (juíza Ialba-luza Guimarães de Mello). 
No presente caso, não se demonstrou, nos autos, motivação diversa ou que a igreja detivesse 
fins empresariais, razão por que não se caracteriza o vínculo com o pastor. 

Recurso patronal provido. Goiânia, 18 de maio de 2004. [TRT 18ª R. – RO 00011-2004-052-
18-00-2 – Red. p/o Ac. Juiz Saulo Emídio dos Santos – DJGO 08.06.2004].

RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO PELA RECLAMANTE – RELAÇÃO HAVIDA ENTRE 
AS PARTES – O exercício de atividade religiosa diretamente vinculada aos fins da igreja não 
dá ensejo ao reconhecimento de vínculo de emprego, nos moldes do art. 3º da CLT. Recurso 
desprovido. [TRT 4ª R. – RO 00609.2003.019.04.00.2 – 5ª T. – Relª Juíza Berenice Messias Corrêa 
– DOERS 24.05.2004].

PASTOR EVANGÉLICO – VÍNCULO EMPREGATÍCIO – NÃO RECONHECIDO – Não se re-
conhece como vínculo de emprego o exercício de atividades inerentes ao mister de membro de 
entidade religiosa, na qualidade de orientador espiritual, sendo irrelevante à configuração da re-
lação laboral, a existência ou não de remuneração, ou recebimento de prestações in natura. Como 
ensina Paulo Emílio Ribeiro de Vilhena, é relevante identificar-se se os serviços prestados dizem 
respeito à finalidade da instituição religiosa, em decorrência do vínculo comunitário que une o 
prestador à unidade e os fins ideais que sedimentam o ingresso do prestador de serviços na insti-
tuição. TRT 6ª R. – RO 4982/00 – 3ª T. – Relª Juíza Gisane Barbosa de Araújo – DOEPE 13.01.2001.”
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Como salientado nas ementas transcritas, o trabalho prestado à entidade religiosa por quem a esta 
se liga por laços da fé que professa, como no caso do reclamante, em princípio, não é desempenhado 
com o ânimo de emprego, ainda que haja certa remuneração, a menos que se prove o desvirtuamento 
dessa relação ou que os serviços prestados não digam respeito à finalidade da instituição religiosa, em 
decorrência do vínculo comunitário que une o prestador à unidade e os fins ideais que sedimentam o 
ingresso do prestador de serviços na instituição.

Na hipótese dos autos, quanto à função exercida, a discussão não extrapola os limites ordinários do 
Ministério Religioso, eis que nada se alega no sentido de que tal função ministerial teria sido desvirtuada, 
ao contrário, afirma-se que a função de pastor era exercida com plenitude e exclusividade. Ademais, 
ao que se colhe da “ATA nº 140”, documento que embasa as alegações da inicial, desde o início do seu 
relacionamento com a Igreja reclamada, o reclamante passou a compor a sua diretoria, como membro 
eleito, inicialmente como seu vice-presidente e depois como seu presidente, de modo que, exercendo 
mandato, não há como se falar em subordinação pessoal, mormente na condição de mandatário mor.

Importa anotar, ainda, que consta na referida ATA [fls. 26/31 dos autos], na parte em que trata da 
reforma do estatuto da entidade [3ª ordem do dia], que “a orientação espiritual da IGREJA, bem como 
a direção dos atos do culto, caberá ao pastor que será eleito pela IGREJA, por tempo indeterminado, 
enquanto bem servir, a critério da mesma, e poderá receber sustento financeiro, pelo exercício deste 
ministério” [art. 12, § 9º]. Desse modo, em que pese a impropriedade da expressão atribuída à 4ª ordem 
do dia – “Aumento salarial do Pastor”, o estatuto deixa bastante clara a natureza dessa retribuição, aliás, 
melhor esclarecida no tópico próprio da ata [último assunto], onde se lhe atribui a denominação de 
“prebenda”, cuja natureza se assemelha à de “pro-labore”.

Por fim, também o fato de a Igreja arcar com o ônus de recolhimento previdenciário em favor do 
reclamante, na condição de contribuinte individual, não tem, só por si, o condão de presumir a existência 
de vínculo de emprego, notadamente pela modalidade contributiva adotada.

Enfim, nesse quadro, não se revela juridicamente possível reconhecer a relação empregatícia 
noticiada na inicial e, de conseguinte, improcede a pretensão deduzida na inicial.

Indefiro, pois.
Com efeito, o exercício do ministério de fé não acarreta vínculo de emprego entre a Igreja e o 

sacerdote. Este, no exercício de suas funções, age como membro da própria Igreja, em nome desta 
e como se esta fosse, atuando no interesse que, afinal, é tanto da Igreja como do próprio sacerdote, 
exatamente porque membro daquela.

Irrelevante, também, que recebesse certa importância mensalmente, porquanto esta visava garantir-
lhe a sobrevivência e, por certo, oferecer-lhe maior disponibilidade para se dedicar aos trabalhos da 
Igreja, até em vista do ofício que desenvolvia.

Ademais, a jurisprudência do C. TST tem reiteradamente afastado a possibilidade de reconhecimento 
de vínculo, nestes casos, pela ausência justamente do requisito da onerosidade. O religioso não atua 
com vistas a receber a correspondente contraprestação, mas sim se vincula à instituição religiosa por 
convicção de fé.

Acrescento que, ao se vincular à Igreja, o pastor se obriga a aceitar as missões a ele confiadas e se 
submete à organização e regras da comunidade, o que não significa que se coloque como empregado.

Destarte, no caso dos autos, não há falar em vínculo empregatício.
Quanto ao dispositivo legal invocado, não há necessidade de menção expressa a ele para efeito de 

prequestionamento, incidindo a diretriz da Orientação Jurisprudencial 118 da SDI-1 do C. TST.
Nego provimento.

ACÓRDÃO

Participaram deste julgamento: Desembargador André Luís Moraes de Oliveira; Desembargador 
Marcio Vasques Thibau de Almeida; Desembargador Nery Sá e Silva de Azambuja. Presente o representante 
do Ministério Público do Trabalho. Sustentação oral: Dr. Robson Junior da Silva, pela recorrida.

Acordam os integrantes da Egrégia 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Vigésima Quarta 
Região, por unanimidade, em aprovar o relatório, conhecer do recurso, das contrarrazões e do documento 
que as acompanha e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador André 
Luís Moraes de Oliveira (relator).

Campo Grande, 10 de abril de 2018.
André Luís Moraes de Oliveira
Desembargador do Trabalho

Relator
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AÇÃO RESCISÓRIA

682 – Cabimento
 AÇÃO RESCISÓRIA. AJUIZAMENTO PELO PERMISSIVO DO § 5º DO ART. 966 DO CPC. A situação 
regulada pelo §5º do art. 966 do CPC, tanto em relação à hipótese de súmulas de tribunais superiores, quanto 
em relação à hipótese de acórdãos proferidos em julgamentos de casos repetitivos, assim compreendidos 
os IRDRs, os IACs, os RRs e os REs (art. 928 do CPC interpretado em conformidade com a organização 
judiciária trabalhista), é de má aplicação ao caso concreto, ou seja, de aplicação efetiva de súmula ou de 
tese fixada em acórdão de caso repetitivo quando não era o caso de aplicá-los, em razão de distinção entre 
a questão discutida no processo e a do padrão decisório adotado no julgado, não contemplando a hipótese 
de não aplicação dessas espécies jurídicas a situações em que elas, em tese, se aplicariam, circunstância 
passível de impugnação apenas por meio de recurso. (...) (TRT 4ª R – 2ª Seção de Dissídios Individuais – Rel. 
Ricardo Hofmeister De Almeida Martins Costa – DJ 27.04.2018 – Processo nº 0021099-97.2017.5.04.0000)

ACIDENTE DE TRABALHO

681 – Danos morais e estéticos
 INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. Tendo o autor sofrido acidente de trabalho 
do qual resultou na perda de três dedos da mão direita, confirma-se a sentença que condenou em 
indenização por danos morais no valor de trinta mil reais e igual valor por danos estéticos. (TRT 7ª R – 2ª 
T – Rel. Francisco José Gomes da Silva – DJ 18.04.2018 – Processo nº 0000196-52.2017.5.07.0034)

680 – Fato de terceiro
 RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA X FATO DE TERCEIRO. 1. Em se tratando de responsabilidade 
civil objetiva decorrente da teoria do risco criado, esta será afastada se presente um dos excludentes de 
nexo causal, ou seja, no fato exclusivo da vítima, no de terceiro (quando equiparável à força maior), ou 
no caso fortuito ou de força maior. 2. O fato de terceiro que exclui a responsabilidade é aquele que nada 
tem a ver com a coisa, a pessoa ou a atividade, ensejando uma situação semelhante à da força maior. 
(TRT 5ª R – 2ª T – Rel. Luíza Lomba – DJ 30.04.2018 – Processo nº 0000586-65.2014.5.05.0492)

679 – Percurso para o trabalho
 ACIDENTE DE TRÂNSITO NO PERCURSO PARA O TRABALHO – EQUIPARAÇÃO À ACIDENTE DE 
TRABALHO. É sabido que o acidente de percurso é equiparado a acidente de trabalho, nos termos do que 
dispõe o art. 21 da Lei nº 8.213/1991, IV, “d”. A despeito de o empregador negar a ocorrência do acidente 
de percurso, a prova documental comprova que o trecho onde ocorreu o acidente é bem próximo 
da sede da ré, sendo certo que os cartões de ponto demonstram que os horários de entrada do autor 
coincidem com aquele em que houve o acidente. Desta forma, em sendo comprovado que o reclamante 
usufruiu o benefício previdenciário por prazo superior a 15 (quinze) dias, e tendo sofrido acidente de 
percurso equiparado a acidente de trabalho, encontram-se preenchidos os requisitos elencados na Lei 
nº 8.213/1991.Recurso desprovido. (TRT 24ª R – 1ª T – Rel. Nery Sá e Silva de Azambuja – DJ 04.04.2018 – 
Processo nº 0025251-06.2016.5.24.0086)

ACORDO JUDICIAL 

678 – Execução tardia
 AGRAVO DE PETIÇÃO DA RECLAMANTE. DIREITO INDIVIDUAL E PROCESSUAL DO TRABALHO. 
PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. INDEVIDA. O acordo judicial homologado tem força de sentença 
transitada em julgado, devendo ser cumprido em todos os seus termos. No caso de inadimplemento 
substancial do pactuado, deve ser comunicado tempestivamente ao juízo, como previsto no termo de 
conciliação, sob pena de se considerar quitado o acordado, sobretudo quando já se escoaram diversos 
meses da data prevista para o cumprimento da obrigação. Agravo de Petição a que se nega provimento. 
(TRT 6ª R – 3ª T – Rel. Virginia Malta Canavarro – DJ 30.04.2018 – Processo nº 0011051-44.2014.5.06.0351)

677 – FGTS
 ACORDO JUDICIAL. APLICAÇÃO DA OJ Nº 132 DA SDI-II DO TST. LIBERAÇÃO DO FGTS. Se do 
acordo livremente celebrado pelas partes, pelo qual o reclamante deu quitação pelo extinto contrato de 
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trabalho, não constou a responsabilização da reclamada pela integralidade dos depósitos, não cabe o 
pedido posterior dessa parcela sob o argumento de que se refere a direito implícito por força legal. (TRT 
1ª R – 1ª T – Rel. Eduardo Henrique Raymundo Von Adamovich – DJ 27.04.2018 – Processo nº 0000352-
77.2011.5.01.0079)

ACÚMULO DE FUNÇÃO 

676 – Plus salarial
 RECURSO ORDINÁRIO. ACÚMULO DE FUNÇÃO – PLUS SALARIAL – NÃO CABIMENTO. O desem-
penho de múltiplas funções pelo empregado dentro da mesma jornada não gera direito a plus salarial, 
no caso de ausência de expressa previsão contratual, regulamentar ou coletiva, tenha o empregado se 
obrigado a todo e qualquer serviço compatível com sua função e condição pessoal, conforme preceitua o 
art. 456, parágrafo único, da CLT. (TRT 20ª R – 2ª T – Rel. Maria das Graças Monteiro Melo – DJ 27.04.2018 
– Processo nº 0000090-03.2015.5.20.0001)

675 – Requisitos
 ACÚMULO DE FUNÇÃO. REQUISITOS. Nos moldes do parágrafo único do art. 456 da CLT, “à falta de 
prova ou inexistindo cláusula expressa a tal respeito, entender-se-á que o empregado se obrigou a todo 
e qualquer serviço compatível com a sua condição pessoal” e com a função para o qual foi contratado. 
Assim, para que se configure o acúmulo de função, via de regra, as tarefas acumuladas devem ser consi-
deradas incompatíveis entre si, de modo a ensejar um desequilíbrio entre os serviços exigidos do obreiro 
e a contraprestação salarial inicialmente pactuada, o que não ocorreu na hipótese nos autos. (TRT 18ª 
R – 3ª T – Rel. Elvecio Moura dos Santos – DJ 27.04.2018 – Processo nº 0011148-62.2017.5.18.0009)

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 

674 – Auxiliar de enfermagem
 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – ATIVIDADE DE AUXILIAR DEENFERMAGEM – PERÍCIA 
TÉCNICA – ADICIONAL DEVIDO. Constatada a atividade insalubre pela perícia, não desmerecida por 
outra prova, é devido o adicional de insalubridade na atividade de auxiliar de enfermagem, em razão do 
contato com agentes biológicos, conforme anexo 14 da Norma Regulamentadora nº 15 do Ministério do 
Trabalho. Recurso desprovido. (TRT 24ª R – 1ª T – Rel. André Luís Moraes de Oliveira – DJ 10.04.2018 – 
Processo nº 0025405-09.2016.5.24.0091)

673 – Base de cálculo
 “INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA – ENTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
– BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. Resta impossibilitada a determinação de 
que o adicional de insalubridade seja calculado sobre o salário-base de empregado de ente integrante da 
Administração Pública, ainda que para o pagamento de diferenças de tal adicional, eis que, consoante 
decisão do STF, o parâmetro de base de cálculo para pagamento é o salário mínimo, na forma do art. 192 
da CLT, e o ente público está vinculado ao princípio da legalidade, previsto no art. 37 da Constituição 
Federal.” (IUJ-0000383-39.2016.5.20.0000, REDATOR: JORGE ANTONIO ANDRADE CARDOSO). (TRT 
20ª R – 2ª T – Rel. João Aurino Mendes Brito – DJ 27.04.2018 – Processo nº 0000436-12.2015.5.20.0014)

672 – Frigorífico
 FRIGORÍFICO. AGENTES BIOLÓGICOS. CONTATO EVENTUAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 
EM GRAU MÁXIMO INDEVIDO. Conforme Anexo 14 da NR-15 do Ministério do Trabalho há insalubridade 
em grau máximo quando o trabalhador labora em contato permanente com partes ou secreções de 
animais portadores de doenças infectocontagiosas. Na hipótese dos autos, ao contrário do entendimento 
esposado na origem, não se presume que os animais manipulados sejam, em regra, considerados 
contaminados. Ao revés, presume-se que em frigoríficos os animais abatidos sejam saudáveis, já que 
destinados ao consumo humano, pelo que o contato com o agente biológico, caso ocorra, é eventual. 
Nestes termos, inviável o enquadramento do local de trabalho nas hipóteses do Anexo 4 da NR-15, que 
exige contato permanente com o agente biológico insalubre detectado. Recurso da Ré parcialmente 
provido para reduzir o adicional de insalubridade para o grau médio (20%). (TRT 23ª R – 1ª T – Rel. 
Tarcisio Regis Valente – DJ 27.04.2018 – Processo nº 0000528-58.2015.5.23.0126)
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671 – Laudo pericial
 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. EXPOSIÇÃO DA EMPREGADA 
A AGENTES INSALUBRES SEM O USO DOS EPIS ADEQUADOS. O art. 195 da CLT dispõe que a 
caracterização e a classificação da insalubridade e da periculosidade, segundo as normas do Ministério 
do Trabalho, ocorrerão por meio de perícia realizada por Médico do Trabalho ou Engenheiro do Trabalho 
registrados no referido Órgão. Na hipótese, o laudo pericial foi conclusivo quanto à exposição contínua 
da empregada a agentes insalubres biológicos, porquanto ativava-se na higienização de sanitários de uso 
coletivo sem o uso de EPIs adequados a evitar possível contaminação, razão pela qual faz jus ao adicional 
respectivo. Nega-se provimento, no particular. Recurso ordinário da ré parcialmente provido. (TRT 23ª 
R – 1ª T – Rel. Paulo Roberto Brescovici – DJ 27.04.2018 – Processo nº 0000647-54.2016.5.23.0006)

670 – Limpeza de banheiros
 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LIMPEZA DE BANHEIROS. NÃO ENQUADRAMENTO NA 
RELAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. A atividade consistente na limpeza dos banheiros de uso 
restrito de funcionários não se enquadra na hipótese descrita no anexo 14 da NR 15 do Ministério do 
Trabalho, que trata do trabalho permanente com esgotos (galerias e tanques) e lixo urbano (coleta e 
industrialização). O caso comporta a aplicação da Súmula nº 448 do TST, acompanhando a conclusão 
do laudo pericial. Recurso da reclamante não provido. (TRT 24ª R – 1ª T – Rel. Marcio Vasques Thibau de 
Almeida – DJ 04.04.2018 – Processo nº 024459-32.2015.5.24.0007)

•••
669
 RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMANTE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU 
MÁXIMO. LIMPEZA DE BANHEIROS. RECOLHIMENTO DE LIXO. É devido o pagamento de adicional de 
insalubridade em grau máximo pelo contato com agentes biológicos (lixo urbano e esgotos) decorrente 
do recolhimento de lixo e limpeza de banheiros com grande circulação. Enquadramento da situação 
no Anexo nº 14 da NR-15 da Portaria nº 3.214/1978 do Ministério do Trabalho e Emprego. Decisão em 
conformidade com a Súmula 448, II, do TST. Apelo provido. (...) (TRT 4ª R – 9ª T – Rel. João Batista de 
Matos Danda – DJ 30.04.2018 – Processo nº 0000792-52.2013.5.04.0101)

668 – Motorista de caminhão de lixo
 MOTORISTA DE CAMINHÃO DE LIXO – ADICIONAL DEINSALUBRIDADE – EXPOSIÇÃO A 
AGENTES BIOLÓGICOS NÃOEVIDENCIADA – INDEVIDO. A insalubridade é determinada e medida 
levando-se em conta a exposição do trabalhador a agentes nocivos à saúde e, no caso, ficou comprovado 
que a atividade desempenhada pelo reclamante (motorista de caminhão de lixo) não é considerada 
insalubre, pois não havia contato direto e permanente com agentes biológicos nos moldes previstos no 
anexo 14 da NR 15. Recurso provido. (TRT 24ª R – 1ª T – Rel. Nery Sá e Silva de Azambuja – DJ 04.04.2018 
– Processo nº 0025800-39.2014.5.24.0004)

667 – Preclusão
 RECURSO ORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PRECLUSÃO 
LÓGICA. Incorre em preclusão lógica a parte que pratica ato incompatível com outro anteriormente 
realizado por ela mesma. Neste caso, a autora renunciou expressamente ao pedido de adicional 
insalubridade em audiência e quedou-se inerte quando instada posteriormente a manifestar eventual 
interesse no processamento desse pleito, razão pela qual a referida renúncia foi homologada pela juíza 
primeva. Nesse contexto, a pretensão recursal de obter a condenação da ré à paga desse adicional está 
fulminada pela preclusão lógica. Apelo obreiro não conhecido neste aspecto. (TRT 23ª R – 2ª T – Rel. 
Maria Beatriz Theodoro Gomes – DJ 30.04.2018 – Processo nº 0001287-60.2016.5.23.0005)

666 – Uso de EPI’s
 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. Sem prova da eliminação ou neutralização de agentes nocivos 
pelo uso dos EPI’s, ônus que cabia à reclamada, é devido o adicional de insalubridade. (TRT 8ª R – 4ª T – 
Rel. Georgenor de Sousa Franco Filho – DJ 09.04.2018 – Processo nº 0000694-73.2016.5.08.0126)

665 – Vibração
 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. Caberia ao reclamante mostrar, com outros elementos de 
convicção, que o agente vibração estivesse presente para a função por ele desempenhada, pois, de certo, 
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não basta a simples alegação de que ele não foi avaliado. (TRT 8ª R – 1ª T – Rel. Marcus Augusto Losada 
Maia – DJ 10.04.2018 – Processo nº 0001126-31.2016.5.08.0114)

ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 

664 – Base de cálculo
 BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. COMISSÕES. 1. O enunciado 
nº 191 da Súmula, do C. TST, contém previsão de que apenas sobre o salário básico incide o 
adicional de periculosidade, excluindo-se os adicionais, verbis: Súmula nº 191 do TST ADICIONAL. 
PERICULOSIDADE. INCIDÊNCIA (nova redação) – Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003. O adicional 
de periculosidade incide apenas sobre o salário básico e não sobre este acrescido de outros adicionais. 
Em relação aos eletricitários, o cálculo do adicional de periculosidade deverá ser efetuado sobre a 
totalidade das parcelas de natureza salarial. 2. No entanto, comissão não deve ser interpretada como 
“outros adicionais”, não havendo, assim, como excluir a incidência do adicional de periculosidade 
sobre tal verba, de natureza salarial. (TRT 5ª R – 2ª T – Rel. Luíza Lomba – DJ 18.04.2018 – Processo nº 
0001080-87.2016.5.05.0611)

663 – Laudo pericial
 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. LAUDO PERICIAL NÃO DESCONSTITUÍDO. Conjecturas sem 
embasamento técnico, quanto ao deferimento de adicional de insalubridade, são insuficientes para 
desmerecer o trabalho do perito do Juízo, que deve prevalecer como elemento de convicção. Recurso da 
reclamada a que se nega provimento. (TRT 2ª R – 17ª T – Rel. Rilma Aparecida Hemeterio – DJ 27.04.2018 
– Processo nº 1000098-46.2016.5.02.0318)

AGRAVO DE INSTRUMENTO 

662 – Cabimento
 AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AGRAVO DE PETIÇÃO EM INTERPELAÇÃO. RECURSO 
INCABÍVEL. O recurso manejado é absolutamente incompatível com a matéria que se pretende discutir 
e com o rito processual escolhido. Ademais, não foram satisfeitos os requisitos para a interposição de 
Agravo de Petição, devendo ser mantida a decisão denegatória de seguimento. (TRT 21ª R – 2ª T – Rel. 
Carlos Newton de Souza Pinto – DJ 30.04.2018 – Processo nº 0000826-68.2015.5.21.0041)

661 – Destrancamento de recurso
 AGRAVO DE INSTRUMENTO DA RECLAMADA. DESTRANCAMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO. 
EXAME DE PRESSUPOSTOS INTRÍNSECOS PELO PRIMEIRO GRAU. Não se inclui no juízo de 
admissibilidade da primeira instância, o exame de pressupostos intrínsecos do recurso ordinário. Ou 
seja, o Juízo a quo deve limitar-se ao exame dos pressupostos extrínsecos, aferindo a tempestividade, 
regularidade formal da representação e preparo. Contudo, por despacho de admissibilidade recursal 
teceu analise acerca do interesse de agir, cuja competência funcional pertence a esta instância revisora. 
Deste modo, provejo o agravo de instrumento e determino o regular processamento do recurso ordinário 
retido. Agravo provido. (TRT 6ª R – 3ª T – Rel. Virginia Malta Canavarro – DJ 23.04.2018 – Processo nº 
0000372-88.2016.5.06.0003) 

660 – Impugnação dos fundamentos
 AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE 
DEFESA. ART. 896, § 1º-A, III, DA CLT. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
DA DECISÃO RECORRIDA. VIOLAÇÃO DIRETA E LITERAL A DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA Nº 266 DO TST. Em se tratando de recurso de revista interposto 
em processo de execução, a única hipótese de cabimento é a alegação de ofensa direta e literal a preceito 
constitucional, nos termos do art. 896, § 2º, da CLT, combinado com a Súmula nº 266 do TST. Na espécie, 
a matéria enfrentada pelo acórdão recorrido e levantada no recurso em exame (cerceio de defesa) está 
regida por preceitos de norma infraconstitucional(Artigo 896, § 1º-A, inciso III, da CLT) o que inviabiliza 
a configuração de ofensa direta e literal aos dispositivos constitucionais invocados pela parte (art. 5º, 
LIV e LV), dada a natureza reflexa da eventual violação à norma constitucional sob enfoque. Agravo 
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de instrumento desprovido. (TST – 1ª T – Rel. Min. Emmanoel Pereira – DEJT 23.04.2018 – Processo nº 
768400-18.2009.5.09.0007)

659 – Perda de objeto
 AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO EM PROCEDIMENTO SUSPENSO. PERDA 
DE OBJETO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NA MEDIDA PLEITEADA. Verificada a 
correspondência da pretensão da parte com medida já adotada pelo Juízo no curso do feito, tem se a 
inocuidade da postulação, precisamente correspondente à inexistência de interesse da parte na medida, 
ou à nominada “perda de objeto” citada pelo Juízo como base para decisão de não admissão do recurso 
de agravo apresentado. (TRT 13ª R – 2ª T – Rel. Thiago De Oliveira Andrade – DJe 12.04.2018 – Processo nº 
0075400-66.2014.5.13.0026)

APOSENTADORIA 

658 – Complementação
 COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. BANCO DO BRASIL E CAIXA DE 
PREVIDÊNCIA (PREVI). DIFERENÇAS DECORRENTES DE ALTERAÇÃO PROMOVIDA NO ESTATUTO DA 
PREVI. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 51 E 288 DO TST. O TST já adotou posicionamento no sentido 
de que o Estatuto de 1967 mostra-se mais benéfico ao autor, em comparação àquele instituído em 1997, 
não podendo prevalecer o entendimento de que as novas regulamentações sejam aplicadas aos direitos 
já adquiridos pelo reclamante, de forma que devem ser observadas as normas contidas no Estatuto de 
1967. Recurso provido. (TRT 1ª R – 3ª T – Rel. Antonio Cesar Coutinho Daiha – DJ 13.04.2018 – Processo 
nº 0000546-49.2010.5.01.0035)

•••
657
 I – AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. EXECUÇÃO. RESÍDUOS 
INFLACIONÁRIOS. COISA JULGADA. LIMITAÇÃO À DATA BASE. Diante de possível violação do art. 5º, 
XXXVI, da CF, deve-se dar provimento ao agravo de instrumento para melhor exame do recurso de revista. 
Agravo de instrumento conhecido e provido. II – Recurso de revista. Execução. Resíduos inflacionários. 
Coisa julgada. Limitação à data base. A controvérsia diz respeito à delimitação temporal, da obrigação 
de pagar resíduos inflacionários, à data base da categoria profissional, em razão do deferimento ao 
autor, pela e. SBDI-1 deste TST (págs. 1269-1271), das diferenças de complementação de aposentadoria 
decorrentes da inflação apurada nos meses de abril, maio e junho de 1994 (IPC-RJ), considerando-se que 
a Corte Regional, em fase de execução, negou provimento ao agravo de petição do Banco. Extrai-se do 
acórdão regional que: “Consta do laudo pericial (fls. 1206/1207), aliás, que os índices inflacionários dos 
meses de abril, maio e junho de 1994 não foram considerados para o reajuste da complementação, não 
comportando, assim, nenhuma compensação futura na data-base da categoria. Inaplicáveis, portanto, 
as disposições da OJ n° 262, da SDI-1, do TST” (pág. 1904, g.n.). A jurisprudência desta Corte já se 
pacificou no sentido de que a única hipótese de ofensa direta e literal ao art. 5º, XXXVI, da Constituição 
Federal, no concernente à integridade da coisa julgada, é aquela em que haja inequívoca dissonância 
entre o comando da sentença exequenda e a liquidanda. A hipótese, contudo, não se verifica quando 
há necessidade de se interpretar o título executivo judicial, para se concluir pela lesão ao dispositivo 
(inteligência das Orientações Jurisprudenciais nºs 123 da SBDI-2 e 262 da SBDI-1), ou se os limites 
da condenação não estiverem expressamente delineados na sentença de conhecimento e eventuais 
omissões forem supridas na etapa de execução. Essa é a hipótese dos autos, na medida em que eventual 
reforma da decisão importaria a interpretação do título executivo judicial, o que se mostra inviável nesta 
fase recursal. Nesse esteio, está incólume o art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal. Vale salientar que 
o princípio da legalidade insculpido no art. 5º, II, da Constituição de 1988 revela-se genérico. Assim, a 
violação somente se verifica a partir da constatação de ofensa a outra norma, o que poderia acarretar, 
se houvesse, desrespeito reflexo ou indireto, inviabilizando o processamento do recurso de revista por 
estes prismas. A questão referente à pretensão recursal de limitação das diferenças de complementação 
de aposentadoria deferidas ao autor à data-base da categoria, com fundamento nos termos dispostos 
na OJ 262 da SBDI-1, também não se enquadra no art. 896, § 2º, da CLT e na Súmula 266/TST. Recurso 
de revista não conhecido. (TST – 3ª T – Rel. Min. Alexandre de Souza Agra Belmonte – DEJT 17.04.2018 – 
Processo nº 286200-88.1995.5.02.0044)
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ASSÉDIO MORAL 

656 – Conceito
 ASSÉDIO MORAL. O assédio moral é qualificado como ato de violência psicológica, que se 
expressa com gestos, palavras, atitudes ou escritos tendentes a comprometer/desestabilizar o equilíbrio 
emocional ou a integridade psíquica do trabalhador, por ofensivos à sua dignidade, personalidade ou 
valor pessoal, representando achaques geralmente intentados sob o manto do regular exercício das 
prerrogativas patronais. (TRT 3ª R – 2ª T – Rel. Conv. Sabrina de Faria F. Leão – DJ 30.04.2018 – Processo 
nº 0010256-13.2016.5.03.0008)

655 – Configuração
 RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. ASSÉDIO À TRABALHADORA. CONFIGURAÇÃO. 
Malgrado o ambiente de trabalho não exija atitudes clericais de seu rotineiro contingente, as relações hão 
de se desenvolver com civilidade e postura ética. A atitude costumeira de assédio, na forma de bilhetes 
e recados, por parte de empregado antigo na empresa – a ponto de ser visto como superior hierárquico 
perante os demais – , pela impertinência e reiteração, configura violação a direito da trabalhadora. 
Responsável pela reparação é o empregador que referendou ato ilícito praticado por pessoa de sua estrita 
confiança durante a jornada de trabalho. (TRT 12ª R – 6ª Câmara – Rel. Ligia Maria Teixeira Gouvêa – DJ 
03.04.2018 – Processo nº 0001061-11.2016.5.12.0054)

654 – Controle de rotas
 ASSÉDIO MORAL E DANO EXISTENCIAL. CONTROLE DE ROTAS. As medidas de controle e 
monitoramento das empresas transportadoras de cargas não consubstanciam assédio moral. Pelo 
contrário, visam proteger a própria integridade de seus trabalhadores e seu patrimônio, considerando 
os riscos existentes nas rodovias. (TRT 1ª R – 6ª T – Rel. Marcos Cavalcante – DJ 02.04.2018 – Processo nº 
0000037-83.2014.5.01.0551)

ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA 

653 – Multa
 MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. Inicialmente, cumpre ressaltar que a 
admissibilidade do recurso de revista em fase de execução de sentença é condicionada à demonstração 
de violação direta e literal de dispositivo da Constituição Federal, conforme disposto no art. 896, § 2º, 
da CLT e na Súmula 266/TST. Observa-se que as questões trazidas nas razões do recurso, nada mais são 
do que a rediscussão dos fundamentos adotados na fase de conhecimento. O presente processo tramita 
na Justiça do Trabalho há mais de vinte anos, tendo ocorrido nesse intervalo inclusive o falecimento 
do autor, atualmente a parte agravada é o espólio de David Tulmann. A questão referente à aplicação 
da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, conforme disposto no art. 774, II, do NCPC, tem 
caráter infraconstitucional, não estando inserido nos limites impostos pelo art. 896, § 2°, da CLT. 
Precedentes. Por essa razão, mostra-se inviável a pretensão recursal. Ademais, para que as alegações 
trazidas pela parte fossem confrontadas com a fundamentação regional necessário seria o revolvimento 
do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 126 do TST. A violação 
apontada ao art. 5°, incisos II, V, X, XXXV, LIV e LV, da Constituição de 1988 somente se verificaria a 
partir da constatação de ofensa a outra norma, o que poderia acarretar, se houvesse, desrespeito reflexo 
ou indireto, inviabilizando o processamento do recurso de revista por estes prismas. Recurso de revista 
não conhecido. (TST – 3ª T – Rel. Min. Alexandre de Souza Agra Belmonte – DEJT 17.04.2018 – Processo 
nº 286200-88.1995.5.02.0044)

AUDIÊNCIA

652 – Confissão ficta
 RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMANTE. CONFISSÃO. Nos termos da Súmula nº 74 do C. TST, 
aplica-se a confissão à parte que, expressamente intimada com aquela cominação, não comparecer à 
audiência em prosseguimento, na qual deveria depor. Recurso Ordinário improvido. (TRT 6ª R – 3ª T – 
Rel. Virginia Malta Canavarro – DJ 30.04.2018 – Processo nº 0001772-11.2014.5.06.0003)
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AUTARQUIA

651 – Preparo recursal
 AUTARQUIA ESTADUAL QUE EXPLORA ATIVIDADE ECONÔMICA. OBRIGATORIEDADE DO 
PREPARO RECURSAL. A autarquia que explora atividade econômica deve efetuar o recolhimento não só 
das custas processuais mas também do depósito recursal, nos termos do art. 1º do Decreto-Lei nº 779/69. 
(TRT 18ª R – 3ª T – Rel. Mario Sergio Bottazzo – DJ 30.04.2018 – Processo nº 0010650-42.2017.5.18.0016)

AUTO DE INFRAÇÃO 

650 – Requisitos formais
 AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS FORMAIS. NULIDADE. Os Auditores Fiscais do 
Trabalho são os agentes competentes para realizar inspeção e impor as penalidades cabíveis em caso de 
infração à legislação trabalhista, nos termos dos arts. 156 e 628 da CLT e a fiscalização constitui-se em 
ato administrativo. Na hipótese em apreço, o ato questionado não atendeu os requisitos previstos nos 
itens II e VI do art. 10 do Decreto nº 70.235/72, segundo o qual o auto de infração emitido pela inspeção 
do trabalho deve conter local, data e hora da lavratura, além da assinatura do autuante, indicação do 
respectivo cargo ou função e número de matrícula. Saliente-se que o ato administrativo, para carregar os 
atributos da legitimidade, auto-executoriedade, imperatividade, exibilidade e tipicidade, deve observar, 
antes de tudo, os requisitos legais, dentre os quais, a formalidade que lhe é intrínseca e necessária. É dizer, 
embora possua a presunção juris tantum de legitimidade e veracidade, sobretudo relativamente aos 
elementos de convicção registrados na lavratura, deve obedecer aos ditames legais quando a sua forma, 
como o registro da data, hora e assinatura do agente público competente, no caso, um auditor-fiscal do 
trabalho. A formalidade prevista em lei é, portanto, uma condição de existência do ato e uma segurança 
para o administrado de que praticado com impessoalidade e no interesse da administração. Ademais do 
revestimento formal, necessário ainda que provenha de agente competente e possua finalidade pública. 
Nesse contexto, declara-se a nulidade do Auto de Infração nº 20.647.079-7 e, consequentemente, da 
multa nele prevista. (TRT 22ª R – 2ª T – Rel. Fausto Lustosa Neto – DJ 03.04.2018 – Processo nº 00003108-
72.2015.5.22.0002)

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 

649 – Natureza jurídica
 RECURSO ORDINÁRIO OBREIRO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. ADESÃO AO 
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR. Nos termos da Orientação Jurisprudencial nº 133 
da SDI1 do TST, a ajuda alimentação fornecida por empresa participante do programa de alimentação ao 
trabalhador, instituído pela Lei nº 6.321/76, não tem caráter salarial, não integrando, portanto, o salário 
para nenhum efeito legal. Recurso ordinário do reclamante improvido. (TRT 6ª R – 3ª T – Rel. Virginia 
Malta Canavarro – DJ 30.04.2018 – Processo nº 0001698-20.2015.5.06.0003)

648 – Participação do empregado no custeio
 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT) – ALIMENTAÇÃO – PARTICIPAÇÃO DO 
EMPREGADO NO CUSTEIO – DESCONTO MENSAL – SALÁRIO IN NATURA – NÃO CARACTERIZADO. 
A gratuidade é requisito indispensável à caracterização do salário in natura (art. 458 da CLT). Se há 
participação do empregado no custeio da alimentação fornecida pelo empregador, mediante desconto 
em folha de pagamento, mesmo que de pequeno valor,não há falar em natureza salarial do benefício. 
Recurso desprovido. (TRT 24ª R – 1ª T – Rel. André Luís Moraes de Oliveira – DJ 04.04.2018 – Processo nº 
0026033-59.2016.5.24.0006)

647 – Prescrição
 RECURSO ORDINÁRIO OBREIRO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. PRESCRIÇÃO TOTAL – CRIAÇÃO DO 
13º TALÃO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO POR NORMA INTERNA EM 2011 – ADESÃO AO PAT EM 1992. 
Nos termos da Súmula nº 294 do TST, tratando-se de ação que envolva pedido de prestações sucessivas 
decorrentes da alteração do pactuado, a prescrição é total, exceto quando o direito a tal parcela esteja 
também assegurado por preceito de lei. No caso em comento, além de o auxílio-alimentação vir sendo 
concedido em natureza indenizatória desde 1992 – o reclamado por mera liberalidade, em 2011, ante 
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a ausência de previsão legal nesse sentido, criou o 13° talão, não implicando isto, automaticamente, 
na mudança da natureza do auxílio. Logo, a pretensão do reclamante está fulminada pela prescrição 
total, porquanto passados mais de cinco anos entre a data da suposta lesão e a propositura da presente 
demanda. (TRT 19ª R – 2ª T – Rel. Anne Inojosa – DJ 13.04.2018 – Processo nº 0001446-65.2017.5.19.0009)

BANCÁRIO 

646 – Cargo de confiança
 BANCÁRIO. JORNADA DE TRABALHO. CARGO DE CONFIANÇA. ART. 224, § 2º, DA CLT. NÃO 
CONFIGURAÇÃO. Para o enquadramento da jornada na exceção prevista no § 2º do art. 224 da CLT, é 
necessário que haja a demonstração inequívoca das reais atribuições do empregado com efetivo exercício 
de função de confiança (Súmula 102, I, do TST). Restando provado que o reclamante no exercício do 
cargo de “gerente administrativo” não estava investido de fidúcia especial ou função de confiança do 
banco ao ponto de enquadrá-lo na exceção do § 2º, do art. 224, da CLT, são devidas as horas extras 
excedentes da 6ª hora diária trabalhada. (TRT 18ª R – 3ª T – Rel. Elvecio Moura dos Santos – DJ 27.04.2018 
– Processo nº 0012046-37.2015.5.18.0012)

645 – Divisor
 BANCÁRIO. EMPREGADO ENQUADRADO NO PRECEITO INSCULPIDO NO ART. 224, PARÁGRAFO 
SEGUNDO, DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO (CLT). DIVISOR 220 (DUZENTOS E VINTE). 
JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. A Subseção I Especializada em Dissídios Individuais (SBDI-I), do 
Tribunal Superior do Trabalho (TST) decidiu, em julgamento sob o rito do Incidente dos Recursos de 
Revista Repetitivos (IRRR nº. 0000849-83.2013.5.03.0138), acórdão publicado no Diário Eletrônico da 
Justiça do Trabalho (DEJT) em 19 de dezembro de 2016, que a fixação do divisor do bancário é definida 
com base na regra geral prevista no art. 64 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Assim, no 
caso do empregado mensalista, o salário-hora será obtido pelo divisor decorrente da multiplicação 
do número de horas da jornada normal diária por 30 (trinta), resultando no divisor 220 (duzentos 
e vinte) para o empregado enquadrado no preceito insculpido no art. 224, parágrafo segundo, da 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Recurso ordinário a que, em juízo de retratação (artigo 1.040, 
II, do CPC/2015, aplicado por analogia), se dá provimento para julgar procedente o pedido deduzido 
pelos reclamados. (TRT 9ª R – 7ª T – Rel. Altino Pedrozo dos Santos – DEJT 03.04.2018 – Processo nº 
15055-2014-013-09-00-5) 

CÁLCULOS 

644 – Atualização
 ATUALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS. NÃO OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO – A atualização dos créditos 
trabalhista significa a integral satisfação da coisa julgada, não havendo que se falar em preclusão. Logo, 
os exequentes possuem direito a atualização de seu crédito trabalhista até o efetivo pagamento do 
mesmo, nos termos do art. 39 da Lei nº 8.177/91. Agravo de petição conhecido e parcialmente provido. 
(TRT 16ª R – 2ª T – Rel. Ilka Esdra Silva Araújo – DJ 18.04.2018 – Processo nº 0027885-53.1996.5.16.0003)

643 – Impugnação
 AGRAVO DE PETIÇÃO. SENTENÇA LÍQUIDA. TRÂNSITO EM JULGADO EVIDENCIADO. 
INSURGÊNCIA DA PARTE QUANTO AOS CÁLCULOS MANIFESTADA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. 
PRECLUSÃO. À luz da Súmula nº 18 deste Tribunal Regional do Trabalho: “É preclusa a impugnação aos 
cálculos na fase de execução quando o título executivo se formou líquido na fase de conhecimento”. 
Verificados o trânsito em julgado da sentença líquida e a ausência de interposição de recurso ordinário, 
com a insurgência quanto aos cálculos manifestada apenas através de embargos à execução, temse 
situação nos autos, a atrair a aplicação do referido verbete sumular, cujo teor se coaduna com a 
jurisprudência assente do Colendo Tribunal Superior do Trabalho. Agravo de Petição não provido. (TRT 
13ª R – 1ª T – Rel. Paulo Maia Filho – DJe 19.04.2018 – Processo nº 0103900-85.2012.5.13.0003)

•••
642
 CÁLCULOS DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RECURSO. 
ATUALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS. NOVA IMPUGNAÇÃO CONTENDO ARGUMENTOS JÁ ENFRENTADOS 
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E DECIDIDOS. COISA JULGADA. A decisão que julga impugnação a cálculos, que não sofre ataque pela 
via recursal, acaba sacramentada pela coisa julgada, inviabilizando a apresentação de nova impugnação 
contendo argumentos já anteriormente examinados e decididos após simples atualização da dívida e 
sem qualquer inovação na essência da causa. (TRT 13ª R – 1ª T – Rel. Ana Maria Ferreira Madruga – DJe 
17.04.2018 – Processo nº 0122600-96.2009.5.13.0009)

•••
641
 CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO. PRAZO DO ART. 879, § 2º, DA CLT . PRECLUSÃO. COISA JULGADA 
MATERIAL. INOCORRÊNCIA. Ocorre a preclusão temporal diante do silêncio da parte que, devidamente 
intimada nos termos do art. 879, § 2º , da CLT deixa transcorrer in albis o prazo para impugnação da 
conta. In casu, intimada para impugnação dos cálculos de liquidação, a parte Executada apresentou 
todas as divergências em relação aos critérios adotados na apuração das parcelas devidas, formulando, 
inclusive, pedido para que os valores recebidos pela reclamante, em sede de liminar, no período de 
junho de 2011 a maio de 2013 fossem “ deduzidos” na conta de liquidação, pugnando novamente para 
que fosse cumprido o Acórdão do TST, o qual deu provimento parcial ao recurso do Banco Embargante 
e reduziu a condenação, em momento próprio, quando da intimação, nos termos do art. 879, § 2º da 
CLT, anterior à oposição dos embargos, não havendo que se falar, portanto, em preclusão. Sentença 
reformada. (TRT 7ª R – 2ª T – Rel. Francisco José Gomes da Silva – DJ 16.04.2018 – Processo nº 0000128-
48.2010.5.07.0002)

•••
640
 CONTA DE LIQUIDAÇÃO. PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. PROCESSO ANTERIOR À LEI Nº 13.467/2017. 
FACULDADE DO JUIZ. CLT, ART. 879, § 2º. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. Antes da Lei nº 
13.467/2017, o diploma consolidado estabelecia, em seu art. 879, § 2º, faculdade ao magistrado sobre a 
notificação, ou não, do executado para impugnar a conta de liquidação, a qual poderia ser combatida em 
momento subsequente, nos termos do art. 884, § 3º, do referido diploma. (TRT 22ª R – 2ª T – Rel. Fausto 
Lustosa Neto – DJ 03.04.2018 – Processo nº 00081368-94.2014.5.22.0004)

639 – Liquidação
 LIQUIDAÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS TERMOS DO COMANDO EXEQUENDO. ART. 879, P. PRIMEIRO, 
DA CLT. Na sentença, determinou-se que fossem observados o art. 457, § 1º, da CLT e a Súmula 264 do 
TST na apuração das horas extras, pelo que correta a inclusão, nos cálculos de liquidação, dos repousos 
semanais remunerados e feriados relativos às comissões na base de cálculo das horas extras. (TRT 3ª R – 
2ª T – Rel. Conv. Sabrina de Faria F. Leão – DJ 30.04.2018 – Processo nº 0010534-69.2017.5.03.0043)

CERCEAMENTO DE DEFESA 

638 – Adiamento de audiência
 CERCEIO DE DEFESA – NÃO COMPARECIMENTO DAS TESTEMUNHAS – INDEFERIMENTO DO 
PEDIDO DE ADIAMENTO DA AUDIÊNCIA – PRECEDENTES DO TST. O indeferimento do pedido de 
adiamento da audiência de instrução para intimação das testemunhas ausentes, nos termos do art. 
825, parágrafo único, da CLT, configura cerceamento do direito de defesa. Precedentes do TST. (TRT 
17ª R – 1ª T – Rel. Cláudio Armando Couce de Menezes – DEJT 26.04.2018 – Processo nº 0001612-
63.2017.5.17.0006)

637 – Aplicação reforma trabalhista
 NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. APROVAÇÃO DA LEI Nº 13.467, DE 
2017. CONFIGURAÇÃO DO PREJUÍZO. Proferindo o juiz decisão preliminar na fase de conhecimento, 
a interpretação posterior da parte de que a aplicação da regra incluída pela Lei nº 13.467, com termo 
de vigência em 11-11-2017, denominada de reforma trabalhista, feriu o seu direito de defesa está 
equivocada, porque o alegado prejuízo se configura durante a fase de instrução do processo, de sorte 
que deve apresentar protesto antipreclusivo na primeira vez em que tiver de falar em audiência ou nos 
autos, ou seja, de imediato, sob pena de perda da prova, na conformidade do art. 795 da CLT, cuja regra 
torna incompatível o emprego do § 1º do art. 1.009 do CPC, já que este disciplina exceção que difere a 
apreciação da preclusão para o momento de interposição da apelação. (TRT 12ª R – 5ª Câmara – Rel. 
Ubiratan Alberto Pereira – DJ 09.04.2018 – Processo nº 0000732-47.2016.5.12.0038)
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636 – Nulidade processual
 RECURSO ORDINÁRIO. NULIDADE PROCESSUAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. 

CONFIGURAÇÃO. Tendo havido a oportuna manifestação da parte e constatado o prejuízo advindo do 

ato, há de se decretar a nulidade processual (CLT, artigos 794 e 795). Não se pode deixar de juntar aos 

autos a Carta Precatória Inquisitória com o depoimento da testemunha da reclamada, quando a parte 

pretende provar que não houve pagamento de salário “por fora” e que o obreiro estava enquadrado na 

exceção prevista no art. 62, II, da CLT. Recurso da reclamada provido, no particular. (TRT 6ª R – 3ª T – Rel. 

Virginia Malta Canavarro – DJ 23.04.2018 – Processo nº 0001822-71.2015.5.06.0142)

635 – Oitiva de testemunhas
 CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. 

IMPUGNAÇÃO DOS CONTROLES DE PONTO NA INICIAL. ART. 372 DO NCPC. INAPLICABILIDADE. 

Forte no princípio da simplicidade, o C. TST posiciona-se pela inaplicabilidade do art. 372 do CPC ao 

processo do trabalho, quando, per se, exsurgir das razões de pedir elencadas na inicial impugnação aos 

controles de jornada. Ainda, tem se posicionado a Corte Superior Trabalhista no sentido de que, salvo 

em caso de confissão (art. 443, I, do NCPC) ou de inutilidade ou impertinência da prova (art. 370 do 

NCPC e art. 765 da CLT), ao Juiz não é facultado indeferir a produção de prova testemunhal. No caso 

concreto, já na exordial o autor informou que as anotações nos controles de ponto não retratavam a 

efetiva jornada prestada, aí implícita a impugnação à fidelidade dos registros de horário, razão pela qual 

indispensável se afigura a oitiva de testemunha no que concerne à alegação de prestação de sobrelabor. 

Recurso Ordinário do Autor conhecido e provido. (TRT 9ª R – 4ª T – Rel. Rosemarie Diedrichs Pimpão – 

DEJT 24.04.2018 – Processo nº 52338-2015-084-09-00-6)

634 – Prova pericial
 INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. O simples 

indeferimento do pedido de produção de prova no processo, por si só, não tem o condão de caracterizar 

cerceamento ao direito de defesa, pois o juízo, nos termos do art. 765 da CLT, tem ampla liberdade 

na direção do processo, podendo determinar as diligências que entender necessárias à resolução da 

lide, devendo, ainda, velar pelo rápido andamento da causa. Ademais, considerando que não houve 

insurgência contra o encerramento da instrução processual, operou-se a preclusão do direito da 

reclamada quanto à matéria discutida, motivo pelo qual não há o que falar em nulidade por cerceamento 

de defesa em razão do indeferimento do pedido de realização de nova perícia. (TRT 11ª R – 3ª T – Rel. 

Maria de Fátima Neves Lopes – DJ 29.04.2018 – Processo nº 0002429-57.2015.5.11.0009)

COISA JULGADA 

633 – Reparação
 RECURSO DO EXEQUENTE. COISA JULGADA. OBSERVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 

Restando configurado nos autos, que a decisão proferida na primeira instância foi fiel a coisa julgada 

advinda da fase cognitiva, inviável a reparação do julgamento com alicerce na tese de desvio do comando 

decisório originário. (TRT 13ª R – 2ª T – Rel. Juíza Conv. Margarida Alves De Araujo Silva – DJe 25.04.2018 

– Processo nº 0007200-64.2014.5.13.0007)

COMISSÕES 

632 – Diferenças
 COMISSÕES. DIFERENÇAS NÃO CONSTATADAS. Quanto às comissões do ano de 2016, verifica-

se que o obreiro restringe-se a alegar que não houve o correto pagamento, conforme pactuado entre 

as partes. Todavia, não faz prova convincente de supostos valores devidos além daqueles arbitrados 

pela Magistrada a título de comissões, providência que lhe cabia, tal qual se infere do art. 818 da CLT. 

Nesse panorama, inexistindo elementos de prova que sustentem a reforma da decisão de Origem, 

entendo correto o valor arbitrado em primeiro grau, não havendo se falar em provimento ao pleito 

recursal. (TRT 14ª R – 2ª T – Rel. Carlos Augusto Gomes Lobo – DJ 10.04.2018 – Processo nº 0000686-

75.2017.5.14.0003)
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CONTESTAÇÃO 

631 – Ausência
 NÃO APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO PELA RECLAMADA. APLICAÇÃO DE CONFISSÃO 
FICTA. ART. 344 DO CPC/15. Considerando que a reclamada, a despeito de ter comparecido à audiência 
inaugural, não apresentou contestação com impugnação ao direito da autora, deve ser aplicada a pena 
de confissão ficta à reclamada, presumindo-se verdadeira a matéria fática delineada na petição inicial. 
Contudo, ressalta-se que a presunção é relativa, podendo ser elidida por prova em contrário, na forma 
do art. 344 e 345, IV do CPC/15. (TRT 11ª R – 3ª T – Rel. Maria de Fátima Neves Lopes – DJ 29.04.2018 – 
Processo nº 0002429-57.2015.5.11.0009)

630 – Documentos juntados após
 DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS A CONTESTAÇÃO. FASE INSTRUTÓRIA NÃO ENCERRADA. 
POSSIBILIDADE. Tendo em vista os princípios basilares do Direito Processual do Trabalho da livre 
investigação das provas e da busca pela verdade real (art. 765 da CLT), o julgador está autorizado a 
deferir a juntada, até o encerramento da fase instrutória, não apenas de documentos novos (art. 435 do 
CPC), como também de outros que sejam importantes para o deslinde da controvérsia, desde que seja 
oportunizado à parte contrária o exercício do contraditório e da ampla defesa. (TRT 12ª R – 1ª Câmara – 
Rel. Wanderley Godoy Junior – DJ 09.04.2018 – Processo nº 0000216-07.2017.5.12.0001)

CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 

629 – Filiação
 Não havendo prova nos autos da filiação do trabalhador, não há falar-se em contribuição 
assistencial. (TRT 2ª R – 17ª T – Rel. Sergio José Bueno Junqueira Machado – DJ 27.04.2018 – Processo nº 
1001541-57.2016.5.02.0051)

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 

628 – Acordo judicial
 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ACORDO CELEBRADO ANTES DE SENTENÇA 
TRANSITADA EM JULGADO. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS. CRITÉRIOS. JURISPRUDÊNCIA DA 
SESSÃO ESPECIALIZADA DESTE TRIBUNAL REGIONAL. De acordo com a Orientação Jurisprudencial 
(OJ) nº 24, item II, alíneas “a” e “c”, da Seção Especializada (SE) deste Tribunal Regional, tratando-se 
de acordo celebrado antes de haver sentença transitada em julgado, as contribuições previdenciárias 
incidirão sobre as parcelas que integram o salário de contribuição (Lei nº 8.212/1991, art. 28) ou, caso 
não discriminadas, sobre o valor do acordo (Lei nº 8.212/91, art. 43, § 1º). As contribuições deverão ser 
recolhidas em tantas parcelas quantas as previstas no acordo, nas mesmas datas em que sejam exigíveis 
e proporcionalmente a cada uma delas (Lei nº 8.212/91, art. 43, § 3º), e serão acrescidas dos encargos 
previdenciários (taxa SELIC e multa moratória) a partir da mora, assim configurada: para parcelas 
vencidas até 21/01/2007, a partir do dia 02 do mês seguinte; para parcelas vencidas entre 22/01/2007 e 
16/11/2008, a partir do dia 10 do mês seguinte; para parcelas vencidas entre 17/11/2008 e 11/12/2008, 
a partir do dia 20 do mês subsequente; para parcelas vencidas entre 12/12/2008 e 27/05/2009, a partir 
do dia 10 do mês subsequente; e para parcelas vencidas a partir de 28/05/2009, a partir do vencimento 
do prazo em que devam ser pagos os créditos encontrados no acordo homologado. Contudo, quitado o 
acordo, inclusive quanto ao valor da contribuição previdenciária ali fixado, não há que falar em mora e, 
via de consequência, na incidência dos encargos postulados. Recurso ordinário da União conhecido e 
desprovido. (TRT 9ª R – 7ª T – Rel. Altino Pedrozo dos Santos – DEJT 03.04.2018 – Processo nº 02560-2015-
653-09-00-9)

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 

627 – Cobrança judicial: pressupostos
 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA COBRANÇA JUDICIAL. ART. 605 DA 
CLT. JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. A publicação de editais de cobrança da contribuição sindical 
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deve ser feita em jornal de grande circulação no domicílio do contribuinte e não em jornal com circulação 
na sede do ente sindical, uma vez que o objetivo da publicação é dar conhecimento ao contribuinte 
sobre a cobrança. Não observados os pressupostos legais do art. 605 da CLT não há como dar guarida 
à pretensão sindical de pagamento da contribuição sindical. (TRT 12ª R – 1ª Câmara – Rel. Wanderley 
Godoy Junior – DJ 09.04.2018 – Processo nº 0000036-50.2017.5.12.0046)

626 – Obrigatória
 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA. SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. A omissão do ente 
político em proceder ao recolhimento de contribuição sindical em favor de entidade representativa, na 
forma prevista nos arts. 578 e seguintes da CLT, constitui agressão a direito da parte demandante. Dessa 
forma, demonstrando a entidade de classe atender a todas as condições necessárias ao auferimento da 
contribuição sindical postulada, procedente o pleito de recolhimento da contribuição sindical do ano de 
2016, incidente sobre as folhas de pagamento do mês de março/2016, devida por todos os trabalhadores 
ativos, inclusive os servidores públicos, no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor total do 
imposto, conforme percentual estabelecido no art. 589 da CLT. (TRT 22ª R – Pleno – Rel. Manoel Edilson 
Cardoso – DJ 04.04.2018 – Processo nº 00001056-38.2017.5.22.0001)

DANO MORAL 

625 – Cabimento
 Não demonstrada a prática de ato ilícito do empregador que dê respaldo à indenização por danos 
morais. Recurso provido, no tema. (TRT 2ª R – 17ª T – Rel. Sérgio José Bueno Junqueira Machado – DJ 
27.04.2018 – Processo nº 1000211-70.2016.5.02.0036)

•••
624
 RECURSO ORDINÁRIO – DANO MORAL – INDENIZAÇÃO INDEVIDA. Não estando demonstrados 
nos autos a culpa ou dolo da empregadora, não há que se falar em imputação (a ela) de indenização 
por dano moral. Sentença que se reforma. Recurso ordinário da segunda reclamada – Responsabilidade 
subsidiária do tomador de serviço – Sociedade de economia mista – Direitos trabalhistas do empregado 
– Falta de pagamento por parte do prestador de serviço – Configuração. A sociedade de economia mista 
que se beneficia dos serviços executados pelo empregado de empresa prestadora de serviço e incorre em 
culpa in vigilando é subsidiariamente responsável, na qualidade de tomadora de serviço, pelos débitos 
trabalhistas não pagos pela contratada, por força do art. 927 do CC e do art. 37, § 6º, da CF, por não ter sido 
diligente quanto ao cumprimento da legislação trabalhista em relação ao obreiro contratado. (TRT 20ª 
R – 2ª T – Rel. Maria das Graças Monteiro Melo – DJ 27.04.2018 – Processo nº 0001191-17.2016.5.20.0009)

623 – Configuração
 INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. O dano moral decorre de ato ilícito, praticado pelo empregador 
ou preposto, atentatório aos valores íntimos da personalidade do empregado, juridicamente protegidos, 
sendo exigido da vítima a prova do dano, do dolo ou culpa do agente e do nexo causal entre eles (art. 818 da 
CLT e art. 373, I, do CPC). Configurada conduta ilícita a ser imputada à ré, por conseguinte, os requisitos 
ensejadores da responsabilidade civil se fazem presentes, o que impõe a obrigação de indenizar. (TRT 3ª 
R – 2ª T – Rel. Conv. Sabrina de Faria F. Leão – DJ 30.04.2018 – Processo nº 0010039-42.2017.5.03.0102)

622 – Cumprimento de ordem judicial
 DANOS MORAIS. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. Não se 
verifica, no caso em apreço,. descumprimento de decisão judicial, já que a relação entre as partes se 
encerrou antes da concessão de liminar que subsidia o pedido de danos morais, não havendo que se 
falar em prática de conduta ilícita por parte da reclamada. Desse modo, eis que não comprovado fato 
causador de dano que autorize reparação, impõe-se a reforma da sentença, excluindo-se o dever de 
indenização a título de danos morais. Recurso ordinário conhecido e provido. (TRT 16ª R – 2ª T – Rel. Ilka 
Esdra Silva Araújo – DJ 18.04.2018 – Processo nº 0122800-68.2013.5.16.0013)

621 – Extravio da CTPS
 DANOS MORAIS. EXTRAVIO DE CTPS. “[...] INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTRAVIO DA 
CTPS DO EMPREGADO. SÚMULA 333 DO TST. Esta Corte vem adotando entendimento no sentido de 
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que o extravio da CTPS do empregado, por si só, configura ato ilícito passível de indenização por dano 
moral, pois impede o trabalhador de buscar novas oportunidades de emprego. Agravo de Instrumento 
a que se nega provimento.” (AIRR-492-81.2014.5.06.0301; Ac. 8ª Turma; Relator Ministro: Márcio 
Eurico Vitral Amaro; Data de Julgamento: 30/03/2016; Data de Publicação no DEJT: 01/04/2016). 
(TRT 10ª R – 3ª T – Rel. José Ribamar Oliveira Lima Junior – DJ 27.04.2018 – Processo nº 0000717-
28.2016.5.10.0105)

620 – Pagamento “por fora”
 DANO MORAL. PAGAMENTO POR “FORA”. NÃO CONFIGURAÇÃO. A pretensão relativa a danos 
morais formulada em razão do reconhecimento judicial de salário “por fora” não encontra sustentação. 
A existência de pagamento sem os devidos registros, de fato, gerou a sonegação de alguns direitos 
trabalhistas ao autor, todavia, trata-se de prejuízo nitidamente material, cuja recomposição, como 
ocorre com a grande maioria dos objetos das ações trabalhistas, é feita por meio da decisão judicial 
condenatória, sempre acrescida dos devidos juros e correção monetária. O dano moral, justamente por 
ter seus contornos conceituais fixados a partir de um efetivo prejuízo a bens incorpóreos (como honra, 
intimidade, imagem, nome etc.), pressupõe, senão um sofrimento, ao menos um abalo emocional 
consistente, tendo como causa direta esse prejuízo de ordem imaterial. Não é o caso, evidentemente, 
porque inconcebível imaginar que o empregado tenha tido um sofrimento, um pesar íntimo, em razão 
do recebimento de valores não registrados. Danos morais não configurados. Sentença mantida. (TRT 9ª 
R – 6ª T – Rel. Sueli Gil El Rafihi – DEJT 03.04.2018 – Processo nº 35982-2015-010-09-00-3)

619 – Pagamento verbas rescisórias
 “RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. IN 40 DO 
TST. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO NO PAGAMENTO DAS VERBAS 
RESCISÓRIAS. Consignado pelo Regional que é devida a indenização por danos morais decorrentes do 
inadimplemento das verbas rescisórias. O entendimento desta Corte é no sentido de que a ausência no 
pagamento das verbas rescisórias, por si só, não enseja dano moral, pois tem sanção específica na CLT 
(multa do art. 477, § 8º, da CLT). Precedentes. Recurso de revista conhecido e provido.” (Processo: ARR 
– 10434-19.2015.5.15.0054 Data de Julgamento: 05/12/2017, Relatora Ministra: Maria Helena Mallmann, 
2ª Turma, Data de Publicação: DEJT 15/12/2017) (TRT 18ª R – 3ª T – Rel. Mario Sérgio Bottazzo – DJ 
30.04.2018 – Processo nº 0010088-14.2017.5.18.0281)

618 – Quantum indenizatório
 QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. O valor da indenização por danos 
morais deve ser arbitrado com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em 
consideração o conjunto probatório dos autos. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TRT 11ª R – 
3ª T – Rel. Maria de Fátima Neves Lopes – DJ 29.04.2018 – Processo nº 0002429-57.2015.5.11.0009)

617 – Quantum indenizatório: majoração
 RECURSO ORDINÁRIO OBREIRO. FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. 
IMPOSSIBILIDADE. Na quantificação do valor referente à indenização no tocante ao dano moral sofrido 
pelo empregado, o magistrado deve considerar o grau de culpa do agente, a extensão do dano causado à 
vítima e à sua família e a eventual participação da vítima para o resultado danoso. Logo, o valor arbitrado 
pelo juízo a quo foi razoável e coerente, no que incabível a majoração. Recurso desprovido. Apelo patronal. 
Honorários advocatícios. Indevidos. A presente reclamação foi ajuizada antes da recente reforma trabalhis-
ta, no que aplicável o entendimento prevalecente nesta especializada de que os honorários advocatícios 
são devidos somente quando preenchidos os requisitos dispostos no art. 14, § 1º, da Lei nº 5.584/70, na Sú-
mula nº 219 e na Orientação Jurisprudencial nº 305, da SDI-1, do c. TST. Uma vez não restando demonstra-
da a assistência sindical, indevida a verba honorária. Provido parcialmente. (TRT 19ª R – 1ª T – Rel. Antônio 
Catão – DJ 04.04.2018 – Processo nº 0000635-55.2017.5.19.0058)

616 – Salário: atraso
 DANO MORAL. ATRASO NO PAGAMENTO DE SALÁRIOS. PROVIDO. O inadimplemento no 
pagamento dos salários por 5 (cinco) meses não pode ser considerado mero aborrecimento, uma vez 
que o trabalhador, quando empresta sua força laborativa ao empregador, tem o objetivo de receber a 
contraprestação e o atraso reiterado e consecutivo da remuneração impede que garanta o seu sustento 
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e o de sua família. Entendo que a situação fática descrita nos autos evidencia o abalo moral imposto 
à empregada, impede sobrevivência digna e implica em sofrimento psíquico, motivo porque há 
responsabilidade civil e a obrigação de indenizar. Assim, dou provimento ao recurso neste ponto para 
condenar a reclamada ao pagamento da indenização por dano moral. (TRT 21ª R – 1ª T – Rel. José Rêgo 
Júnior – DJ 30.04.2018 – Processo nº 0000361-05.2017.5.21.0004)

615 – Verbas rescisórias: pagamento
 DANOS MORAIS. ATRASO QUANTO AO PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS. INDENIZAÇÃO 
DEVIDA. Sendo incontroversa o atraso do pagamento das verbas rescisórias, tal fato dá ensejo à 
indenização por danos morais, cujo objetivo é o de diminuir ou compensar o constrangimento pelo 
fato de a parte empregada ver-se privada, ainda que temporariamente, dos recursos necessários à sua 
subsistência. (TRT 11ª R – 3ª T – Rel. Maria de Fátima Neves Lopes – DJ 29.04.2018 – Processo nº 0002594-
55.2016.5.11.0014)

DESVIO DE FUNÇÃO 

614 – Ônus da prova
 DESVIO DE FUNÇÃO. ÔNUS DA PROVA . É do empregado o ônus da prova do desvio de função, por 
se tratar de fato constitutivo de seu direito. (TRT 18ª R – 3ª T – Rel. Mario Sergio Bottazzo – DJ 30.04.2018 
– Processo nº 0010457-54.2017.5.18.0007)

613 – Regimes distintos
 DESVIO DE FUNÇÃO. EMPREGADO PÚBLICO CELETISTA E SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO. 
ISONOMIA SALARIAL. REGIMES JURÍDICOS DISTINTOS. IMPOSSIBILIDADE. Não há como reconhecer, 
sob o fundamento da ocorrência de desvio de função, a isonomia salarial entre cargo celetista e cargo 
estatutário, diante da expressa vedação contida no art. 37, XIII, da Constituição Federal, acerca da 
equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal do serviço 
público. Recurso desprovido. (TRT 24ª R – 1ª T – Rel. Marcio Vasques Thibau de Almeida – DJ 10.04.2018 
– Processo nº 0025400-45.2016.5.24.0007)

DIÁRIAS DE VIAGEM 

612 – Natureza jurídica
 DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO. DISTINÇÃO. NATUREZAS JURÍDICAS DISTINTAS. De acordo com 
o art. 457, §§ 1º e 2º, da CLT as diárias que ultrapassam 50% do salário devem integrar a remuneração 
do empregado, no período em que a verba for paga. Nesse sentido dispõem as Súmulas nº 101 e 318 
do TST. O intuito da disposição legal e do entendimento jurisprudencial é evitar que uma verba que 
é potencialmente não salarial, como ocorre com as diárias, venha a camuflar verdadeiro salário. Por 
tal motivo, estipula a norma que as diárias não podem ultrapassar 50% do salário mensal. Diárias são 
valores pagos independentemente da real despesa, pelo deslocamento do empregado, consistindo em 
valor fixo por dia ou por período da viagem do empregado. Já o reembolso de despesas/ajuda de custo 
cuida de repor despesas variáveis e comprovadamente havidas pelo empregado em virtude do trabalho, 
seja dentro da mesma região ou em viagem. As diárias não exigem que haja a efetiva comprovação das 
despesas realizadas, enquanto que a ajuda de custo visa o reembolso/custeio de despesas e resultam 
na ausência de percepção pelo trabalhador de valores superiores aos efetivamente gastos. O critério 
distintivo entre a diária e a ajuda de custo é, essencialmente, a prova da efetiva despesa. A norma 
consolidada exclui, expressamente, do conceito de remuneração a verba recebida a título de ajuda de 
custo, ou seja, efetivo reembolso de despesas comprovadas, consoante dispõe o art. 457, § 2º, da CLT. 
Recurso do autor ao qual se nega provimento. (TRT 9ª R – 1ª T – Rel. Edmilson Antonio de Lima – DEJT 
24.04.2018 – Processo nº 21324-2014-011-09-00-0)

DOENÇA OCUPACIONAL 

611 – Dano moral
 DOENÇA OCUPACIONAL. DANOS MORAIS. NEXO DE CONCAUSALIDADE COM A ATIVIDADE 
DESEMPENHADA PELA OBREIRA. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. Comprovado nos autos, com base 
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no conjunto probatório, que a função desempenhada na reclamada contribuiu para o surgimento ou 
agravamento das doenças da reclamante, impõe-se a condenação do empregador ao pagamento da 
indenização por danos morais e materiais. (TRT 11ª R – 3ª T – Rel. Maria de Fátima Neves Lopes – DJ 
29.04.2018 – Processo nº 0002429-57.2015.5.11.0009)

610 – Equiparação a acidente de trabalho
 DOENÇA OCUPACIONAL EQUIPARADA A ACIDENTE DE TRABALHO. DANOS MORAIS E 
MATERIAIS. ELEMENTOS ENSEJADORES DO DEVER DE INDENIZAR. Uma vez presentes todos os 
requisitos ensejadores do dever de reparação, quais sejam, o dano sofrido, a culpa do agente causador 
do dano e o nexo de causalidade (concausa), é devida a indenização pelos danos morais e materiais 
decorrentes do acometimento de doença ocupacional equiparada a acidente de trabalho. (TRT 18ª R – 3ª 
T – Rel. Elvecio Moura dos Santos – DJ 30.04.2018 – Processo nº 0011176-63.2015.5.18.0053)

609 – Nexo causal
 DOENÇA OCUPACIONAL. NEXO CAUSAL/CONCAUSAL NÃO COMPROVADO. IMPOSSIBILIDADE 
DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL DO EMPREGADOR. Demonstrado nos autos que o trabalho 
desenvolvido pela reclamante na empresa ré não atuou nem mesmo como concausa no surgimento 
ou agravamento da moléstia que a acometeu, impõe-se afastar a responsabilidade civil do empregador 
por eventuais danos decorrentes da enfermidade alegada pela obreira. (TRT 3ª R – Rel. Maristela Iris S. 
Malheiros – DJ 30.04.2018 – Processo nº 0010376-81.2017.5.03.0150)

EMBARGOS À EXECUÇÃO 

608 – Matéria preclusa
 AGRAVO DE PETIÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSURGÊNCIA À APLICAÇÃO DA MULTA 
PROCESSUAL DO ART. 475-J DO CPC E DO ART. 832, § 1º, DA CLT. MATÉRIA PRECLUSA. No processo de 
execução é defeso rediscutir matérias relativas à fase de conhecimento e já acobertadas pelo manto da 
coisa julgada. A oportunidade para as partes se insurgirem contra as mencionadas matérias -’da sentença 
é por meio do recurso ordinário. Ultrapassada tal oportunidade, a sentença passa a constituir coisa 
julgada, não cabendo mais discussão nesta seara processual, e, portanto, inviável a sua modificação. 
(TRT 13ª R – 2ª T – Rel. Juíza Conv. Margarida Alves de Araújo Silva – DJe 25.04.2018 – Processo nº 0092500-
37.2014.5.13.0025)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

607 – Omissão
 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PLANILHA DE CÁLCULOS. AUSÊNCIA. ACOLHIMENTO. 
Constatando-se que a planilha de cálculo não acompanha o acórdão prolatado pela Instância Revisora 
não, visível a omissão no julgado, autorizando o acolhimento dos embargos a fim de aprimorar a 
prestação jurisdicional. Embargos de Declaração acolhidos. (TRT 13ª R – 1ª T – Rel. Carlos Coelho De 
Miranda Freire – DJe 18.04.2018 – Processo nº 0131433-08.2015.5.13.0005)

606 – Prequestionamento
 PREQUESTIONAMENTO INDEVIDO. Tendo o acórdão embargado expressamente se manifestado 
acerca do que o levou a concluir pela competência da Vara do Trabalho de Assu/RN para processar 
e julgar o feito, não há que se falar em prequestionamento, uma vez que bastaria a adoção de tese a 
respeito, tornando inócua a interposição de embargos de declaração a permitir recurso ao Órgão 
Superior. Inteligência da OJ nº 118 da SDI-1/TST e Súmula 297/TST.Embargos declaratórios conhecidos 
e rejeitados. (TRT 21ª R – 2ª T – Rel. Eridson João Fernandes Medeiros – DJ 30.04.2018 – Processo nº 
0000545-56.2016.5.21.0016)

605 – Protelatórios
 5. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA. Não se vislumbrando, no proceder da parte, medida 
de índole protelatória com aptidão para atrair a multa prevista em lei, corolário lógico é a reforma da 
sentença que impôs a medida repressiva. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TRT 10ª R – 3ª 
T – Rel. José Ribamar Oliveira Lima Junior – DJ 27.04.2018 – Processo nº 0000717-28.2016.5.10.0105)
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EMBARGOS DE TERCEIROS 

604 – Legitimidade
 SÓCIO DA EMPRESA EXECUTADA. ILEGITIMIDADE DA PARTE. Aquele que, mediante citação 
válida, vem a integrar o polo passivo da demanda, em sede de execução, ainda que não figure como 
parte na fase cognitiva, não tem legitimidade ativa para ajuizar embargos de terceiro. (Súmula nº 44 do 
e. TRT – 1ª Região). (TRT 1ª R – 10ª T – Rel. Edith Maria Correa Tourinho – DJ 27.04.2018 – Processo nº 
0000008-02.2016.5.01.0571)

EMPREGA DOMÉSTICA 

603 – Registro de horário: inconstitucionalidade
 ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 12 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 150/2015. 
AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ART. 74, § 2º, DA CLT. REJEIÇÃO. O art. 12 da LC 150/15, ao exigir 
a necessidade do registro de horário dos empregados domésticos, na realidade, prestigia a efetividade 
da norma constitucional que garante a limitação de jornada à mencionada classe trabalhadora (art. 
7º, parágrafo único, da CF), não havendo, na redação do citado dispositivo legal, qualquer afronta ao 
princípio constitucional da isonomia em razão do disposto no art. 74, § 2º, da CLT (dispensa de registro 
para até 10 empregados). (TRT 12ª R – Pleno – DJ 05.04.2018 – Rel. Wanderley Godoy Junior – DJ 05.04.2018 
– Processo nº 0000580-79.2017.5.12.0000)

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT) 

602 – Equiparação à Fazenda Pública
 ECT. EQUIPARAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA. DECRETO-LEI Nº 509/69. Por força do Decreto-Lei nº 
509/69, a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT goza dos idênticos privilégios 
concedidos à Fazenda Pública. Segue-se, por corolário, que a ECT é, por igual, beneficiária do disposto 
no Decreto-Lei nº 779/69, sendo, por essa razão, isenta dos recolhimentos relativos ao depósito recursal 
e às custas processuais. Jurisprudência remansosa e cristalina emanada do C. TST e do E. STF. Recurso 
parcialmente conhecido e improvido. (TRT 7ª R – 1ª T – Rel. Regina Glaucia Cavalcante Nepomuceno – 
DJ 18.04.2018 – Processo nº 0000619-48.2016.5.07.0001)

EQUIPARAÇÃO SALARIAL 

601 – Requisitos
 EQUIPARAÇÃO SALARIAL. REQUISITOS ESSENCIAIS. PROVA. Para que se reconheça o direito às 
diferenças salariais decorrentes da equiparação salarial, nos termos do art. 461 da CLT, é necessário 
que o trabalho prestado pelos empregados seja de igual valor, assim considerado aquele de “igual 
produtividade e com a mesma perfeição técnica”. Comprovados tais requisitos, revela-se impositivo o 
reconhecimento da equiparação salarial pretendida. (TRT 10ª R – 3ª T – Rel. José Ribamar Oliveira Lima 
Junior – DJ 27.04.2018 – Processo nº 0000717-28.2016.5.10.0105)

EXECUÇÃO 

600 – Excesso
 ALEGAÇÃO GENÉRICA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO. Não se verifica excesso 
de execução, quando a parte não se desincumbiu de seu ônus probatório, no sentido de que houve 
extrapolação dos limites do título executivo judicial, ou seja, valor maior que aquele deferido na sentença 
com trânsito em julgado. Agravo de Petição conhecido e não provido. (TRT 16ª R – 2ª T – Rel. Ilka Esdra 
Silva Araújo – DJ 18.04.2018 – Processo nº 0090585-86.2006.5.16.0012)

599 – Responsável subsidiária
 DIFICULDADES À EXECUÇÃO DA EMPRESA RECLAMADA PRINCIPAL. Execução da responsável 
subsidiária cabível. Celeridade processual em prol do hipossuficiente empregado. Procedimentos em 
sintonia com o ordenamento jurídico vigente.Agravo de petição conhecido e desprovido. (TRT 21ª R – 2ª 
T – Rel. Eridson João Fernandes Medeiros – DJ 30.04.2018 – Processo nº 0210087-65.2012.5.21.0013)
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598 – Sucessão empresarial
 SUCESSÃO EMPRESARIAL – FRANQUIA – REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO – 
IMPOSSIBILIDADE. A empresa franqueadora, na condição de detentora dos direitos de uma determinada 
marca registrada, cede ao franqueado a sua exploração, motivo pelo qual é razoável que exerça a 
coordenação e supervisão de referido sistema de licença, sem que referida prática caracterize grupo 
econômico e,tampouco, sucessão empresarial. (TRT 24ª R – 1ª T – Rel. André Luís Moraes de Oliveira – DJ 
04.04.2018 – Processo nº 0024022-74.2013.5.24.0002)

FGTS 

597 – Parcelamento: prescrição
 FGTS. PRESCRIÇÃO TOTAL. RENÚNCIA TÁCITA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E 
COMPROMISSO DE PAGAMENTO PARCELADO FIRMADO PELO ENTE PÚBLICO COM A CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL, AUTORIZADO POR LEI DO MUNICÍPIO. O termo de confissão de dívida 
fundiária, autorizado por Lei Municipal e firmado pelo Município demandado perante o órgão gestor do 
FGTS, assumindo o compromisso de pagamento dos depósitos correspondentes, quando já decorrido o 
biênio pós-extinção contratual, configura renúncia tácita da prescrição, nos termos do art. 191, do CC, e 
no curso regular do cumprimento desse pacto não há se falar em novo prazo de prescrição. (TRT 7ª R – 2ª 
T – Rel. Francisco José Gomes da Silva – DJ 18.04.2018 – Processo nº 0002849-46.2016.5.07.0039)

596 – Prescrição
 FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE 
DA PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS TEMPORAIS. A declaração de 
inconstitucionalidade do art. 23, § 5º, da Lei nº 8.036/1990, e do art. 55 do Decreto nº 99.684/1990, por 
violação ao art. 7º, inciso XXIX, da CF/88, culminou na redução do prazo prescricional dos depósitos 
fundiários para 5 (cinco) anos, não havendo mais falar em prescrição trintenária. A modulação dos 
efeitos temporais determinada pelo excelso STF no julgamento do ARE-709.212/DF, e observada na nova 
redação da Súmula nº 362 do c. TST, permite concluir que essa nova regra aplica-se apenas aos processos 
protocolizados a partir de 13.11.2014, situação que ocorre nos presentes autos. Recurso ordinário e 
remessa necessária conhecidos e providos. (TRT 21ª R – 2ª T – Rel. Eridson João Fernandes Medeiros – DJ 
30.04.2018 – Processo nº 0001832-87.2016.5.21.0005)

•••
595 
 FGTS. PRESCRIÇÃO. SÚMULA Nº 362 do C. TST. Decidiu o STF, com repercussão geral reconhecida, 
no julgamento do Recurso Ordinário em Agravo nº 709.212/DF, em 11/11/2014, diante da modulação 
dos efeitos da referida decisão, que para os processos cujo termo inicial da prescrição ocorra após a 
data do referido julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos, hipótese verificada nestes 
autos. Recurso da reclamante a que se nega provimento para manter a prescrição quinquenal aplicada 
pela Origem. (TRT 2ª R – 17ª T – Rel. Rilma Aparecida Hemeterio – DJ 27.04.2018 – Processo nº 1000525-
37.2017.5.02.0050)

GESTANTE 

594 – Estabilidade provisória
 GESTANTE – ESTABILIDADE PROVISÓRIA – JUSTIFICATIVA INCONSISTENTE PARA RECUSA À 
REINTEGRAÇÃO AO EMPREGO – ABUSO DE DIREITO. Apresentando justificativa inconsistente para 
recusa à reintegração ao emprego, oportunizada pela empregadora no início do período estabilitário, 
configurado o abuso de direito pela autora. Estabilidade provisória reconhecida e limitado o pagamento 
da indenização substitutiva pelo abuso de direito. Recurso parcialmente provido no particular. (TRT 24ª 
R – 1ª T – Rel. André Luís Moraes de Oliveira – DJ 24.04.2018 – Processo nº 0024390-29.2017.5.24.0007)

GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 

593 – Incorporação
 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. PERCEPÇÃO POR MAIS DE DEZ ANOS. SUPRESSÃO. DECISÃO 
REGIONAL EM SINTONIA COM A SÚMULA Nº 372. NÃO CONHECIMENTO. 1. A diretriz firmada na 
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Súmula nº 372, item I, da jurisprudência uniforme do TST não pressupõe que a percepção da gratificação 
de função pelo empregado se dê por mais de dez anos ininterruptos, para efeito de incorporação ao 
salário. 2. A exigência de continuidade constituiria uma porta aberta à frustração do próprio escopo 
da súmula ao assegurar estabilidade financeira ao empregado: bastaria o empregador, periodicamente, 
destituir o empregado do desempenho da função de confiança para obstar a incorporação. 3. Daí, porque 
a jurisprudência assente no âmbito da Subseção I Especializada em Dissídios Individuais (SBDI-I) e das 
Turmas deste Tribunal reconhece o direito do empregado à incorporação da gratificação de função, 
mesmo nos casos em que o exercício sucessivo de função de confiança ocorra em períodos descontínuos, 
contanto que contabilize dez anos ou mais. Precedentes. 4. Recurso de revista do Reclamado não 
conhecido. (TST – 7ª T – Rel. Min. Conv. Altino Pedroso dos Santos – DEJT 06.04.2018 – Processo nº 
113900-32.2008.5.04.0005)

•••
592
 RECURSO ORDINÁRIO. ECT. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. INCORPORAÇÃO. Percebida a 
gratificação de função por dez ou mais anos, se o empregador, sem justo motivo, reverter o trabalhador 
a seu cargo efetivo, não pode retirar-lhe a gratificação, nos termos da Súmula nº 372, TST. O verbete 
sufragado traz indene a noção de amparo à situação econômico/financeira do trabalhador, que não pode 
ser mitigada sob o argumento de que o departamento onde laborava o reclamante foi extinto. Média 
ponderada. Estabilidade financeira. De acordo com o item I, da Súmula 12, deste Regional, “O valor da 
gratificação a ser incorporado ao salário, quando o empregado é destituído de função exercida por dez 
anos ou mais, deve corresponder à média ponderada das gratificações recebidas nos últimos dez anos. 
Havendo norma mais favorável aplicável ao contrato no que se refere ao cálculo, essa terá prevalência.” O 
pedido subsidiário de média ponderada das gratificações percebidas carece de interesse recursal, eis que 
já contemplado pela sentença de Origem. (TRT 7ª R – 1ª T – Rel. Regina Glaucia Cavalcante Nepomuceno 
– DJ 18.04.2018 – Processo nº 0000619-48.2016.5.07.0001)

591 – Percepção por mais de dez anos
 RECURSO DE REVISTA. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. SUPRESSÃO. PRESCRIÇÃO PARCIAL. NÃO 
CONHECIMENTO. 1. A Súmula nº 372 deste Tribunal Superior do Trabalho (TST) assegura a todo 
empregado que exercer função de confiança por mais de dez anos o direito de não ver suprimido 
de sua remuneração o valor equivalente ao que lhe era pago, ainda que reverta ao cargo efetivo. 2. A 
finalidade da referida orientação jurisprudencial é evitar a redução do padrão salarial do empregado, 
na medida em que está fundada no princípio da estabilidade financeira que emerge do art. 7º, inciso 
VI, da Constituição Federal. 3. À luz de tal princípio, a jurisprudência desta Corte, atualmente, tem 
se orientado no sentido de que a supressão da gratificação de função exercida por mais de dez anos, 
por configurar redução do padrão salarial do empregado, vedada por norma constitucional expressa, 
atrai a incidência da prescrição parcial de que trata a parte final da Súmula nº 294, uma vez que se 
cuida de lesão de trato sucessivo ao patrimônio do empregado. Precedentes. 4. Recurso de revista do 
Reclamado não conhecido. (TST – 7ª T – Rel. Min. Conv. Altino Pedroso dos Santos – DEJT 06.04.2018 
– Processo nº 113900-32.2008.5.04.0005)

GREVE 

590 – Política
 RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO PELO SINDICATO PATRONAL. GREVE. RODOVIÁRIOS. 
PARALISAÇÃO DE ÂMBITO NACIONAL EM PROTESTO ÀS REFORMAS TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA. 
PROTESTO COM MOTIVAÇÃO POLÍTICA. 1. Firme, nesta Seção, o entendimento segundo o qual a greve 
com caráter político é abusiva, na medida em que o empregador, conquanto seja diretamente por ela 
afetado, não dispõe do poder de negociar e pacificar o conflito. É o caso dos autos, no qual a categoria 
dos trabalhadores rodoviários do Estado do Espírito Santo aderiu à paralisação de âmbito nacional, em 
protesto às reformas trabalhista e previdenciária. 2. Conquanto evidente o descumprimento da liminar 
para assegurar metade da frota de ônibus em circulação na data da paralisação, os fatos justificam a 
real impossibilidade de cumprimento da ordem judicial. Recurso Ordinário parcialmente provido. (TRT 
– Seção Especializada em Dissídios Coletivos – Rel. Min. Maria de Assis Calsing – DEJT 02.04.2018 – 
Processo nº 196-78.2017.5.17.0000)
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GRUPO ECONÔMICO 

589 – Caracterização
 INEXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA 
2ª RECLAMADA. A existência de relação de natureza comercial entre empresas com sócios distintos, sem 
interferência gerencial e financeira entre elas, não se enquadra na hipótese de grupo econômico, que exige 
estreita e duradoura correlação empresarial, com supremacia da empresa principal na direção, controle 
ou administração da subordinada, circunstância não constatada no presente caso. Assim, procedem os 
argumentos da 2ª reclamada (RECOFARMA) para excluir a sua responsabilidade subsidiária, devendo 
ser reformada a sentença de 1º grau, nesse aspecto. Recursos ordinários conhecidos; provido o recurso 
da 2ª reclamada e não provido o da 1ª reclamada. (TRT 16ª R – 2ª T – Rel. Américo Bedê Freire – DJ 
18.04.2018 – Processo nº 0202900-87.2006.5.16.0002)

588 – Responsabilidade solidária
 GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. O grupo econômico se caracteriza pela 
associação de uma ou mais empresas, que mantêm entre si relação de direção, controle, administração 
ou mera vinculação, a fim de desenvolver atividades econômica e beneficiando-se mutuamente do 
contrato de trabalho do empregado. Demonstrados esses requisitos, há formação de grupo econômico 
e, por via de consequência, responsabilização solidária. (...) (TRT 4ª R – 8ª T – Rel. João Paulo Lucena – DJ 
30.04.2018 – Processo nº 0020135-69.2016.5.04.0023)

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

587 – Cabimento
 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONCESSÃO. SÚMULA Nº 219, ITEM I. REQUISITOS ATENDIDOS. 
NÃO CONHECIMENTO. 1. Na Justiça do Trabalho, a condenação ao pagamento de honorários 
advocatícios não decorre, pura e simplesmente, da sucumbência. Tal condenação exige a satisfação da 
assistência jurídica por Sindicato da categoria profissional e da declaração de hipossuficiência econômica, 
conforme preconiza a Súmula nº 219, item I, desta Corte Superior. 2. Revela-se em consonância com a 
jurisprudência pacífica do TST acórdão regional que defere pedido de condenação ao pagamento de 
honorários assistenciais, na hipótese em que o empregado comprova o preenchimento dos requisitos 
exigidos para a sua concessão. 3. Recurso de revista do Reclamado de que não se conhece em sua 
integralidade. (TST – 7ª T – Rel. Min. Conv. Altino Pedroso dos Santos – DEJT 06.04.2018 – Processo nº 
113900-32.2008.5.04.0005)

586 – Sucumbência
 FEDERAÇÃO DE SERVIDORES. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. 
DEFERIMENTO. Nos termos da Súmula 219, III, do C. TST, são devidos os honorários advocatícios nas causas 
não decorrentes da relação de trabalho, fato que autoriza a condenação do ente público a pagar à Federação 
os honorários de advogado à razão de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação. (TRT 
22ª R – Pleno – Rel. Manoel Edilson Cardoso – DJ 04.04.2018 – Processo nº 00001056-38.2017.5.22.0001)

585 – Sucumbência: reforma trabalhista
 RECURSO ORDINÁRIO ADESIVO DA RECLAMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 
SUCUMBÊNCIA. LEI Nº 13.467/2017. DIREITO INTERTEMPORAL. As inovações da Lei nº 13.467/2017 de 
natureza mista não deverão ser aplicadas aos processos já em curso, pois a alteração da legislação poderia 
influenciar na conduta processual das partes ou quanto à avaliação dos riscos da demanda. A legislação a ser 
aplicada nestes casos, portanto, deve ser aquela vigente quando do ajuizamento da ação e da apresentação 
da defesa, em respeito aos princípios do devido processo legal e da segurança jurídica. Dessa forma, não 
se aplicam, in casu, as novas disposições da “Reforma Trabalhista” acerca dos honorários de sucumbência. 
(TRT 17ª R – 1ª T – Rel. José Carlos Rizk – DEJT 26.04.2018 – Processo nº 0000430-42.2017.5.17.0006)

584 – Sucumbenciais: fazenda pública
 HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FAZENDA PÚBLICA. ART. 85 NCPC. PERTINÊNCIA. Com esteio 
no item VI da Súmula nº 219 e art. 85 do NCPC, mostra-se cabível a verba profissional, pois o vencido 
deve pagar honorários ao advogado do vencedor, devendo-se aplicar, no caso, os percentuais específicos 
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de honorários advocatícios contemplados no Código de Processo Civil. (TRT 22ª R – 2ª T – Rel. Fausto 
Lustosa Neto – DJ 03.04.2018 – Processo nº 00003108-72.2015.5.22.0002)

HONORÁRIOS PERICIAIS 

583 – Justiça gratuita
 HONORÁRIOS PERICIAIS. JUSTIÇA GRATUITA. RESPONSABILIDADE DA UNIÃO. Embora a 
Resolução nº 66/2010 do CSJT tenha revogado a Resolução nº 35/2007, a previsão de responsabilidade 
da União pelo pagamento dos honorários periciais em caso de concessão da justiça gratuita permanece 
incólume, conforme redação contida no art. 2º da novel Resolução. Valor da perícia reduzido. Agravo de 
petição conhecido e parcialmente provido. (TRT 21ª R – 2ª T – Rel. Eridson João Fernandes Medeiros – DJ 
30.04.2018 – Processo nº 0077700-46.2004.5.21.0020)

HORAS EXTRAS 

582 – Banco de horas
 DIREITO INDIVIDUAL DO TRABALHO. RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMANTE. INVALIDADE 
DO BANCO DE HORAS. HORAS EXTRAS DEVIDAS. Havendo previsão, nas convenções coletivas 
anexadas, de que o sistema de compensação de jornada deveria ser autorizado por meio de acordos 
coletivos específicos, e não cuidando a empregadora de comprovar nos autos a sua celebração, em parte 
do período contratual, impõe-se deferir, no lapso respectivo, o pagamento das horas excedentes à 8ª 
diária e/ou à 44ª semanal, com o adicional convencional, com base na jornada consignada nos cartões 
de ponto já validados. Recurso a que se dá provimento, no particular. (TRT 6ª R – 3ª T – Rel. Virginia Malta 
Canavarro – DJ 30.04.2018 – Processo nº 0002116-52.2015.5.06.0101)

581 – Cálculos
 HORAS EXTRAS. CORREÇÃO DO APONTAMENTO. Uma vez que houve as incorreções nos cálculos 
elaborados pelo reclamante, inválido como meio de prova, porquanto tais equívocos, geraram diferenças 
indevidas. Logo, correta a sentença que indeferiu o pleito. (TRT 8ª R – 4ª T – Rel. Georgenor de Sousa 
Franco Filho – DJ 09.04.2018 – Processo nº 0000694-73.2016.5.08.0126)

580 – Compensação
 COMPENSAÇÃO DE JORNADA. HORAS EXTRAS HABITUAIS. A prestação habitual de horas extras 
descaracteriza o acordo de compensação de jornada, tendo em vista o disposto no item IV da já Súmula 
nº 85 do TST, de modo que é devido, além da quitação das horas extras que extrapolaram a jornada 
semanal, o pagamento de adicional de horas extras sobre as horas destinadas à compensação. (TRT 3ª 
R – 2ª T – Rel. Maristela Iris S. Malheiros – DJ 30.04.2018 – Processo nº 0010017-73.2017.5.03.0040)

579 – Princípio da autonomia da vontade
 HORAS EXTRAS. Prevalência do Princípio de Autonomia de Vontade das Partes Contratantes e do 
Princípio de Reconhecimento de Convenções e Acordos Coletivos de trabalho, ambos constitucionais 
e constantes do art. 7º, inciso XXVI. Não se caracterizando qualquer prejuízo em relação ao horário 
extraordinário trabalhado é permitido o ajuste entre trabalhador e empregador com o fito de remunerá-lo 
de acordo com seus interesses, desde que resguardadas, como é o caso, as normas de saúde e de segurança 
do trabalhador. Recurso ordinário do Reclamante ao qual se conhece e se nega provimento. (TRT 21ª R – 
2ª T – Rel. Carlos Newton de Souza Pinto – DJ 18.04.2018 – Processo nº 0000711-03.2016.5.21.0012)

INTIMAÇÃO 

578 – Validade
 Houve irregularidade de intimação do autor para o seu depoimento pessoal, haja vista que este 
apenas foi intimado para tanto na pessoa de seu patrono. Em consequência, declara-se nula a sentença 
e determina-se o retorno dos autos à Vara do Trabalho de origem, a fim de que seja reaberta a instrução 
processual, realizando a intimação pessoal das partes para a nova audiência, procedendo-se novo 
julgamento da reclamação trabalhista, como entender de direito. Preliminar acolhida. (TRT 1ª R – 10ª 
T – Rel. Marcelo Antero de Carvalho – DJ 04.04.2018 – Processo nº 0000013-84.2016.5.01.0551)
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JORNADA DE TRABALHO 

577 – Cargo gerencial
 RECURSO ORDINÁRIO OBREIRO. HORAS EXTRAS. NATUREZA GERENCIAL DA PRESTAÇÃO. NÃO 
COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO DEVIDA. Demonstrado nos autos que a empresa realizava o controle 
da jornada da autora, e não comprovado pagamento da gratificação gerencial diferenciada prevista no 
parágrafo único do art. 62, fica afastada a natureza gerencial, para fins de controle de jornada, do vínculo 
contratual, fazendo-se devido o pagamento pelo labor em sobrejornada. Recurso obreiro parcialmente 
provido. (TRT 19ª R – 1ª T – Rel. João Leite – DJ 27.04.2018 – Processo nº 0000702-78.2014.5.19.0008)

576 – Cartões de ponto
 RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA. CONFISSÃO FICTA. CARTÕES DE PONTO 
FRAUDULENTOS. Diante da confissão ficta do reclamante, não prevalece automaticamente a jornada 
indicada nos cartões de ponto. Recurso empresarial igualmente improvido. (TRT 6ª R – 3ª T – Rel. Virginia 
Malta Canavarro – DJ 30.04.2018 – Processo nº 0001772-11.2014.5.06.0003)

575 – Controle de frequência
 INTERVALO INTRAJORNADA. Provado com registro de ponto do próprio punho do autor que 
durante o tempo em que trabalhou para a reclamada houve dois períodos: um em que não há registro do 
descanso intrajornada e outro com o registro de uma (01) de intervalo entre um e ou jornada diária. No 
lapso de tempo em que não o registro é devido o pagamento de uma (01) hora extra por dia, e no espaço 
de tempo em que existe o registro não há se falar em hora extra, com base no art. 71, da CLT. (TRT 7ª R – 2ª 
T – Rel. Francisco José Gomes da Silva – DJ 16.04.2018 – Processo nº 0001080-41.2017.5.07.0015)

574 – Controle de ponto
 CONTROLES DE PONTO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA JORNADA. A ausência injustificada de 
registro da jornada de trabalho atrai a aplicação, por analogia, do entendimento pacificado na Súmula 
338, I, do TST. Não obstante, por se tratar de presunção relativa, deve ser aplicada observando-se o 
princípio da razoabilidade e as regras de experiência comum (CPC/2015, art. 375). (TRT 3ª R – 2ª T – Rel. 
Conv. Sabrina de Faria F. Leão – DJ 30.04.2018 – Processo nº 0010369-25.2015.5.03.0097)

•••
573
 RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMANTE – CONTROLES DE JORNADA – VALIDADE – 
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Verifica-se, pois, a existência de relevante dissonância em relação aos 
depoimentos prestados pelas testemunhas indicadas pelas partes. Quanto à credibilidade da testemunha 
da reclamada, frisa-se que a consulta à anotações sobre os detalhes de seu contrato, por si só, não invalida 
o depoimento, mormente porque houve diversas alterações de horário de trabalho ao longo do pacto, 
tendo o comportamento contado com a autorização/supervisão da juíza no momento da realização da 
audiência. Ainda que assim não se considerasse, importa frisar que o depoimento da testemunha do 
obreiro nem sequer confirma as declarações deste. Enquanto o reclamante asseverou que todos os horários 
dos cartões estariam incorretos, a testemunha por ele indicada disse que isso ocorreria apenas às vezes, 
principalmente em relação à quarta e quinta-feira. Deste modo, corrobora-se com o entendimento de que 
o reclamante não se desincumbiu a contento do ônus de demonstrar a imprestabilidade dos espelhos de 
ponto carreados, pelo que escorreita a decisão por acolhê-los como prova da jornada praticada. (TRT 20ª 
R – 1ª T – Rel. Rita de Cassia Pinheiro de Oliveira – DJ 27.04.2018 – Processo nº 0000646-02.2015.5.20.0002)

572 – Intervalo intrajornada: concessão parcial
 INTERVALO INTRAJORNADA – A não concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada 
mínimo, para repouso e alimentação, a empregados urbanos e rurais não alcançados pela vigência da Lei 
nº 13.467/2017, 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, sem 
prejuízo do cômputo da efetiva jornada de labor para efeito de remuneração. Neste sentido a Súmula 
437/TST. (TRT 5ª R – 1ª T – Rel. Marcos Gurgel – DJ 30.04.2018 – Processo nº 0000303-95.2017.5.05.0311)

571 – Intervalo recuperação térmica
 INTERVALO PARA RECUPERAÇÃO TÉRMICA. HORAS EXTRAS. Inclui-se na jornada de trabalho do 
empregado, que labora em ambiente artificialmente frio, o intervalo para recuperação térmica previsto 
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no art. 253 da CLT, pelo que a sua não concessão implica no pagamento do período com acréscimo de 
50%, por analogia ao disposto no § 4º do art. 71 da CLT. (TRT 14ª R – 2ª T – Rel.Carlos Augusto Gomes 
Lobo – DJ 10.04.2018 – Processo nº 0000092-44.2017.5.14.0041)

JUSTA CAUSA 

570 – Abandono de emprego: configuração
 ABANDONO DE EMPREGO NÃO CONFIGURADO. Dezessete faltas não justificadas no curso 
do aviso prévio não transforma a demissão sem justa causa em demissão justa por abandono de 
emprego. (TRT 7ª R – 2ª T – Rel. Francisco José Gomes da Silva – DJ 16.04.2018 – Processo nº 0000489-
07.2017.5.07.0039)

569 – Caracterização
 JUSTA CAUSA. Justa causa é o ato faltoso grave: é faltoso o ato que configure descumprimento dos 
deveres e obrigações contratuais e ele é grave se acarretar a quebra da indispensável fidúcia que deve 
haver entre as partes, ou torne, de outra forma, insustentável a manutenção do vínculo contratual. (TRT 
18ª R – 3ª T – Rel. Mario Sérgio Bottazzo – DJ 27.04.2018 – Processo nº 0011804-7.2017.5.18.0013)

568 – Improbidade
 DISPENSA POR JUSTA CAUSA. FRAUDE NO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DA EMPRESA. 
ANOTAÇÃO DE REGISTROS DE JORNADA POR TERCEIRO. ATO DE IMPROBIDADE CARACTERIZADO. 
FALTA GRAVE. DESPEDIDA MOTIVADA ADEQUADA E PROPORCIONAL. O quadro fático delineado 
nos autos evidenciou que a autora disponibilizou ao seu próprio filho, também empregado da ré, seu 
crachá de uso pessoal e intransferível para que ele realizasse anotações de seu ponto em dias de falta 
injustificada. A reclamante, assim, fraudou o sistema de controle de ponto da empresa, objetivando 
afastar a realização de descontos salariais decorrentes de faltas injustificadas, buscando obter 
vantagem indevida em prejuízo da empresa. Trata-se de falta grave, tipificada no art. 482, “a, da CLT, 
que quebrou a fidúcia necessária ao equilíbrio da vinculação empregatícia e violou diretamente a boa-
fé objetiva que deve imperar nas relações de trabalho e que, evidentemente, desobriga a empresa de 
manter em seus quadros empregada que buscou lesar seu patrimônio e, principalmente, a confiança 
que nela havia sido depositada. Dispensa por justa causa e proporcional e adequada considerando a 
falta praticada. Sentença mantida. (TRT 9ª R – 6ª T – Rel. Sueli Gil El Rafihi – DEJT 03.04.2018 – Processo 
nº 19223-2015-088-09-00-5)

567 – Requisitos
 JUSTA CAUSA. GRAVIDADE DO ATO. GRADAÇÃO DAS PENALIDADES. A aplicação da justa causa é 
penalidade aplicada em virtude da prática de ato grave o bastante para fazer desaparecer a confiança e a 
boa-fé na relação de trabalho. Por isso, exige prova robusta e incontestável de fato que impeça a continui-
dade da relação de emprego, por quebra da fidúcia inerente ao vínculo de emprego. A configuração da justa 
causa exige o preenchimento dos seguintes requisitos: enumeração da hipótese no art. 482 da CLT, imedia-
tidade na aplicação da pena, gravidade do fato, nexo causal, proporcionalidade/razoabilidade da medida e 
ausência de bis in idem quanto à penalidade. Além disso, deve ser observada pelo empregador a gradação 
das penalidades a fim de se atender ao caráter pedagógico do exercício de seu poder disciplinar. No caso, 
as condutas alegadas pela ré não caracterizaram “ato grave”, a ponto de tornar inviável a manutenção da 
relação de emprego. Diante dos fatos ocorridos, a ré deveria ter aplicado a advertência ou a suspensão, e 
não a justa causa, pois no Direito do Trabalho as sanções disciplinares têm finalidade corretiva e punitiva, 
por isso a gradação da penalidade é tão importante. Nega-se provimento ao recurso da ré. (TRT 9ª R – 3ª 
T – Rel. Thereza Cristina Gosdal – DEJT 17.04.2018 – Processo nº 49333-2015-003-09-00-1)

566 – Reversão
 JUSTA CAUSA POR FALTA GRAVE DO EMPREGADO. REVERSÃO. Por ferir o princípio da 
continuidade da relação de emprego, a regularidade do desligamento do empregado, por justa causa, 
exige prova robusta, que torne induvidosa a prática de falta grave, de acordo com as hipóteses previstas 
no art. 482 da CLT, situação não verificada no caso do reclamante. Sentença mantida, no tópico. (...) (TRT 
4ª R – 11ª T – Rel. Marcos Fagundes Salomão – DJ 30.04.2018 – Processo nº 0021042-63.2015.5.04.0028)



ano II - nº 16 - abril de 201878

•••
565 
 JUSTA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE REVERSÃO. MANUTENÇÃO DA PENA CAPITAL APLICADA. 
A dispensa por justa causa é a penalidade mais severa prevista na legislação trabalhista. Por essa razão, o 
ato faltoso ensejador da dispensa deve estar devida e comprovadamente caracterizado, pelos seguintes 
elementos: gravidade, imediação e atualidade. O comportamento da parte autora, consistente na agressão 
verbal e física de seu ex-companheiro, também empregado da empresa, no ambiente de trabalho é grave 
o suficiente a ponto de ensejar a aplicação da penalidade mais grave, sua dispensa. (TRT 12ª R – 1ª 
Câmara – Rel. Wanderley Godoy Junior – DJ 09.04.2018 – Processo nº 0000333-53.2017.5.12.0015)

•••
564
 RECURSO ORDINÁRIO PATRONAL. REVERSÃO DA DISPENSA POR JUSTA CAUSA. MANUTENÇÃO. 
A justa causa constitui forma de dispensa oriunda de falta grave cometida pelo empregado, resultando 
na terminação do vínculo de emprego por motivo devidamente evidenciado, em conformidade 
com as hipóteses delineadas no art. 482 consolidado, podendo gerar mácula à vida profissional do 
trabalhador. Por essa razão, deve ficar robustamente provada pelo empregador. Assim, não restando 
evidenciada nos autos a prática de falta grave suficiente pela trabalhadora, hábil a ensejar o justo 
despedimento, correta a sentença de origem que deferiu o pedido de reversão da justa causa aplicada 
pela empresa. Apelo improvido. (TRT 19ª R –2ª T – Rel. Marcelo Vieira – DJ 27.04.2018 – Processo nº 
0001436-21.2017.5.19.0009)

JUSTIÇA DO TRABALHO 

563 – Competência material
 COMPETÊNCIA MATERIAL. JUSTIÇA DO TRABALHO. RELAÇÃO JURÍDICA DE CUNHO 
CELETISTA. ELETROACRE. CONCURSO. A competência material é definida em função da natureza da 
lide descrita na peça inaugural, ou seja, a competência é firmada em função da causa de pedir e dos 
pedidos. Dessa forma, o juízo preliminar faz-se mediante o simples confronto entre a afirmativa feita 
na inicial pelo autor, considerada in “statu assertionis”, e as condições da ação, que são a possibilidade 
jurídica, o interesse de agir e a legitimidade para agir. Nesse pensar, se, hipoteticamente, para a solução 
dos conflitos havidos na possível relação jurídica tem natureza celetista, decorrente de contrato de 
emprego, exsurge daí cristalina a competência da Justiça do Trabalho, incluídas as fases pré e pós 
contratual. (TRT 14ª R – 2ª T – Rel. Carlos Augusto Gomes Lobo – DJ 10.04.2018 – Processo nº 0000926-
25.2017.5.14.0404)

562 – Competência territorial
 COMPETÊNCIA TERRITORIAL. LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTROVERTIDO. FORO 
MAIS ACESSÍVEL ÀS PARTES. Segundo disposto no art. 651 da CLT, a competência das Varas do Trabalho 
é determinada pela localidade onde o empregado prestar serviços ao empregador. Sendo controvertido 
o local de prestação de serviços e sendo relativa a incompetência territorial, deve-se ater ao princípio 
da razoabilidade e da celeridade processual bem como considerar a facilidade para ambas as partes na 
instrução processual. Estando a nova sede da Empresa localizada na mesma jurisdição da residência 
do autor, é este o local mais acessível às partes. (TRT 12ª R – Pleno – Rel. Wanderley Godoy Junior – DJ 
05.04.2018 – Processo nº 0000979-11.2017.5.12.0000)

561 – Competência: contribuição previdenciária – cota de terceiros
 2. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COTA DE TERCEIROS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO 
TRABALHO. “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA – EXECUÇÃO DE SENTENÇA 
– COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA A 
TERCEIROS. A Justiça do Trabalho não tem competência para executar contribuições sociais devidas a 
terceiros. Inteligência dos arts. 114, VIII, e 195, I, a , e II, c/c o 240, todos da Constituição da República. 
Essa é a iterativa, notória e atual jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. Incidência do óbice 
constante na Súmula nº 333 do TST a inviabilizar o processamento do recurso de revista. Agravo de 
instrumento desprovido.” (AIRR- 1924/2006-245-01-40; AC. 1.ª Turma; Relator Ministro Vieira de Mello 
Filho; DJ de 30/4/2009) (TRT 10ª R – 3ª T – Rel. José Ribamar Oliveira Lima Junior – DJ 27.04.2018 – 
Processo nº 0000717-28.2016.5.10.0105)
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560 – Competência: contribuição sindical
 RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMANTE. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. 
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. Não cabe, nesta demanda, a discussão sobre o fato de 
os servidores do Município de Palmeirais estarem ou não jungidos ao regime estatutário, porquanto 
não se está discutindo interesses destes. Aliás, ainda que os recursos buscados se revertam em defesa 
da categoria representada pela entidade de classe, tal fato não tem o condão de descaracterizar a lide 
enquanto discussão acerca do direito próprio da associação sindical. Assim, conclui-se pela competência 
da Justiça do Trabalho para processar e julgar conflitos inter e intrassindicais, especialmente envolvendo 
questões relativas ao recolhimento e repasse do imposto sindical devido pela categoria em favor da 
Federação, a ser efetuado por intermédio do gestor municipal. (TRT 22ª R – Pleno – Rel. Manoel Edilson 
Cardoso – DJ 04.04.2018 – Processo nº 00001056-38.2017.5.22.0001)

JUSTIÇA GRATUITA 

559 – Pessoa jurídica
 AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA. JUSTIÇA GRATUITA DE-
FERIDA. PESSOA JURÍDICA. O indeferimento da assistência judiciária gratuita só pode ser reformado 
por meio de recurso ordinário, e exigir que o hipossuficiente deposite as custas processuais é, no míni-
mo, violar o princípio fundamental da igualdade entre as partes, além de impedir o duplo grau de juris-
dição. Nesse sentido, considerando que há nos autos provas da situação de miserabilidade econômica da 
Reclamada, merece reforma a decisão da Origem que negou seguimento ao recurso ordinário, por deser-
ção. (TRT 17ª R – 1ª T – Rel. José Carlos Rizk – DEJT 25.04.2018 – Processo nº 0000206-54.2017.5.17.0152)

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

558 – Configuração
 RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO PELA RECLAMANTE. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. Hipótese 
em que não há elementos de prova que permitam a conclusão de que a reclamante litigue com má fé, 
conforme arts. 80 e 81 do CPC de 2015, ao contrário do expendido na sentença. A propósito, nos termos 
do decidido nos itens 1 e 2 precedentes, restou afastada a coisa julgada relativa à reversão da justa causa, 
bem assim com referência às horas extras pelo tempo à disposição para a troca de uniforme. Ressalte-se 
que a má-fé deve ser cabalmente comprovada nos autos, pela verificação do dolo da parte contra quem 
é arguida a penalização, o que efetivamente não ocorreu no caso dos autos. Entende-se não ter restado 
configurada no caso dos autos nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC de 2015, ensejadoras 
da aplicação da pena de litigância de má fé, mas, tão somente, o simples exercício do direito de ação/
defesa constitucionalmente assegurado. Recurso provido. (...) (TRT 4ª R – 5ª T – Rel. Maria Silvana Rotta 
Tedesco – DJ 30.04.2018 – Processo nº 0021203-40.2017.5.04.0663)

557 – Multa
 2. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INCIDENTE QUE A RECORRENTE SABE MANIFESTAMENTE 
INFUNDADO. Verifica-se a conduta de má-fé – grave e reiterada – nos autos do processo principal e 
na presente Interpelação. Incide o disposto no art. 80, incisos VI, V e VI do CPC e deve ser aplicada a 
multa prevista no art. 81 “caput” do mesmo diploma. 3. Agravo de Instrumento em Agravo de Petição 
conhecido e desprovido, com aplicação de multa por litigância de má-fé. (TRT 21ª R – 2ª T – Rel. Carlos 
Newton de Souza Pinto – DJ 30.04.2018 – Processo nº 0000826-68.2015.5.21.0041)

•••
556
 MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. A reclamada altera a verdade dos fatos e procede de modo 
temerário, advogando versão fática destituída de fundamento em seu recurso, situação que autoriza a 
aplicação de multa por litigância de má-fé, a ser revertida em benefício do autor. (...) (TRT 4ª R – 11ª T – 
Rel. Marcos Fagundes Salomão – DJ 30.04.2018 – Processo nº 0020965-34.2015.5.04.0261)

MOTORISTA 

555 – Horas extras
 HORAS EXTRAS. MOTORISTA. Prevê o art. 2º, inciso V, da Lei nº 12.619/2012, que é direito do 
motorista profissional ter jornada de trabalho e tempo de direção controlados de maneira fidedigna pelo 
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empregador. Não se desvencilhando a reclamada de tal ônus, correto o reconhecimento de horas extras, 
o qual, contudo, não implica, de per si, o acolhimento da jornada declinada na inicial (das 5 às 23h). Para 
casos como este, considera-se uma jornada média de doze horas, que se mostra em consonância como 
princípio da razoabilidade. Recurso das rés parcialmente provido. (TRT 24ª R – 1ª T – Rel. Marcio Vasques 
Thibau de Almeida – DJ 04.04.2018 – Processo nº 0026012-51.2014.5.24.0007)

554 – Remuneração
 MOTORISTA CAMINHONEIRO. VALOR DA REMUNERAÇÃO. COMISSÕES. Confirmada a existência 
de valores disponibilizados ao empregado, a reclamada atrai, para si, o ônus de comprovar o fato 
impeditivo do direito do autor (art. 818, CLT, c/c o art. 333, II, CPC), a evidenciar a natureza indenizatória 
da verba paga a titulo de ressarcimento de despesas, porquanto, sabidamente, no Direito do Trabalho 
milita a favor do trabalhador a presunção de que os valores por este recebidos têm por finalidade a 
contraprestação pelo serviço prestado, o que atrai a natureza salarial da verba paga. (TRT 17ª R – 3ª T – 
Rel. Carlos Henrique Bezerra Leite – DEJT 27.04.2018 – Processo nº 0158900-59.2012.5.17.0003)

MULTA 

553 – Art. 467 da CLT: incidência FGTS
 FGTS E MULTA. PARCELAS RESILITÓRIAS. BASE DE CÁLCULO DA PENALIDADE PREVISTA NO 
ART. 467 DA CLT. Sendo o acréscimo de 40% do FGTS tipicamente verba de cunho resilitório, porquanto 
devido no momento do desligamento involuntário do empregado, é devida a multa do art. 467 da CLT 
sobre tal acréscimo. (...) (TRT 4ª R – 5ª T – Rel. Clovis Fernando Schuch Santos – DJ 27.04.2018 – Processo 
nº 0020896-89.2017.5.04.0662)

552 – Art. 475-J do CPC: aplicação
  RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA – CONDIÇÕES PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO – 
PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE MULTA COM BASE NO ART. 832, § 1º, DA CLT C/C ART. 523, § 1º, DO 
NCPC – REFORMA DA SENTENÇA. Em julgamento de Incidente de Uniformização de Jurisprudência 
– IUJ (Processo nº 0000092-05.2017.5.20.0000), decidiu este o Pleno deste Regional, por unanimidade, 
uniformizar sua jurisprudência, adotando a seguinte tese jurídica: “É indevida a fixação de multa 
pelo inadimplemento de obrigação de pagar, com base em preceitos genéricos, como o art. 832, § 1º, 
e 652, -d-, da CLT”. Outrossim, no julgamento de Incidente de Recursos de Revista Repetitivos (TST-
RR-1786-24.2015.5.04.0000), o Pleno do Tribunal Superior do Trabalho decidiu, por maioria, que o art. 
523, § 1º, do CPC/2015, antigo art. 475-J do CPC/1973, é incompatível com o Processo do Trabalho, 
fixando a tese jurídica prevalecente: “A multa coercitiva do art. do art. 523, parágrafo 1º do CPC (art. 
475-J do CPC de 1973) não é compatível com as normas vigentes da CLT por que se rege o processo do 
trabalho, ao qual não se aplica.” Sentença que se reforma. (TRT 20ª R – 1ª T – Rel. Rita de Cassia Pinheiro 
de Oliveira – DJ 27.04.2018 – Processo nº 0000646-02.2015.5.20.0002)

•••
551
 ART. 475-J DO CPC. APLICAÇÃO NA SEARA TRABALHISTA. O art. 475-J do CPC não é norma 
processual aplicável ao processo do trabalho, ainda que venha a ser favorável ao empregado, em face da 
regra do art. 769 da CLT que só admite a aplicação do CPC onde a matéria não for regulada na CLT, o que 
não é o caso, face às disposições do art. 880 da mesma Consolidação. Recursos ordinários conhecidos, 
parcialmente provido o da reclamada e não provido o da reclamante. (TRT 16ª R – 1ª T – Rel. José Evandro 
de Souza – DJ 24.04.2018 – Processo nº 0037300-69.2010.5.16.0003)

550 – Art. 477, § 8º da CLT
 MULTA DO ART. 477, § 8º DA CLT – VÍNCULO EMPREGATÍCIO RECONHECIDO PERANTE ESTA 
ESPECIALIZADA. A necessidade de pronunciamento judicial a respeito da controvérsia instaurada, não 
elide a mora prevista no art. 477 da CLT, vez que o § 8° do citado artigo dispõe que somente quando o 
empregado é o responsável pela mora é que a multa se faz indevida. Reconhecido o vínculo de emprego 
com a reclamada e não havendo o pagamento das parcelas rescisórias, é devida a multa em destaque. 
Inteligência da Súmula 462 do Colendo TST e da OJ 25 das Turmas deste Regional. (TRT 3ª R – 2ª T – Rel. 
Conv. Sabrina de Faria F. Leão – DJ 30.04.2018 – Processo nº 0010317-79.2017.5.03.0090)

•••
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549 
 VÍNCULO DE EMPREGO. CONTROVÉRSIA. MULTA DO ART. 477 DA CLT. DEFERIMENTO. Conforme 
Súmula nº 462 do TST “A circunstância de a relação de emprego ter sido reconhecida apenas em juízo 
não tem o condão de afastar a incidência da multa prevista no art. 477, § 8º, da CLT”, sendo no mesmo 
sentido o Verbete de Jurisprudência nº 61, item I, deste e. Regional, segundo o qual “A multa prevista no 
art. 477, § 8º, da CLT, é devida quando inobservados os prazos fixados em seu § 6º, incluindo as hipóteses 
de reconhecimento judicial do vínculo de emprego, da rescisão indireta do contrato, da conversão da 
dispensa por justa causa em rescisão imotivada do contrato e da simulação, pelo empregador, capaz de 
obstar, no todo ou em parte, o recebimento das parcelas asseguradas em lei ao empregado”. Recurso da 
reclamada conhecido e desprovido; recurso do autor conhecido e parcialmente provido. (TRT 10ª R – 2ª 
T – Rel. Mario Macedo Fernandes Caron – DJ 25.04.2018 – Processo nº 0000077-70.2017.5.10.0111)

NORMA COLETIVA 

548 – Intervalo intrajornada
 INTERVALO INTRAJORNADA. NORMA COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO/REDUÇÃO 
OU DISPENSA DE REGISTRO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. O intervalo mínimo estabelecido em lei 
para refeição e descanso é direito indisponível do trabalhador, inerente à sua higidez física e mental, não 
sendo admitida nem mesmo a sua redução. Sentença que se mantém. (TRT 20ª R – 2ª T – Rel. Maria das 
Graças Monteiro Melo – DJ 27.04.2018 –Processo nº 0000090-03.2015.5.20.0001)

PENHORA 

547 – Excesso
 EXCESSO DE PENHORA. SUBSTITUIÇÃO. ART. 847 DO ATUAL CPC E 15 DA LEI Nº 6.830/80. Se 
a agravante não pretende que o bem penhorado seja alienado judicialmente, pode a qualquer tempo, 
antes da arrematação ou adjudicação, requerer sua substituição por dinheiro, conforme preconizam os 
arts. 847, do atual CPC e 15 da Lei nº 6.830/80. (TRT 8ª R – 4ª T – Rel. Georgenor de Sousa Franco Filho – 
DJ 09.04.2018 – Processo nº 0000167-90.2017.5.08.0125)

546 – Impugnação
 IMPUGNAÇÃO DO DEVEDOR. PRAZO. TEMPESTIVIDADE. Efetuado o recolhimento judicial pela 
executada do valor integral do crédito exequendo, necessária a conversão do depósito em penhora e a 
intimação do devedor para tomar ciência do ato constritivo e, querendo, apresentar impugnação. Sem 
essa determinação, considera-se tempestiva a impugnação apresentada no prazo de 15 (quinze) dias 
da data da comprovação da garantia do juízo. Agravos de petição conhecidos. Não provido o recurso 
do reclamante e provido o agravo do reclamado. (TRT 16ª R – 1ª T – Rel. José Evandro de Souza – DJ 
24.04.2018 – Processo nº 0030000-93.2009.5.16.0002)

545 – Poupança
 PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. ART. 883, X , DO CPC/15 
C/C ARTS. 769 DA CLT E 15 DO CPC/15. De conformidade com o disposto no inciso X do art. 883 do 
CPC/15, de aplicação subsidiária e supletiva ao Processo do Trabalho, por expressa autorização legal 
(artigos 769 da CLT e 15 do CPC/15), é absolutamente impenhorável, até o limite de 40 (quarenta) 
salários mínimos, a quantia depositada em caderneta de poupança. (TRT 1ª R – 2ª T – Rel. Maria das 
Graças Cabral Viegas Paranhos – DJ 11.04.2018 – Processo nº 0000151-72.2011.5.01.0245)

544 – Preço vil
 PREÇO VIL DA AVALIAÇÃO. PENHORA REGULAR. MANTIDA. Não havendo prova de erro de avalia-
ção, mas apenas argumentos invocadores de defasagem de valor de mercado, a penhora está regular, não 
se configurando a hipótese de violação aos arts. 805,831 e 874 do atual CPC e art. 5º, LIV da CR. (TRT 8ª 
R – 4ª T – Rel. Georgenor de Sousa Franco Filho – DJ 09.04.2018 – Processo nº 0000167-90.2017.5.08.0125)

543 – Substituição do bem
 SUBSTITUIÇÃO DO BEM PENHORADO. INCABÍVEL. ART. 847 DO ATUAL CPC. Uma vez que 
a executada não indica bens livres e desembaraçados que pudessem garantir os valores exequendos, 
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incabível a substituição do bem penhorado por aquele oferecido pela agravante. Inteligência do art. 847 
do atual CPC. (TRT 8ª R – 4ª T – Rel. Georgenor de Sousa Franco Filho – DJ 09.04.2018 – Processo nº 
0000167-90.2017.5.08.0125)

PERÍCIA 

542 – Substituição
 A segunda perícia não substitui a primeira, conforme art. 480, § 3º, do NCPC. (TRT 2ª R – 17ª T – Rel. 
Sérgio José Bueno Junqueira Machado – DJ 27.04.2018 – Processo nº 1000423-48.2014.5.02.0461)

PETIÇÃO INICIAL 

541 – Discriminação dos valores: reforma
 AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO.. Agravo Regimental a que se 
dá provimento para determinar o processamento do Mandado de Segurança, pois não cabe invocar a 
reforma trabalhista para acrescer novo requisito a ato jurídico processual perfeito. O novo dispositivo 
processual que determina que “o pedido deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor”, 
somente passou a viger após a propositura da ação, razão pela qual a parte autora não está sujeita a tal 
imposição. (TRT 17ª R – Pleno – Rel. Gerson Fernando da Sylveira Novais – DEJT 23.04.2018 – Processo nº 
0000645-36.2017.5.17.0000)

PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS 

540 – Enquadramento
 PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. LEI Nº 13.779/2006. ENQUADRAMENTO. EMPREGADO 
CEDIDO. O empregado com 39 anos de trabalho para a mesma empresa pública, que foi cedido para 
uma Secretaria vinculada à demandada, desempenhando as mesmas funções que ocupava na origem, 
recebendo remuneração da cedente, e que se encontra em pleno exercício de tais atividades, tem 
direito de ser enquadrado no respectivo plano de cargos e salários da empresa cedente, inclusive com 
reforço na Portaria nº 04, da Secretaria de Relações do Trabalho (SRT), de 16.09.2014 – DOU 19.09.2014, 
que não admite a formação de instrumento de plano de cargos e carreiras que contenha cláusulas 
excludentes, proibitivas, discriminatórias ou restritivas para promoção, progressão ou reclassificação do 
empregado. (TRT 7ª R – 2ª T – Rel. Francisco José Gomes da Silva – DJ 16.04.2018 – Processo nº 0001763-
42.2016.5.07.0006)

539 – Progressão horizontal
 RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMANTE. PROGRESSÃO HORIZONTAL. COISA JULGADA. 
OBSERVÂNCIA. DIFERENÇAS INDEVIDAS. Observando a reclamada o pagamento de todos os reajustes 
previstos para função, bem como a posição salarial na qual o reclamante fora enquadrado na ação no 
0001007-38.2013.5.06.0015, já transitada em julgado, procedendo, ademais, ao avanço dos Steps, dentro 
dos critérios definidos pelo PCCR/2008, e não tendo o reclamante logrado comprovar, nem mesmo 
apontar, onde estaria a inobservância a tal regramento, correto o julgador ao indeferir o pleito de 
diferenças salarais, pela suposta inobservância do que restara deferido. Recurso ordinário ao qual se 
nega provimento. (TRT 6ª R – 3ª T – Rel. Virginia Malta Canavarro – DJ 30.04.2018 – Processo nº 0001702-
20.2016.5.06.0004)

PRECATÓRIO 

538 – Teto municipal
 FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. PRECATÓRIO VERSUS RPV. LEI LOCAL. INAPLICABILIDADE. 
INCIDÊNCIA DO ART. 97, § 12, DO ADCT/1988. 30 SALÁRIOS MÍNIMOS. Embora o Município de Miguel 
Alves junte aos autos a Lei nº 734/2009, fixando um salário mínimo como teto para as requisições 
de pequeno valor, a norma local não se aplica ao feito, uma vez que revogada pela nova redação do 
art. 100 da Carta Republicana, alterado pela Emenda nº 62/2009, não havendo nos autos qualquer 
menção à edição de outra legislação local regulando a matéria de forma compatível com a disciplina 
constitucional pertinente. Neste contexto, considerando que o processamento da cobrança foi efetivado 
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quando já estava em vigor o arcabouço instituído pela Emenda Constitucional nº 62, de dezembro de 
2009, prepondera-se o patamar de 30 salários mínimos, previsto no art. 97, § 12, do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, devendo o crédito da parte exequente ser executado mediante precatório, 
pois excedeu ao montante acima referido. (TRT 22ª R – 2ª T – Rel. Fausto Lustosa Neto – DJ 03.04.2018 – 
Processo nº 00081368-94.2014.5.22.0004)

PRESCRIÇÃO 

537 – Bienal
 PRESCRIÇÃO BIENAL. TRANSPOSIÇÃO DE REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. SÚMULAS 
Nº 362 E 382 DO TST. Operada a transmudação de regime quando do advento de lei municipal instituidora 
de regime estatutário para os agentes comunitários de saúde no âmbito local, tem-se por configurada a 
extinção do contrato regido pela CLT, circunstância que atrai os efeitos da prescrição bienal em relação 
às parcelas anteriores à edição da referida lei, nos termos do art. 7º, XXIX, da CF/88 c/c Súmulas nº 362 e 
382 do TST. (TRT 16ª R – 1ª T – Rel. Márcia Andrea Farias da Silva – DJ 18.04.2018 – Processo nº 0027085-
91.2011.5.16.0005)

536 – Parcial
 PRESCRIÇÃO PARCIAL. Tratando-se de importe pago desde o início do contrato de trabalho, 
que nunca recebeu, por parte da empresa, tratamento de verba salarial, tem-se que o ato patronal 
lesa a empregada mês a mês, ostentando natureza sucessiva, o que atrai a prescrição parcial, e não 
total. (TRT 2ª R – 17ª T – Rel. Andreia Paola Nicolau Serpa – DJ 27.04.2018 – Processo nº 1000028-
14.2015.5.02.0302)

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 

535 – Configuração
 NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. Havendo no julgado pronunciamento 
sobre os pontos relevantes para o deslinde da controvérsia, há que ser rejeitada a arguição de nulidade 
por negativa de prestação jurisdicional. (TRT 10ª R – 3ª T – Rel. José Ribamar Oliveira Lima Junior – DJ 
27.04.2018 – Processo nº 0000717-28.2016.5.10.0105)

•••
534 
 NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. Eventual má apreciação dos elementos probatórios 
dos autos não enseja a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, mas sim sua 
possível reforma ante, inclusive, a possibilidade de análise em profundidade do recurso interposto pela 
parte. (TRT 10ª R – 2ª T – Rel. Mario Macedo Fernandes Caron – DJ 25.04.2018 – Processo nº 0000077-
70.2017.5.10.0111)

PROCESSO 

533 – Segredo de justiça
 SEGREDO DE JUSTIÇA. PUBLICIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL 
(ART. 5º, LX, CF). NORMA EXCEPTIVA. ART. 189, I a IV DO CPC. NÃO CABIMENTO. A publicidade dos 
atos judiciais configura regra basilar do Estado de Direito, pela qual ao cidadão se confere controle 
sobre a tramitação de feitos perante o Poder Judiciário. Admite-se, contudo, que seja vedado este 
acesso, por ditame legal e decisão judicial, quando o teor dos fatos em debate no processo justifique 
o chamado “Segredo de Justiça”, comportado dentro do elenco especificado no art. 189, I a IV do CPC, 
subsidiariamente aplicado ao processo do trabalho. Hipótese não caracterizada nos autos. (TRT 12ª R – 
6ª Câmara – Rel. Ligia Maria Teixeira Gouvêa – DJ 03.04.2018 – Processo nº 0001061-11.2016.5.12.0054)

PROFESSOR 

532 – Diferenças salariais
 RECURSO ORDINÁRIO OBREIRO. PROFESSOR. ENQUADRAMENTO SALARIAL. CUMPRIMENTO 
DE CARGA HORÁRIA SUPLEMENTAR. DIFERENÇAS SALARIAIS. CABIMENTO. A despeito de o 
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município ter afirmado em sua defesa que pagava à autora salário superior ao piso da categoria, não 
produziu prova consistente de tal alegação – Ônus processual que lhe competia, a teor do art. 818 da 
CLT c/c o art. 373, II, do NCPC, por constituir fato impeditivo do direito obreiro. Ademais, a hipótese 
dos autos não é de equiparação salarial, nos moldes preconizados pelo art. 461 da CLT, mas sim de 
pedido de pagamento de diferenças salariais com base na jornada de 40 horas fixas semanais, o tempo 
de serviço e a graduação do professor, ou seja, levando-se em consideração os valores estabelecidos 
na tabela do sindicato da categoria obreira (SINTEAL). Nesse contexto, forçoso reconhecer o direito 
à remuneração compatível com o trabalho efetivamente realizado, motivo por que dá-se parcial 
provimento ao recurso. (TRT 19ª R – 1ª T – Rel. João Leite – DJ 27.04.2018 – Processo nº 0000411-
79.2017.5.19.0006)

RECURSO 

531 – Custas processuais: guia
 ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. CUSTAS PROCESSUAIS. GUIA IMPRÓPRIA. APELO NÃO 
CONHECIDO. O entendimento majoritário desta Turma é de que, nos termos do previsto no art. 790 
da CLT c/c Ato Conjunto 21/TST.CSJT.GP.SG, de 07.12.2010, o pagamento das custas processuais e dos 
emolumentos, no âmbito da Justiça do Trabalho, deve ser realizado, exclusivamente, por meio de Guia 
de Recolhimento da União – GRU. Considerando que a admissibilidade do recurso ordinário depende 
do preenchimento de formalidades legais, dentre elas o regular preparo, não deve o apelo ser conhecido, 
quando utilizada guia imprópria para recolhimento das custas processuais. (TRT 3ª R – 2ª T – Rel. 
Maristela Iris S. Malheiros – DJ 30.04.2018 – Processo nº 0010126-73.2017.5.03.0174)

530 – Depósito recursal
 AGRAVO DE INSTRUMENTO DA RECLAMADA. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. 
Considerando que a reclamada pretende a reforma da sentença quanto ao indeferimento do seu pedido 
reconvencional e que não houve condenação em pecúnia, não há falar na exigência de depósito recursal, 
devendo ser afastada a deserção declarada pela Origem. (TRT 17ª R – 1ª T – Rel. José Carlos Rizk – DEJT 
16.04.2018 – Processo nº 0001564-57.2015.5.17.0012)

529 – Dialeticidade
 NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. Não há falar em não 
conhecimento do recurso, uma vez que o reclamante apresentou os fundamentos pelos quais não se 
conforma com o destino conferido à lide, embora se tenha que reconhecer o enfraquecimento das teses, 
por não desafiarem a matéria decidida de forma mais específica, o fato é que tais fundamentos ainda 
possuem o condão de reanimar a discussão. (TRT 11ª R – 3ª T – Rel. Maria de Fátima Neves Lopes – DJ 
29.04.2018 – Processo nº 0002594-55.2016.5.11.0014)

•••
528
 RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMANTE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. Não 
se conhece do Recurso quando o arrazoado apresentado não ataca, ainda que genericamente, o 
entendimento perfilhado pelo Juízo de 1º grau, na decisão combatida, o que afronta o princípio da 
dialeticidade. (TRT 13ª R – 2ª T – Rel. Juíza Conv. Margarida Alves De Araujo Silva – DJe 25.04.2018 – 
Processo nº 0189500-28.2013.5.13.0007)

527 – Documentos novos
 DOS DOCUMENTOS NOVOS. A juntada de documentos, na fase recursal, somente se justifica 
quando provado o justo impedimento para sua oportuna apresentação ou quando se referir a fato 
posterior à sentença, consoante se extrai da Súmula Nº 8 do C. TST, o que não restou caracterizado 
no presente caso. (TRT 11ª R – 3ª T – Rel. Maria de Fátima Neves Lopes – DJ 29.04.2018 – Processo nº 
0002594-55.2016.5.11.0014)

526 – Princípio da dialeticidade
 DOENÇA OCUPACIONAL. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. PRINCÍPIO DA 
DIALETICIDADE. Fica obstado o conhecimento do apelo que não observa o princípio da dialeticidade 
insculpido no art. 932, III do CPC. No caso, a autora não ataca os fundamentos prolatados em sentença, 
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mais precisamente quanto a ausência de nexo causal, não trazendo argumentos destinados a demonstrar 
o desacerto do Juízo a quo. Portanto, o recurso não merece ultrapassar o juízo admissional. Recurso 
obreiro não conhecido. (TRT 23ª R – 2ª T – Rel. Maria Beatriz Theodoro Gomes – DJ 30.04.2018 – Processo 
nº 0001287-60.2016.5.23.0005)

RECURSO DE REVISTA 

525 – Execução
 AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. EXECUÇÃO. SENTENÇA DE LIQUIDAÇÃO 
POR ARTIGOS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO DIRETA E LITERAL A DISPOSITIVO DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA Nº 266 DO TST. Em se tratando de recurso de 
revista interposto em processo de execução, a única hipótese de cabimento é a alegação de ofensa direta 
e literal a preceito constitucional, nos termos do art. 896, § 2º, da CLT, combinado com a Súmula nº 
266 do TST. Na espécie, a matéria enfrentada pelo acórdão recorrido e levantada no recurso em exame 
(Extinção da execução) está regida por preceitos de norma infraconstitucional (art. 794, I, do CPC) o que 
inviabiliza a configuração de ofensa direta e literal aos dispositivos constitucionais invocados pela parte 
(Art. 5º, XXXV, XXXVI, LIV, LV), dada a natureza reflexa da eventual violação à norma constitucional sob 
enfoque. Agravo de instrumento desprovido. (TRT – 1ª T – Rel. Min. Emmanoel Pereria – DEJT 23.04.2018 
– Processo nº 8900-68.2003.5.17.0001)

524 – Uniformização de jurisprudência
 UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO. Identificado tópico objeto do 
recurso de revista sobre item do acórdão recorrido que se revelou contrário à jurisprudência uniformizada 
pelo Regional, incumbe ao Colegiado prolator do aresto, em Juízo de Adequação, reformular a sua 
decisão, adequando-o às diretrizes traçadas em Súmula ou em tese prevalecente do Tribunal a que se 
encontra vinculado. (TRT 16ª R – 1ª T – Rel. José Evandro de Souza – DJ 24.04.2018 – Processo nº 0037300-
69.2010.5.16.0003)

RECURSO ORDINÁRIO 

523 – Depósito recursal
 RECURSO ORDINÁRIO PATRONAL. DEPÓSITO RECURSAL REALIZADO EM GUIA IMPRÓPRIA. 
PREPARO IRREGULAR. DESERÇÃO. Demonstrado que a recorrente efetuou depósito recursal em 
guia imprópria, completamente dissociada daquela estabelecida pela Instrução Normativa n° 36 do c. 
TST, tem-se por desatendido um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade, posto que evidente a 
irregularidade no preparo. Portanto, não se conhece do recurso ordinário patronal por deserção. (TRT 
19ª R – 1ª T – Rel. João Leite – DJ 16.04.2018 – Processo nº 0000569-49.2017.5.19.0002)

REFORMA TRABALHISTA 

522 – Direito material
 DIREITO MATERIAL DO TRABALHO – INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 13.467/2017 AOS CONTRATOS 
EXTINTOS ANTES DE SUA VIGÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO – OBSERVÂNCIA DAS 
TEORIAS DO TEMPUS REGIT ACTUM E DO ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS 1. As relações 
jurídicas de direito material devem respeitar o princípio da irretroatividade consagrado no art. 6º da 
Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, segundo a qual a lei nova não pode ser aplicada às 
situações jurídicas consumadas antes da sua vigência, na linha do ato jurídico perfeito, o direito adquirido 
e a coisa julgada, expressamente garantidos pela Constituição da República, em seu art. 5º, XXXVI. Por 
conseguinte, as disposições da Lei nº 13.467/2017 não se aplicam aos contratos de trabalhos havidos 
em período anterior a sua vigência. 2. Com referência as relações jurídicas de natureza processual, 
prevalece, no Brasil, a tese do tempus regit actum e a teoria do isolamento dos atos processuais, segundo 
as quais o ato observará a vigência da Lei no momento de sua prática, ressalvados aqueles realizados 
na vigência da Lei antiga, bem assim as situações jurídicas consolidadas. Neste contexto, as relações 
processuais são compostas de atos complexos e sucessivos, devendo ser considerados, isoladamente, 
como atos jurídicos perfeitos e acabados, de modo que, se praticado na vigência da Lei velha, devem ser 
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respeitados todos os seus efeitos, bem como, se praticados após a incidência na legislação posterior, às 
novas regras deve obediência. Publicada a sentença e interposto o recurso antes da vigência da Lei nº 
13.467/2017, deve-se observar as regras vigentes no momento da prática do ato processual, respeitadas 
as situações jurídicas consolidadas. (TRT 5ª R – 2ª T – Rel. Luíza Lomba – DJ 30.04.2018 – Processo nº 
0000586-65.2014.5.05.0492)

•••
521
 RECURSO INTERPOSTO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017.DIREITO MATERIAL DO 
TRABALHO – INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 13.467/2017 AOS CONTRATOS EXTINTOS ANTES DE 
SUA VIGÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO – OBSERVÂNCIA DAS TEORIAS DO TEMPUS 
REGIT ACTUM E DO ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS 1. As relações jurídicas de direito 
material devem respeitar o princípio da irretroatividade consagrado no art. 6º da Lei de Introdução 
às Normas de Direito Brasileiro, segundo a qual a lei nova não pode ser aplicada a situações jurídicas 
consumadas antes da sua vigência, na linha do ato jurídico perfeito, do direito adquirido e da 
coisa julgada, expressamente garantidos pela Constituição da República, em seu art. 5º, XXXVI. Por 
conseguinte, as disposições da Lei nº 13.467/2017 não se aplicam aos contratos de trabalhos havidos 
em período anterior a sua vigência. 2. Com referência as relações jurídicas de natureza processual, 
prevalece, no Brasil, a tese do tempus regit actum e a teoria do isolamento dos atos processuais, 
segundo as quais o ato observará a vigência da Lei no momento de sua prática, ressalvados aqueles 
realizados na vigência da Lei antiga, bem assim as situações jurídicas consolidadas. Neste contexto, 
as relações processuais são compostas de atos complexos e sucessivos, devendo ser considerados, 
isoladamente, como atos jurídicos perfeitos e acabados, de modo que, se praticado na vigência da 
Lei velha, devem ser respeitados todos os seus efeitos, bem como, se praticados após a incidência 
na legislação posterior, às novas regras deve obediência. Publicada a sentença e interposto o recurso 
antes da vigência da Lei nº 13.467/2017, deve-se observar as regras vigentes no momento da prática do 
ato processual, respeitadas as situações jurídicas consolidadas. (TRT 5ª R – 2ª T – Rel. Luíza Lomba – DJ 
14.04.2018 – Processo nº 0000555-95.2016.5.05.0291)

520 – Uniformização de jurisprudência
 RELAÇÃO DE TRABALHO E AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM DATA ANTERIOR À VIGÊNCIA DE LEI Nº 
13.467/2017. UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA PELOS TRIBUNAIS REGIONAIS. VINCULAÇÃO 
DOS ORGÃOS DOS TRIBUNAIS REGIONAIS À TESE JURÍDICA PREVALECENTE. 1. O § 3º do art. 896 da CLT, 
vigente até 10/11/2017, impunha aos Tribunais Regionais a obrigação de uniformizar a sua Jurisprudência. 
2. De igual sorte, o Código de Processo Civil, de aplicação supletiva e subsidiária ao processo do trabalho, 
impõe a vinculação do julgador aos precedentes firmados pelos tribunais superiores, sendo inclusive nula 
a sentença que não os observar – art. 489, § 1º, VI, do CPC. 3. Assim, caso a decisão da Turma seja contrária à 
tese jurídica do Tribunal ou a enunciado de Súmula deste, os autos retornarão ao Regional para adequação 
ao enunciado da Súmula ou ao precedente. 4. Em face do Incidente de Uniformização de Jurisprudência 
de nº 0000122-28.2015.5.05.0000 o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região aprovou o enunciado nº 
15, da sua Súmula nos seguintes termos: “A Justiça do Trabalho tem competência material para processar 
e julgar os processos em que se discute a natureza da relação jurídica mantida entre ente integrante 
da administração pública direta e seus servidores nas situações em que a causa de pedir constante da 
petição inicial é a existência de vínculo de natureza celetista e as pretensões nela formuladas têm por 
lastro a legislação trabalhista, ainda que o ente público, em sede de defesa, conteste a natureza alegada ao 
argumento de que mantinha com o servidor relação jurídica de natureza estatutária ou administrativa.” 5. 
Tal tese jurídica encontrou fundamento em precedente da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal 
nos autos da RCL 5698 AGR-ED-ED/SP de Relatoria do Ministro Luiz Fux, datado de 12/05/15, assim 
ementado: “Embargos de declaração nos embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo 
regimental na reclamação. Ausência de qualquer dos vícios PR. (TRT 5ª R – 2ª T – Rel. Luíza Lomba – DJ 
14.04.2018 – Processo nº 0000555-95.2016.5.05.0291)

REINTEGRAÇÃO NO EMPREGO 

519 – Alta previdenciária
 MANDADO DE SEGURANÇA. REINTEGRAÇÃO NO EMPREGO. LIMBO JURÍDICO 
PREVIDENCIÁRIO. Há violação de direito líquido e certo no ato judicial impugnado que, diante da alta 
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previdenciária da impetrante e exame de inaptidão do médico do trabalho, não a reintegra no emprego, 
restando a trabalhadora sem qualquer assistência. Função social do contrato de trabalho que deve ser 
observada pelo empregador, mantendo e assalariando a trabalhadora doente, até que haja recuperação 
da capacidade para o trabalho, ainda que com limitações, como no caso deste mandamus. Segurança 
concedida, confirmando a liminar que determinou a reintegração da impetrante ao trabalho, em 
substituição à denegação da origem. (...) (TRT 4ª R – 1ª Seção de Dissídios Individuais – Rel. Marcelo Jose 
Ferlin D’ambroso – DJ 27.04.2018 – Processo nº 0022550-60.2017.5.04.0000)

RESCISÃO CONTRATUAL 

518 – Data base: indenização
 INDENIZAÇÃO ADICIONAL PREVISTA NA LEI Nº 7.238/84. O art. 9º da Lei nº 7.238/84, estabelece 
que tem direito à indenização adicional o trabalhador dispensado no período de trinta dias que antecede 
a data prevista para o reajuste salarial de sua categoria profissional. No caso, incontroverso que em 
01.01.2017 foi a data base e a extinção do contrato ocorreu em 01.12.2016 com aviso prévio indenizado 
de 36 (trinta e seis) dias. Dito isso e tendo em vista a projeção do pré-aviso, o término da relação de 
emprego efetivou-se em 06.01.2017. Assim, não houve resolução do contrato de trabalho nos trinta dias 
anteriores à data base, mas no próprio mês desta, o que afasta o direito do Autor ao recebimento da 
indenização adicional pretendida. Recurso da parte ré a que se dá provimento. (TRT 23ª R – 2ª T – Rel. 
Nicanor Favero Filho – DJ 30.04.2018 – Processo nº 0000167-48.2017.5.23.0004)

517 – Homologação: reforma trabalhista
 ROMPIMENTO CONTRATUAL ANTERIOR À LEI Nº 13.467/2017. VIGÊNCIA À ÉPOCA DO § 1º, 
ART. 477 DA CLT, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 5.584 DE 26.06.1970. TRCT NÃO HOMOLOGADO. 
EMPREGADO COM MENOS DE UM ANO DE SERVIÇO. O vínculo empregatício mantido entre as 
partes foi rompido em data anterior à entrada em vigor da Lei nº 13.467/2017, assim as novas regras 
advindas com a reforma trabalhista não são aplicáveis ao caso concreto. Na hipótese dos autos, é 
inexigível a formalidade de homologação do TRCT por se tratar de empregado com menos de um ano 
de serviço (Inteligência extraída do art. 477, § 1º, da CLT, redação dada pela Lei nº 5.584/1970, vigente 
à época da rescisão). (TRT 5ª R – 5ª T – Rel. Paulino Couto – DJ 19.04.2018 – Processo nº 0000798-
83.2015.5.05.0611)

516 – Verbas rescisórias: justa causa
 DISPENSA POR JUSTA CAUSA. VERBAS RESCISÓRIAS. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL. INDEVIDO. 
O empregado dispensado por justa causa não faz jus ao pagamento do décimo terceiro proporcional 
na rescisão contratual, nos termos do art. 3º da Lei nº 4.090/62 e do Decreto nº 57.155/65, dispositivos 
plenamente compatíveis com o art. 7º, VIII, da Constituição da República. Ao revés, o pagamento 
do benefício proporcional na hipótese de rescisão contratual tanto ao empregado dispensado 
arbitrariamente quanto àquele dispensado por ter cometido grave infração ensejadora da despedida 
motivada é que, em verdade, violaria princípios constitucionais basilares, como o da proporcionalidade, 
da igualdade, da justiça social, da democracia e da segurança. Aplicação analógica do entendimento 
consubstanciado na Súmula 171 do C. TST. Jurisprudência notória e atual do C. TST. Sentença reformada 
para afastar a condenação ao pagamento do 13º salário proporcional na rescisão. (TRT 9ª R – 6ª T – Rel. 
Sueli Gil El Rafihi – DEJT 03.04.2018 – Processo nº 19223-2015-088-09-00-5)

515 – Verbas rescisórias: pagamento
 PAGAMENTO EM DINHEIRO DAS VERBAS RESCISÓRIAS. ART. 477, § 4º DA CLT. A Legislação 
Consolidada autoriza a quitação das verbas rescisória, mediante dinheiro, nos moldes do art. 477, § 
4º. Apelo do autor a que se nega provimento. (TRT 2ª R – 17ª R – Rel. Rilma Aparecida Hemeterio – DJ 
27.04.2018 – Processo nº 1000316-33.2017.5.02.0385)

RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA 

514 – Administração pública
 ENTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO TOMADOR DOS SERVIÇOS. DESCASO 
NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO. REEXAME DOS FATOS E PROVAS. ADC Nº 16 DO E. STF. RECURSO 
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EXTRAORDINÁRIO Nº 760.931/DF. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. A comprovada ausência de 
fiscalização adequada do poder público, tomador de serviços, em relação ao contrato de prestação de 
serviços se a empresa contratada é ou não idônea, se paga ou não encargos decorrentes da relação de 
emprego gera responsabilidade, subsidiária. Recurso não provido. (TRT 1ª R – 1ª T – Rel. Mery Bucker 
Caminha – DJ 26.04.2018 – Processo nº 0000172-76.2013.5.01.0019)

513 – Cabimento
 Não comprovada a prestação de serviços à tomadora, não há falar-se em responsabilidade 
subsidiária. (TRT 1ª R – 17ª T – Rel. Sergio José Bueno Junqueira Machado – DJ 27.04.2018 – Processo nº 
1001017-04.2016.5.02.0005)

512 – Dono da obra
 RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. DONO DA OBRA. ENTE PÚBLICO. 1) A SBDI-1 do C. TST, no 
julgamento do IRR-190-53.2015.5.03.0090 – Tema 6, fixou a tese jurídica de que os entes públicos, donos 
da obra, não poderão responder de forma subsidiária pelos deveres trabalhistas de empreiteiro. 2) Se o 
Município de Itapemirim firmou contrato com a primeira reclamada para a “Reforma e Ampliação do 
Hospital Menino Jesus, na localidade de Itaoca – Município de Itapemirim – ES”, sendo o ente público 
mero dono da obra, não há falar em responsabilidade subsidiária. (TRT 17ª R – 2ª T – Rel. Claudia Cardoso 
de Souza – DEJT 26.04.2018 – Processo nº 0000726-17.2017.5.17.0151)

511 – Tomador dos serviços
 RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA VALE S/A. Não tendo a empregadora principal adimplido 
os créditos trabalhistas, a responsabilidade recairá sobre o tomador dos serviços. Inteligência da Súmula 
nº 331, IV, do TST. (TRT 8ª R – 4ª T – Rel. Georgenor de Sousa Franco Filho – DJ 09.04.2018 – Processo nº 
0000694-73.2016.5.08.0126)

RITO SUMARÍSSIMO 

510 – Sentença
 PROCESSO SUJEITO AO RITO SUMARÍSSIMO. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS 
FUNDAMENTOS. APLICAÇÃO DO ART. 895, § 1º, INCISO IV, DA CLT. Tratando-se de processo sujeito ao 
procedimento sumaríssimo e tendo o(a) julgador(a) procedido à correta análise das provas e aplicado 
irrepreensivelmente o direito ao caso concreto, impõe-se a confirmação da sentença por seus próprios 
fundamentos, nos termos do art. 895, § 1º, IV, da CLT. (TRT 18ª R – 3ª T – Rel. Elvecio Moura dos Santos – 
DJ 27.04.2018 – Processo nº 0010655-12.2017.5.18.0001)

SALÁRIO 

509 – Pagamento
 RECURSO ORDIÁRIO DO RECLAMADO. SALÁRIO. PAGAMENTO COMPROVADO. 
INDEFERIMENTO. Constatando-se que o Município comprovou o regular pagamento do salário 
do mês de dezembro/2012, e não havendo nos autos provas hábeis a infirmar a ficha financeira 
acostada aos autos, é indevido o pagamento respectivo, ante a prova de sua quitação. Recurso 
ordinário a que se dá provimento, para julgar improcedente o pedido formulado na presente ação. 
(TRT 13ª R – 2ª T – Rel. Juíza Conv. Margarida Alves De Araujo Silva – DJe 25.04.2018 – Processo nº 
0189500-28.2013.5.13.0007)

508 – Pagamento “por fora”
 SALÁRIO “POR FORA”. NÃO COMPROVAÇÃO. NÃO PROVIDO. É da reclamante o ônus de demonstrar 
os fatos constitutivos de seu direito, nos exatos termos do art. 818 da CLT c/c art. 373, I do NCPC, de 
modo que cabia à autora comprovar a percepção de parcelas sem integração em contracheques, 
em contraposição à prova documental acostada aos autos (fl. 80), que goza de presunção relativa de 
veracidade, encargo do qual não se desincumbiu a contento, pelo que é indevido o pagamento da 
gratificação de função. Recurso ordinário conhecido e parcialmente provido. (TRT 21ª R – 1ª T – Rel. José 
Rêgo Júnior – DJ 30.04.2018 – Processo nº 0000361-05.2017.5.21.0004)
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507 – Uso de veículo próprio
 Incontroversa a existência de contrato verbal de aluguel de carro, os valores pagos ao reclamante a 
tal título são de natureza indenizatória, e não salarial. (TRT 2ª R – 17ª T –Rel. Sérgio José Bueno Junqueira 
Machado – DJ 27.04.2018 – Processo nº 1000443-15.2016.5.02.0705)

SALÁRIO UTILIDADE 

506 – Plano odontológico
 RECURSO PATRONAL. MANUTENÇÃO DE PLANO ODONTOLÓGICO NÃO CONTRATADO PELA 
RECLAMANTE. IMPOSSIBILIDADE. À luz do disposto nos arts. 818 da CLT e 373 do NCPC, é ônus da 
reclamada demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora. Na hipótese, 
não há comprovação de que a reclamante tenha contratado o plano odontológico básico, como defende 
a reclamada. Apelo não provido. (TRT 19ª R – 2ª T – Rel. Marcelo Vieira – DJ 06.04.2018 – Processo nº 
0001506-38.2017.5.19.0009)

SEGURANÇA 

505 – Configuração
 FUNÇÃO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL. Inconteste nos autos que o reclamante é policial 
militar, tendo o preposto confessado que ele trabalhava armado, visando evitar a ação de criminosos. 
No mais, a prova testemunhal aponta, de maneira unânime, que as atividades exercidas pelo reclamante 
estavam inseridas de fato na proteção e segurança patrimonial da reclamada. Razão pela qual, deve 
ser reconhecido que o autor ocupara a função de Segurança Patrimonial. (TRT 10ª R – 2ª T – Rel. Mario 
Macedo Fernandes Caron – DJ 25.04.2018 – Processo nº 0000077-70.2017.5.10.0111)

SEGURO-DESEMPREGO 

504 – Indenização substitutiva
 INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA AO SEGURO-DESEMPREGO. Na hipótese de o obreiro ter negada 
a sua habilitação no seguro desemprego, em razão da mora patronal, fica o empregador sujeito a pagar 
o equivalente ao referido benefício em espécie, nos termos da Súmula nº 389, item II, do c. TST. (TRT 1ª 
R – 1ª T – Rel. Raquel de Oliveira Maciel – DJ 20.04.2018 – Processo nº 0000341-53.2014.5.01.0302)

SENTENÇA 

503 – Homologatória: fundamentação
 FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO HOMOLOGATÓRIA. DESNECESSIDADE. Não viola o art. 93, 
IX, da CF/88 a decisão que, de maneira sucinta, homologa a conta elaborada pelo SCLJ, visto que, a 
rigor, não pode ser qualificada como sentença stricto sensu, mas sim mero despacho homologatório 
dos procedimentos contábeis. (TRT 22ª R – 2ª T – Rel. Fausto Lustosa Neto – DJ 03.04.2018 – Processo nº 
00081368-94.2014.5.22.0004)

SERVIDOR PÚBLICO 

502 – Concurso: direito à contratação
 CANDIDATO DE CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE ELETRICISTA. TERCEIRIZAÇÃO DAS 
ATIVIDADES PARA QUAL SE PRESTOU O ALUDIDO CERTAME PELA COMPANHIA DE ELETRICIDADE 
DO ACRE S.A. – ELETROACRE. ILICITUDE. DIREITO À CONTRATAÇÃO. É posição pacífica do Supremo 
Tribunal Federal que, havendo vaga disponível e candidatos aprovados em concurso público vigente, 
o exercício precário, por terceirização, de empregado com atribuições próprias do cargo objeto do 
concurso faz nascer para o concursado o direito à nomeação, por imposição do art. 37, inciso IV, da 
Constituição Federal. Desse modo, a contratação de profissionais terceirizados, mediante atuação 
de empresas interpostas, cujas atribuições correspondem exatamente àquelas inerentes à função de 
eletricista, cargo para o qual o reclamante foi aprovado, em cadastro de reserva, comprova a existência 
de vaga para a função e a necessidade do referido profissional no quadro de pessoal da ELETROACRE, 
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devendo ser reconhecido o direito subjetivo à nomeação. (TRT 14ª R – 2ª T – Rel. Carlos Augusto Gomes 
Lobo – DJ 10.04.2018 – Processo nº 0000926-25.2017.5.14.0404)

501 – Concurso: prescrição
 PRESCRIÇÃO. CONCURSO. FASE PRÉ-CONTRATUAL. No tocante ao termo inicial para contagem 
do prazo prescricional, deve ser considerada data do término da validade do concurso, momento em que 
surgiu para o reclamante o direito de buscar em Juízo os meios para reparar a lesão decorrente da inércia 
da empresa em efetivar sua nomeação durante o período de vigência do certame. (TRT 14ª R – 2ª T – Rel. 
Carlos Augusto Gomes Lobo – DJ 10.04.2018 – Processo nº 0000926-25.2017.5.14.0404)

TERCEIRIZAÇÃO 

500 – Atividade-fim
 TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. ATIVIDADE FIM. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 
Antes do advento da Lei nº 13.429, publicada em 31/3/2017, era considerada ilegal a contratação de 
trabalhadores por empresa interposta, conforme entendimento consubstanciado na Súmula 331/TST, 
quando as funções exercidas pelo empregado não se encontravam nas exceções previstas no item III 
da referida súmula, inserindo-se nas atividades-fim do tomador de serviços, diante do claro objetivo 
de desvirtuar e impedir a aplicação das normas de proteção ao trabalho. Assim, havia pacificado 
a jurisprudência deste Tribunal, nos termos da Tese Jurídica Prevalecente nº 5, no sentido de que “É 
ilícita a terceirização de serviços de instalação e reparação de redes, cabos e linhas elétricas, o que 
inclui a ligação e a religação na unidade consumidora, instalação, reforço, reparo ou manutenção de 
ramais, alimentadores, transformadores, postes, equipamentos de segurança e cabos, pois constituem 
atividade-fim ao desenvolvimento das empresas distribuidoras de energia”. Tendo o contrato de 
trabalho do autor se extinguido muito antes da entrada em vigor da Lei nº 13.429/2017, a ele se aplica 
o referido entendimento. Contudo, a terceirização ilícita, no caso, não gera vínculo empregatício com a 
concessionária de energia elétrica, CEMIG, pertencente à Administração Pública Indireta, por força do 
disposto no art. 37, inciso II e § 2º, da Constituição Federal, remanescendo, contudo, sua responsabilidade 
subsidiária pela quitação das verbas legais e normativas asseguradas aos empregados da tomadora, em 
respeito ao princípio da isonomia. (TRT 3ª R – 2ª T – Rel. Maristela Iris S. Malheiros – DJ 30.04.2018 – 
Processo nº 0010021-46.2016.5.03.0008)

499 – Tomador dos serviços
 TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO TOMADOR DOS SERVIÇOS. Responde o 
tomador dos serviços, subsidiariamente, pela satisfação dos direitos da parte obreira, quando esta lhe pres-
ta serviços em processo de terceirização de mão de obra por meio de empresa interposta que não pode 
arcar com as obrigações decorrentes do contrato de trabalho. Constatada a culpa in vigilando do ente pú-
blico, este deve assumir, supletivamente, os direitos trabalhistas dos empregados da contratada. Aplicação 
das Súmulas 331, IV, V e VI, do TST e 16 do TRT/11. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TRT 11ª 
R – 3ª T – Rel. Maria de Fátima Neves Lopes – DJ 29.04.2018 – Processo nº 0002594-55.2016.5.11.0014)

TUTELA DE URGÊNCIA 

498 – Cabimento
 MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA 
PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO 
PROCESSO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À SUA CONCESSÃO. INTERPRETAÇÃO CONFORME A 
CONVENCIONALIDADE INTERNACIONAL. DISPENSA COLETIVA. 1. Nos termos do art. 300 do novo 
CPC, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 
do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” . Dispõe ainda o seu § 3º que: “A 
tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 
dos efeitos da decisão” (grifei). Ou seja, uma vez presentes os requisitos legais (probabilidade do direito 
e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo), e inexistindo perigo de irreversibilidade dos 
efeitos da decisão, a tutela de urgência deverá ser concedida pelo Magistrado. Note-se que a lei não diz 
que a tutela de urgência poderá ser concedida. Não se trata, aqui, de uma faculdade do Juízo, mas de 
um poder-dever, a ser exercido sempre que presentes os pressupostos legais para a concessão da tutela 
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de urgência pretendida. 2. O disposto no art. 477-A da CLT, introduzido pela Lei nº 13.467/17, em sua 
própria literalidade, a despeito de esclarecer não ser necessária a “autorização prévia de entidade sindical 
ou de celebração de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho para sua efetivação”, quedou-
se silente a respeito da necessidade da instauração da consulta prévia para sua validade, no que bem 
andou o legislador, pois não poderia mesmo avançar mais e derrogar os preceitos internacionais que 
tratam da necessidade do diálogo social no âmbito coletivo. 3. As normas de direitos humanos sobre 
o trabalho, quando internalizadas no ordenamento nacional, asseguram um patamar mínimo (não um 
teto) de garantias que dirigem a interpretação das normas emanadas do legislador ordinário. 4. O juiz 
brasileiro não é apenas um juiz nacional, mas um garante do sistema internacional de proteção aos 
direitos humanos. (TRT 3ª R – 1ª Seção de Dissídios Individuais – Rel. José Eduardo Resende Chaves Jr. – 
DJ 30.04.2018 – Processo 0011778-65.2017.5.03.0000)

VÍNCULO EMPREGATÍCIO 

497 – Configuração
 VÍNCULO DE EMPREGO NÃO CONFIGURADO. O reclamante não se desincumbiu de seu ônus de 
prova, a teor do art. 373, I, do CPC c/c art. 818 da CLT, em demonstrar a presença de todos os requisitos 
caracterizadores da relação empregatícia previstos no art. 3º da CLT, motivo pelo qual deve ser mantida a 
sentença do juízo de 1º grau que negou o reconhecimento do vínculo de emprego. (TRT 8ª R – 4ª T – Rel. 
Georgenor de Sousa Franco Filho – DJ 09.04.2018 – Processo nº 0000685-55.2017.5.08.0101)

496 – Pastor
 PASTOR DE IGREJA EVANGÉLICA – VÍNCULO EMPREGATÍCIO – INEXISTÊNCIA. O exercício do 
ministério de fé não acarreta vínculo de emprego entre a Igreja e o pastor. Este, no exercício de suas 
funções, age como membro da própria Igreja; em nome desta e como se esta fosse, atuando no interesse 
que, afinal, é tanto da Igreja como do próprio pastor, exatamente porque membro daquela. Recurso a 
que se nega provimento. (TRT 24ª R – 1ª T – Rel. André Luís Moraes de Oliveira – DJ 10.04.2018 – Processo 
nº 0024509-74.2017.5.24.0076)

495 – Período de treinamento
 RECURSO ORDINÁRIO PATRONAL. PERÍODO DE TREINAMENTO. AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS 
CONFIGURADORES DA RELAÇÃO DE EMPREGO. Para configuração da relação de emprego é necessária 
a presença concomitante de determinados requisitos, como a pessoalidade, a subordinação jurídica, 
a onerosidade e a habitualidade na prestação de serviços. Na hipótese vertente, como dois desses 
requisitos (onerosidade e subordinação jurídica) não restaram comprovados nos autos, impossível o 
reconhecimento da relação de emprego entre as partes, durante o período em que a obreira se submeteu 
a treinamento. Recurso patronal parcialmente provido. (TRT 19ª R – 2ª T – Rel. Anne Inojosa – DJ 
06.04.2018 – Processo nº 0001319-48.2017.5.19.0003)

494 – Requisitos
 RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMANTE. VÍNCULO DE EMPREGO. CNO. CONSULTORA NATURA 
ORIENTADORA. Considerando a existência dos elementos necessários para a aferição da relação de 
emprego, uma vez que o labor ora apreciado era despendido por pessoa física, de maneira pessoal, 
não-eventual, onerosa e mediante subordinação, impõe-se o reconhecimento do vínculo empregatício 
entre as partes. (TRT 17ª R – 1ª T – Rel. José Carlos Rizk – DEJT 26.04.2018 – Processo nº 0000430-
42.2017.5.17.0006)

•••
493
 VÍNCULO EMPREGATÍCIO. EXISTÊNCIA E DURAÇÃO. A postura processual adotada pela 
reclamada em sua contestação – quando veementemente nega a prestação de serviços – já enseja a 
presunção de veracidade da tese obreira, quando o seu próprio preposto admite a prestação de serviços. 
Além disso, a prova testemunhal confirma a existência os requisitos da relação empregatícia bem como 
a duração do contrato de trabalho alegado na exordial. Razão pela qual, correto o reconhecimento da 
existência de relação empregatícia, devendo ser acolhida a duração do pacto laboral noticiada na petição 
inicial. (TRT 10ª R – 2ª T – Rel. Mario Macedo Fernandes Caron – DJ 25.04.2018 – Processo nº 0000077-
70.2017.5.10.0111)
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300

ADICIONAL DE TRANSFERÊN-
CIA 
– Mudança de domicílio, 457
– Provisoriedade, 121

AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE 
– Prescrição, 120
– Processo seletivo, 299
– Depósito 50%, 298
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– Cabimento, 662, 456
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– Destrancamento de recurso, 661
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660
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de, 455
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APOSENTADORIA
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– Preparo recursal, 651

AUTO DE INFRAÇÃO
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AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 
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– Divisor, 645, 288
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