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Na Matéria de Capa desta edição, o Desembar-
gador do Trabalho do TRT da 8ª Região, Doutor em 
Direito Internacional pela USP, Doutor Honoris Cau-
sa e Professor Titular de Direito Internacional e do 
Trabalho da Universidade da Amazônia Geogenor 
de Sousa Franco Filho, em artigo inédito esquadri-
nha as diversas possibilidades legítimas de flexibili-
zação de jornadas de trabalho, enfatizando aquelas 
prestadas por motoristas profissionais. Cuida-se 
das formas e possibilidades de jornadas flexibilizá-
veis, examinando-se, inclusive, regras internacionais 
e estrangeiras, bem como demonstrando a realida-
de brasileira. “Há tendência mundial no sentido de 
reduzir a jornada semanal para quarenta horas, e, 
nesse particular, tramita a PEC nº 89/2015 no Con-
gresso Nacional nesse caminho.” Confira! 

(Página 6)
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Atualidades

TURMA DESTINA INDENIZAÇÃO 
POR DANO MORAL COLETIVO PARA 

FUNDO VOLTADO A CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES

A Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho proveu recurso do 
Ministério Público do Trabalho (MPT) para condenar a Serforte Serviços de 
Vigilância e Segurança Ltda. a pagar R$ 100 mil de indenização por dano 
moral coletivo, pelo descumprimento de normas relacionadas às férias dos 
seus empregados. O valor será revertido ao Fundo dos Direitos da Criança 
e do Adolescente do Município de Criciúma (SC).

Apesar de a jurisprudência predominante no TST ser no sentido de des-
tinar as indenizações por danos à coletividade para o Fundo de Amparo ao 
Trabalhador (FAT), a relatora do recurso, ministra Kátia Magalhães Arruda, 
disse que tem entendimento diverso.

“Não seria o FAT o fundo mais adequado, ora pela destinação jurídica dos 
valores, ora por não atender à diretriz traçada no artigo 13 da Lei 7.347/85, 
quando prevê que os recursos em dinheiro provenientes de condenação em 
ação civil pública devem ser utilizados na reconstituição dos bens lesados, 
ou seja, no local mais próximo e adequado”, destacou. Nesse sentido, ela 
citou precedente do ministro Cláudio Brandão, concluindo que “a reversão 
ao FAT não permite que a comunidade, cujos direitos foram violados, possa 
se beneficiar da função pedagógica”.

A relatora esclareceu que a destinação ao FAT atende aos requisitos da 
lei quando se trata de condenações de repercussão nacional, mas não é 
o único fundo ou instituição habilitado para tanto. No caso em discussão, 
ela ressaltou que há, na cidade de Criciúma (SC), o Fundo dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, que atende a todos os requisitos e é previsto no 
artigo 88, inciso IV, da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente).  

De acordo com a ministra, ele “é vinculado ao Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente (com participação da comunidade e do 
Ministério Público), e parte de uma política nacional garantida pela Constituição 
da República, em seu artigo 227, que obriga o Estado, a família e a sociedade 
à proteção integral e absolutamente prioritária a crianças e adolescentes”.

Com base na fundamentação da relatora, a Sexta Turma decidiu, por 
unanimidade, que o valor da indenização deve ser revertido ao fundo do 
município de Criciúma. “Condicionada sua liberação a projetos voltados ao 
combate do trabalho infantil, à proteção de direitos trabalhistas e sociais, 
à educação e profissionalização de adolescentes, a serem aprovados, 
inclusive, pelo Ministério Público do Trabalho e pelo Juizado da Infância e 
da Adolescência”, enfatizou Kátia Arruda.

MOTIVOS PARA A CONDENAÇÃO

Os ministros consideraram a gravidade das irregularidades cometidas 
pela Serforte Serviços de Vigilância e Segurança, como a coação sobre 
empregados para assinarem documentos com data retroativa e/ou em 
branco, após a concessão das férias já em atraso; o estorno de valores 
depositados nas contas dos que se negaram a assinar o registro fraudulento; 
o desconto de auxílio-alimentação dos empregados, como se estivessem 
em férias; o depósito a menor do valor delas; e o incorreto pagamento do 
abono pecuniário de férias.

Fonte: ASCS/TST
Processo: RR-1555-43.2011.5.12.0055



Destaque João Carlos Teixeira e Renan Bernardi Kalil

FINANCIAMENTO, SINDICATOS E 
DEMOCRACIA

O 
financiamento das atividades sindicais é um 
dos principais temas que suscita debates no 
mundo do trabalho. A permanência de elemen-
tos corporativistas na legislação brasileira e a 

transição incompleta ocorrida na Constituição Federal de 
1988 são características marcantes desta conjuntura. Com 
os objetivos de estudar e de apresentar propostas com rela-
ção ao custeio da atividade sindical foi criada a Comissão 
Especial na Câmara dos Deputados. O Ministério Público 
do Trabalho participou de audiência pública e apresentou 
nota técnica para contribuir com os debates.

O ponto central para democratizar o financiamento sindi-
cal no Brasil passa por enfrentar o imposto sindical (também 
chamada de contribuição sindical) e a regulamentação de um 
mecanismo que combine ação sindical com a participação 
dos representados na definição do seu formato.

O imposto sindical é mecanismo compulsório de custeio 
dos sindicatos, concebido com a finalidade de controlá-los. 
Para que uma entidade tenha direito a receber os valores 
oriundos do imposto sindical, basta a realização do regis-
tro no Ministério do Trabalho, não havendo necessidade 
de promover qualquer atividade ou de atuar em prol dos 
representados pelo sindicato. 

Uma das principais funções atribuídas às entidades sindi-
cais é a negocial. Contudo, dados do Ministério do Trabalho 
mostram que mais de 5.000 sindicatos representantes de 
trabalhadores, em um universo de aproximadamente 11.000 
entidades, nunca celebrou qualquer acordo ou convenção 
coletiva. Excluindo os sindicatos de trabalhadores rurais, 
de servidores públicos e outros que possuem especifici-
dades no processo negocial, ainda restam cerca de 2.000 
entidades que nunca negociaram.

Também, é relevante mencionar a considerável quanti-
dade de sindicatos que existe apenas formalmente, embora 
receba a verba do imposto. São conhecidos os casos de 
federações patronais que concedem salas para servirem 
como sede de entidades fantasmas, ou seja, são locados 
espaços para a indicação de endereços de entidades que 
existem somente no âmbito formal.

Uma das consequências negativas da permanência 
do imposto sindical é a perpetuação de um ambiente que 
estimula a fragmentação da representação sindical, sem 
qualquer benefício ao empregado ou ao empregador, fator 

que compromete a legitimidade das entidades. Segundo 
o Ministério do Trabalho, no Brasil há mais de 16.000 sin-
dicatos, sendo que 10.000 representam trabalhadores e 
6.000, empresas.

Sendo assim, percebe-se que a manutenção de uma 
contribuição compulsória de trabalhadores e empresas para 
o custeio de sindicatos estimula a existência de entidades 
que existem somente para receber o imposto sindical e 
não para atuar em favor de seus representados, além de 
enfraquecer a defesa dos interesses de classe.

Com os objetivos de democratizar as relações de traba-
lho e de viabilizar a subsistência dos sindicatos é importante 
o estabelecimento de uma contribuição que seja vinculada 
às atividades desenvolvidas pelas entidades e que permita 
a expressão de opinião de todos os representados. 

Uma proposta interessante é a criação da contribuição 
negocial, em que a sua cobrança estaria ligada à realização 
de negociação coletiva e a definição dos valores ocorreria 
em assembleia, na qual seriam facultados os direitos de 
voz e de voto a todos os membros da categoria, bem como 
a manifestação de oposição.

Dessa forma, o envolvimento dos representados com as 
atividades sindicais seria estimulado, uma vez que teriam o 
poder de examinar os termos das tratativas conduzidas pelo 
sindicato e trabalhadores e empresários seriam atraídos 
para as discussões relacionadas ao cotidiano da entidade.

A extinção do imposto sindical e a regulamentação 
de uma contribuição negocial também teriam o mérito de 
adequar a legislação brasileira às normas internacionais e 
à lei das centrais sindicais. A Organização Internacional 
do Trabalho entende que contribuições como o imposto 
sindical contrariam o princípio da liberdade sindical, mas 
outras, como a contribuição negocial, estão em conformi-
dade com o referido princípio. Ainda, deve-se destacar a 
lei que regulamentou as centrais sindicais, elaborada em 
consenso com as entidades, que em seu art. 7º prevê que a 
regulamentação da contribuição negocial levará à extinção 
do imposto sindical.

Portanto, para que seja possível dar um passo em 
direção ao fortalecimento dos sindicatos e à democra-
tização das relações coletivas de trabalho são urgentes 
a extinção do imposto sindical e a regulamentação da 
contribuição negocial. 

JOÃO CARLOS TEIXEIRA é Procurador do Trabalho e Coordenador Nacional de Promoção da Liberdade Sindical (CONALIS) do MPT. 
RENAN BERNARDI KALIL é Procurador do Trabalho e Vice-Coordenador Nacional de Promoção da Liberdade Sindical (CONALIS) do MPT.
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POSSIBILIDADES LEGÍTIMAS DE FLEXIBILIZAÇÃO DE 
JORNADAS DE TRABALHO

Matéria de Capa Georgenor de Sousa Franco Filho

DA ORIGEM DAS LIMITAÇÕES À 
FLEXIBILIZAÇÃO DAS JORNADAS DE 

TRABALHO

A convivência entre capital e trabalho 
sempre teve altos e baixos. O tra-
balhador precisa de recursos para 
sustentar a si próprio e à sua família. 

O patrão necessita de mão de obra humana para 
tocar seu empreendimento. Essa é a realidade 
que todos nós sabemos ser assim.

As limitações às jornadas de trabalho sur-
giram no século XIX. Antes, nada havia, senão 
o excesso de trabalho para homens, mulheres 
e crianças, embora Alice Monteiro de Barros 
(2010, p. 661) observe a existência da Lei das 
Índias, de 1593, que vigorou na Espanha, dis-
pondo que a jornada não poderia ultrapassar 

“Tramita na Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania do Senado Federal, a PEC 
nº 89/2015, que reduz de quarenta e quatro 
horas para quarenta horas a jornada sema-
nal de trabalho no país, com redução gradu-
al de uma hora por ano, preferencialmente 
aos sábados para, ao cabo, fixar nas quaren-
ta pretendidas. Essa redução, se aprovada, 
importará na pratica de mais ho-
ras extras por parte do trabalha-
dor ou de mais contratações. Uma 
ou outra irão, certamente, onerar 
as empresas, quer pelo pagamen-
to de salários e seus acréscimos, 
quer pelo custo social da mão de 
obra no Brasil.”
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Matéria de Capa

oito horas diárias1. A partir de 1847, surgiram 
as limitações. Inicialmente, na Inglaterra, de 10 
horas. No ano seguinte, na França. Em 1868, 
nos Estados Unidos, a jornada de oito horas, 
exemplo seguido, no século XX, por Chile, Cuba 
e Uruguai, dentre outros.

Justifica-se a limitação da jornada de tra-
balho por cinco fundamentos: higidez do tra-
balhador, recuperação da fadiga, aumento de 
produtividade, dever do Estado de garantir 
melhores condições de vida (fundamento polí-
tico), aproximação com a família e os amigos 
(fundamento social).

Desde quando os direitos trabalhistas pas-
saram a ser tutelados pelo Estado, tratou-se de 
cogitar de flexibilizar as relações de trabalho 
e, mais avançadamente, de desregulamentar 
essas mesmas relações. 

Flexibilizar significa, na doutrina de Robor-
tella (1994, p. 97):

[...] o instrumento de política social carac-
terizado pela adaptação constante das nor-
mas jurídicas à realidade econômica, social 
e institucional, mediante intensa participação 
de trabalhadores e empresários, para eficaz 
regulação do mercado de trabalho, tendo como 
objetivos o desenvolvimento econômico e o 
progresso social2.

Desregulamentar importa, como ensina 
Amauri Mascaro Nascimento (2004, p 156-
7), em: 

[...] política legislativa de redução da interfe-
rência da lei nas relações coletivas de trabalho, 
para que se desenvolvam segundo o princípio da 
liberdade sindical e a ausência de leis do Estado 
que dificultem o exercício dessa liberdade, o 
que permite maior desenvoltura do movimento 
sindical e das representações de trabalhadores, 
para que, por meio de ações coletivas, possam 
pleitear novas normas e condições de trabalho 
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em direto entendimento com as representações empresariais ou 
com os empregadores3.

Zygmunt Bauman (2010, p. 34; 2003, p. 42), crítico das 
mudanças deste século, diz que a flexibilização é o nome 
politicamente correto da frouxidão de caráter4, e a desre-
gulamentação é a palavra da hora e o princípio estratégico 
louvado e praticamente exibido pelos detentores do poder5.

Ademais, existem três critérios a considerar na jornada 
de trabalho: 

1) o tempo efetivamente trabalhado, que é aquele em que o 
empregado está desenvolvendo suas atividades, excluindo-se  
os intervalos intrajornada, apesar de serem remunerados; 

2) o tempo à disposição do empregador, compreendido 
a permanência no local de trabalho e também nos serviços 
externos por conta e responsabilidade daquele, que é a regra 
adotada pelo art. 4º da CLT; 

3) o tempo de deslocamento ao local de trabalho, cha-
mado in itinere, que se refere ao período de deslocamento 
casa-trabalho-casa.

No que se refere ao transporte coletivo, existem regras 
específicas, nos termos da Lei nº 13.103, de 2.3.2015, que 
introduziu a seção IV-A ao capítulo I do título III da CLT. O art. 
235-C, caput, da CLT dispõe que a jornada diária do motorista 
é de oito horas, prorrogáveis por mais duas, que pode ser por 
acordo individual, ou por até quatro horas, neste caso sempre 
por negociação coletiva. Sendo essa a jornada, esse será o 
tempo de trabalho efetivo, mas, no caso desses profissio-
nais, além de excluídos, como dos demais, os intervalos para 
refeição (de uma hora, conforme o § 2º do mesmo artigo), 
repouso e descanso, também se excluirá o tempo de espera 
(art. 235-C, § 1º).

O tempo de espera é situação específica do motorista 
profissional, conforme os §§ 8º a 12 do art. 235-C da CLT. Não 
sendo considerado parte da jornada de trabalho, nem tendo 
direito ao adicional de 50% como horas extraordinárias, o tempo 
de espera é aquele que despende o trabalhador no aguardo de 
carga e descarga do veículo sob seus cuidados, nas depen-
dências do embarcador ou do destinatário e o período gasto 
em fiscalizações em barreiras fiscais ou alfandegárias (art. 8º). 

A forma de remuneração do tempo de espera encerra um 
cálculo prejudicial ao trabalhador. A regra atual admite que a 
hora do tempo de espera será de 30% do valor da hora normal, 
ou seja, 0,30. É diversa da regra contida na lei anterior, a de 
nº 12.619, de 2012, que previa o acréscimo de 30% sobre a 
hora normal, ou seja, 1,30 (§ 9º do art. 235-C). 

Ainda sobre o tempo de espera, os §§ 11 e 12 contem-
plaram regras sobre condições específicas da atividade do 
motorista, quer aguardando providências, como as descritas 
no § 8º, quer movimentando o veículo para dar cumprimento 
a essas mesmas providências. Vejamos:

§ 11. Quando a espera de que trata o § 8o for superior 
a 2 (duas) horas ininterruptas e for exigida a permanência 
do motorista empregado junto ao veículo, caso o local 
ofereça condições adequadas, o tempo será considerado 
como de repouso para os fins do intervalo de que tratam 
os §§ 2o e 3o, sem prejuízo do disposto no § 9o. 

§ 12. Durante o tempo de espera, o motorista poderá 
realizar movimentações necessárias do veículo, as quais 
não serão consideradas como parte da jornada de trabalho, 
ficando garantido, porém, o gozo do descanso de 8 (oito) 
horas ininterruptas aludido no § 3o. 

Data venia, essas condições são altamente injustas. Quanto 
ao § 11, não podemos considerar como repouso quando ao 
trabalhador é exigido permanecer junto ao veículo, caso o 
local ofereça condições adequadas. Ora, quais são essas 
condições adequadas? Se é exigido permanecer junto ao 
veículo, como considerar intervalo de repouso? São aspectos 
altamente criticáveis. E a isso se acresça que esse tempo 
de espera sequer integra a jornada de trabalho do obreiro, 
conforme preconiza o § 12 seguinte.

Algumas outras categorias profissionais possuem critérios 
igualmente específicos. Aos ferroviários, a CLT cuida da prontidão 
(§ 3º do art. 244 da CLT) e sobreaviso (art. 24, § 2º, da CLT). 
Ambas, porém, são aplicáveis por analogia a outras profissões. 
A prontidão é o período de doze horas, nas dependências da 
empresa com acréscimo de 2/3 do salário hora/normal. O 
sobreaviso é o regime segundo o qual o empregado permanece, 
em sua residência, sem trabalhar, à disposição do empregador, 
para substituir quem faltar ou para atender serviço não previsto, 
aguardando ser chamado, a qualquer momento. A Súmula nº 
428 do TST6 cuida do sobreaviso para os empregados que 
estão sujeitos a controle patronal por meios telemáticos ou 
informatizados, submetidos a plantão ou regime equivalente.

Ademais, considerando situações especiais de atividades, 
existem categorias com jornadas reduzidas, conforme fixação 
ou na CLT ou em leis específicas. Eis alguns exemplos:

1) Bancário (art. 224 da CLT): 6 h/dia; 30 h/semana (o 
sábado do bancário é considerado dia útil não trabalhado, 
conforme a Súmula nº 113/TST7);

2) Empregados de telefonia, telegrafia, radiotelegrafia, 
radiotelefonia (art. 227 da CLT): 6 h/dia; 36 h/semana;

3) Operadores cinematográficos (art. 234 da CLT): 6h/dia 
(5h/cabina; 1h/manutenção);

4) Ferroviários (arts. 245 e 246 da CLT): cabineiros (8h/
dia); operadores telegrafistas (6h/dia);

5) Trabalhadores em minas de subsolo (art. 293 da CLT): 
6 h/dia; 36h/semana;

6) Professores (art. 318 da CLT): 4h/aula consecutivas 
até 6h/intercaladas;

7) Petroleiros (Lei nº 5.811/1972, arts. 3º e 4º): 8h/
revezamento;

8) Músicos (Lei nº 3.857/1960, arts. 41 e 42): 5 h/dia até 
6 ou 7h/dia conforme a função;

9) Mãe Social (creches) (Lei nº 7.644/1987, art. 6º): 
conforme a necessidade;

10) Engenheiros, arquitetos, agrônomos, veterinários (Lei 
nº 4.950-A/1966, art. 3º): 6 a 8h/dia, conforme a atividade;

11) Aeronauta (Lei nº 7.183/1984, art. 21): conforme a 
tripulação (simples = 11h/dia; composta =14h/dia; reveza-
mento = 20 h/dia);

12) Radiologista (Lei nº 7.394/1985, art. 14): 24h/semana;
13) Fisioterapeutas (Lei nº 8.856/1994, art. 1º): 30h/

semana;
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14) Advogados (Lei nº 8.906/1994, art. 20): 4h/dia; 20h/
semana; e,

15) Jornalistas, revisores, fotógrafos e ilustradores (art. 
303, CLT): 5 h/dia; 30h/semana.

Quanto ao motorista profissional, ao contrário dos exemplos 
que foram citados, a situação é diversa e, como já demonstrado, 
sua jornada pode ser ampliada, como os inconvenientes que 
foram assinalados.

JORNADAS FLEXIBILIZÁVEIS NO BRASIL

Existem situações específicas de jornada de trabalho que 
podem ser flexibilizadas.

O contrato de trabalho em tempo parcial surgiu no Brasil 
em 2001, representando uma forma de flexibilizar as relações 
laborais. A Lei Complementar nº 150/2015 estendeu a regra 
do art. 58-A da CLT para o doméstico. A jornada de trabalho 
em contratação nessa hipótese será de 25 horas semanais, 
vedada a sobrejornada (art. 59, § 4º, CLT). Nesse caso, o 
trabalhador receberá salário proporcional à jornada. É evidente 
que se trata de uma forma de precarização do trabalho, no 
entanto, considerando as dificuldades atuais de manutenção 
do emprego no Brasil, é um modo menos danoso de evitar 
mal maior: o desemprego.

Para o motorista profissional, renova-se a possibilidade 
de flexibilização de jornada mediante negociação coletiva. 
O art. 235-C, caput, consolidado prevê a possibilidade de 
prorrogação por mais duas horas, por acordo individual, e por 
mais quatro horas, por meio de acordo ou convenção coletiva 
de trabalho. Não significa que o trabalhador possa estar em 
atividade por até quatorze horas, mas que pode desenvolver 
seu mister entre 10 (mediante acordo individual) a 12 horas 
(através de negociação coletiva).

O turno ininterrupto de revezamento é tratado no art. 7º, 
XIV, da Constituição. Atende à atividade produtiva contínua 
da empresa, mas provoca desgaste físico ao empregado, 
que é biologicamente atingido. Sua jornada é de seis horas/
dia prorrogáveis por negociação coletiva, com acréscimo de 
mais duas horas (conforme a Súmula nº 423/TST8). Esse 
revezamento geralmente ocorre semanal, quinzenal ou men-
salmente, variando os diversos turnos nos períodos diurno e 
noturno, conforme escalas previamente elaboradas. De igual 
sorte, os intervalos interjornadas, intrajornada e semanal não 
descaracterizam esse tipo de trabalho (Súmula nº 360/TST9). 
Tenho me posicionado no sentido de que se trata de jornada 
altamente gravosa ao trabalhador, dificultando desde seu 
repouso regular, até o seu relacionamento familiar. O fato 
incontestável, todavia, é que se torna inafastável, sobretudo 
nas indústrias metalúrgica e siderúrgica.

Encontramos nesse rol a jornada conhecida como 12x36, 
que consiste em 12 horas de labor diário contínuo e, na sequên-
cia, 36 horas de descanso. É pratica habitual, mas não exclusiva, 
nos setores de saúde (hospitais, clínicas e pronto-socorros) 
e de vigilância, podendo decorrer de cláusula inserida em 
acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho, fruto de 
negociação coletiva. Observo, aqui, a Súmula nº 444 do TST10 
que admite, em caráter excepcional, jornada de 12x36, con-

siderando sem direito a receber adicional de sobrejornada 
pelas 11ª e 12ª horas. 

Em síntese, dada a complexidade do tema turnos ininter-
ruptos de revezamento, permito-me resumir nos seguintes 
aspectos:

1. O empregado sempre trabalha em turnos alternados;
2. Trata-se de um sistema excepcional de compensação 

de jornada;
3. A jornada nesse sistema é sempre de seis horas (art. 

7º, XIV, da Constituição);
4. Os casos de excesso de jornada somente são cabíveis 

em situações excepcionais e se houver prévia negociação 
coletiva (art. 7º, XXVI, da Constituição);

5. Sem negociação, turno de revezamento com jornada 
superior a seis horas dá direito a horas extras;

6. Se houver trabalho até a 8ª hora, aplica-se a Súmula nº 
423 do TST, sendo indevidas as 7ª e 8ª hs;

7. Se houver trabalho acima de 8 h, observado o limite 
de 10 h do art. 59 da CLT, as 9ª e 10ª h são horas simples;

8. Se a jornada extrapolar da 8ª, e nas jornadas alternadas 
de 12x24, 12x36, 12x48 não haverá adicional de horas extras 
(Súmula nº 444 do TST) para as 11ª e 12ª h.

9. Se o turno de revezamento for de 24x96, mesmo havendo 
norma coletiva, por se tratar de jornada extenuante, colocando 
em risco a própria vida do trabalhador, serão devidas, como 
extras, todas as horas excedentes à 6ª e deve ser declarada 
nula, ex officio e incidentalmente, a cláusula em referência 
(art. 9º, CLT).

POSSIBILIDADES DE FLEXIBILIZAÇÃO DE 
NORMAS TRABALHISTAS

Arnaldo Süssekind (2005, p. 208) crítica a flexibilização, 
afirmando que é uma fenda no princípio da inderrogabilidade 
das normas de proteção ao trabalho, admitida nos limites do 
sistema jurídico nacional11. E, adiante, acentua:

[...] a flexibilização da duração do trabalho consiste, portanto, 
em estabelecerem-se jornadas variáveis, de forma a que, em deter-
minado período, correspondam ao total das respectivas jornadas 
normais, ou na formação de um ‘stock’ de horas suprimidas em 
certo prazo, que podem ser utilizadas de conformidade com o 
estipulado no instrumento da negociação coletiva12.

Em nosso país, a flexibilização da jornada de trabalho tem 
amparo constitucional, infraconstitucional e jurisprudencial. 
Vejamos alguns aspectos.

Os permissivos constitucionais estão espalhados ao longo 
do art. 7º do Texto Fundamental de 1988, sobretudo quando, 
no inciso XXVI, promove o reconhecimento dos acordos e 
convenções coletivas de trabalho. Nesse direito, está o início 
formal da prevalência do negociado sobre o legislado e o 
princípio do fim do poder normativo da Justiça do Trabalho.

É pela via negocial da autonomia privada coletiva que a 
Constituição admite flexibilizar em vários momentos as condi-
ções de trabalho. Primeiro, o salário pode ser reduzido (inciso 
VI), limitado, evidente, ao mínimo em vigor (inciso IV). Depois, a 
jornada de trabalho pode ser modificada: o inciso XIII permite 
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que a duração da jornada seja compensada ou reduzida; e o 
XIV admite modificar os turnos ininterruptos de revezamento 
de seis horas, que podem chegar a até oito horas, conforme 
a Súmula nº 423 do TST. O percentual de 50% para hora 
extraordinária (inciso XV) não pode ser reduzido, mas pode 
ser ampliado, por força do inciso XXVI.

Existem ademais normas infraconstitucionais contemplando 
essa possibilidade flexibilizadora. Irei referir-me a dois casos.

O primeiro é o chamado banco de horas, que é uma forma 
de compensação anual, instituída pela Lei nº 9.601/1998, 
atribuindo nova redação ao art. 59 da CLT. Esse sistema não 
se aplica aos contratos em regime de tempo parcial, nem às 
hipóteses de que trata a Súmula nº 85 do TST, que voltarei a 
comentar, exclusão expressa em seu item V.

As características básicas do banco de horas são: 1) ser 
criado por negociação coletiva (acordo ou convenção coletiva 
de trabalho); 2) as horas suplementares serão, no máximo, duas 
por dia; 3) essa sobrejornada não será paga, mas haverá uma 
expectativa de compensação futura em até um ano; 4) horas 
excedentes à 10ª não podem ser compensadas, porque acima 
do limite de dez horas/dia, devendo ser remuneradas de pronto.

O segundo é o sistema introduzido pela Lei nº 13.189, de 
19.11.2015, que instituiu o Programa de Proteção ao Emprego. 
Esse PPE veio tentar preservar empregos em momento 
de retração da economia e ajudar na recuperação econô- 
mico-financeira das empresas, dentre outras finalidades, fomen-
tando a negociação coletiva e aperfeiçoando as relações de 
emprego. É o que consta do seu artigo 1º. 

Com efeito, mediante negociação coletiva, pode haver 
redução temporária, em até 30%, da jornada de trabalho e 
consequente redução salarial (art. 5º). O mesmo pode se 
aplicar às microempresas e a empresas de pequeno porte. 
A Lei do PPE criou dois tipos específicos de acordo coletivo 
para atender essas hipóteses.

As empresas que aderirem ao PPE celebram um acordo 
coletivo de trabalho específico, ACTE, com o sindicato profis-
sional que representa a categoria de sua atividade econômica 
preponderante. Em se tratando de acordo celebrado com 
microempresas e empresas de pequeno porte, estaremos 
diante de um acordo coletivo múltiplo de trabalho especifico 
(ACMTE).

Esses acordos coletivos devem consignar: o número total 
de empregados abrangidos e sua identificação; os estabeleci-
mentos e setores da empresa que são atingidos; o percentual 
de redução de jornada e a redução proporcional ou menor 
do salário (incisos I a III), e terá duração de até seis meses, 
podendo ser prorrogados até o limite de 24 meses (inciso IV). 
Ou seja, é possível haver várias prorrogações, desde que não 
seja ultrapassado esse limite.

A fim de preservar os empregos nesse momento de crise, 
a Lei nº 13.189/2015 acrescentou também a garantia no 
emprego equivalente, no mínimo, ao período de redução de 
jornada, acrescida de um terço (inciso V), além de criar comis-
sões paritárias que acompanharão a implementação da norma 
coletiva, comissões que não existem para o caso de acordo 
múltiplo (ACMTE).

A compensação de jornada é prevista no ordenamento legal 
brasileiro em forma de acordo. Diz o § 2º do art. 59 da CLT:

§ 2º Poderá ser dispensado o acréscimo de salário se, por 
força de acordo ou convenção coletiva de trabalho, o excesso de 
horas em um dia for compensado pela correspondente diminuição 
em outro dia, de maneira que não exceda, no período máximo de 
um ano, à soma das jornadas semanais de trabalho previstas, 
nem seja ultrapassado o limite máximo de dez horas diárias.

Nessa linha, interpretando-o jurisprudencialmente, a Súmula 
nº 85 do TST consigna:

COMPENSAÇÃO DE JORNADA
I – A compensação de jornada de trabalho deve ser 

ajustada por acordo individual escrito, acordo coletivo ou 
convenção coletiva. 

II – O acordo individual para compensação de horas é 
válido, salvo se houver norma coletiva em sentido contrário. 

III – O mero não atendimento das exigências legais 
para a compensação de jornada, inclusive quando ence-
tada mediante acordo tácito, não implica a repetição do 
pagamento das horas excedentes à jornada normal diária, 
se não dilatada a jornada máxima semanal, sendo devido 
apenas o respectivo adicional. 

IV – A prestação de horas extras habituais descaracte-
riza o acordo de compensação de jornada. Nesta hipótese 
normal deverão ser pagas como horas extraordinárias e, 
quanto àquelas destinadas à compensação, deverá ser 
pago a mais apenas o adicional por trabalho extraordinário.

V – As disposições contidas nesta súmula não se 
aplicam ao regime compensatório na modalidade “banco 
de horas”, que somente pode ser instituído por negociação 
coletiva.

VI – Não é válido acordo de compensação de jornada 
em atividade insalubre, ainda que estipulado em norma 
coletiva, sem a necessária inspeção prévia e permissão 
da autoridade competente, na forma do art. 60 da CLT13.

O enunciado dessa súmula permite as seguintes consi-
derações:

1) Além da previsão constitucional de negociação coletiva, 
para que seja feita compensação, é válido o acordo individual, 
desde que não exista acordo ou convenção coletiva de trabalho;

2) Descumprimento de normas legais quanto à compensa-
ção, mesmo que mediante acordo tácito, não enseja pagamento 
dobrado de horas extras diárias, mas apenas se houver excesso 
semanal (mais de 44 horas), quando será devido apenas o 
adicional de 50% pelas horas excedentes;

3) Considerando a imprevisibilidade de trabalho extra-
vagante, se houver habitualidade, o acordo de prorrogação 
descaracteriza-se. Assim, as horas excedentes às 44 semanais 
serão pagas com adicional de 50% e as demais, que forem 
compensadas, recebem o mesmo adicional. Se houvesse o 
pagamento do valor singelo da hora, nessa hipótese, haveria 
duplicidade, considerando que ela já foi paga no dia em que 
excedeu; 

4) Não há compensação quando se tratar de banco de 
horas; e,

5) Quando se tratar de atividade insalubre, o acordo de 
compensação de jornada fica dependente de inspeção prévia 
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e permissão expressa da autoridade competente do Ministério 
do Trabalho e Emprego, como prescreve o art. 60 da CLT, 
ainda que esse acordo decorra de norma coletiva.

TRATAMENTO INTERNACIONAL E COMPARADO

No âmbito do Direito Internacional, chamo atenção para 
o relevante papel da Organização Internacional do Trabalho 
(OIT). Criada há exatos 97 anos, a OIT possui farta produção 
legislativa, representada, sobretudo, por 189 convenções 
internacionais do trabalho e 204 recomendações internacio-
nais do trabalho.

Das convenções, que são tratados stricto sensu, o Brasil 
ratificou 96, estando oitenta em vigor, denunciados os demais. 
Nenhuma delas, todavia, se enquadra dentre as que são espe-
cificamente destinadas a cuidar de jornada de trabalho.

É que a OIT possui quatro convenções sobre jornada de 
trabalho. A nº 1, a primeira de todas a demonstrar a preocupa-
ção desde o início com esse tema, cuida de horas de trabalho 
na indústria, limitando nessas empresas a jornada a oito h/
dia ou 48h/semana. Adotada na 1ª reunião da Conferência 
Internacional do Trabalho, está vigendo desde 13.6.1921, e 
o Brasil não a ratificou.

A nº 30 trata de horas de trabalho no comércio e escritórios, 
adotada em 28.6.1930 e vigendo desde 29.8.1933, também 
não ratificada pelo Brasil.

A nº 47 versa sobre redução da jornada semanal para 
40 horas, tendo sido adotada em 22.6.1935, vigendo desde 
23.6.1957, e também sem ratificação brasileira.

Por fim, a Convenção nº 175, adotada em 24.6.1994, que 
entrou em vigor em 28.2.1998, cuida do trabalho em tempo 
parcial, e igualmente não ratificamos.

Ademais, existe a Recomendação nº 116, sobre a redução 
da duração do trabalho, que Genebra adotou em 26.6.1962, 
tratando-se apenas de uma proposta de ajuste da legislação 
interna, sem o tema se encontrar necessariamente maduro 
para se transformar em convenção.

Este é o panorama da OIT, do qual nosso país está sem inser-
ção, porquanto não adota nenhuma das convenções mencionadas.

No que tange à duração do trabalho, o direito comparado 
demonstra que muitos países cumprem jornada superior a oito 
h/dia. E muitos são desenvolvidos: Japão, Estados Unidos, 
Canadá, China, México, Áustria, Nova Zelândia e Portugal, 
dentre outros. Sinaliza que a preocupação em reduzir o tempo 
disponível para o trabalho nem sempre tende a diminuir.

Por outro lado, o valor da hora de trabalho é variável, conforme 
a situação de desenvolvimento da cada país. Na Austrália, o valor 
da hora de trabalho é o maior do mundo: 16,37 dólares australia-

nos/hora. Porém, considerando-se o valor do dólar americano 
a R$ 3,63 (cotação de 08.04.201614), o salário hora 

é irrisório no Burundi, África, que possui o menor 
de todos. Lá, a jornada mensal é de 220 horas 

(art. 112 do Code du Travail15) e o salário 
mínimo mensal é de US$ 6,90, o que 

equivale a exatos US$ 0,03/hora. No 
Brasil, o salário mínimo hora é de 

R$ 4,00 (considerando o atual 
salário mínimo mensal de R$ 

880,00), importando em ape-
nas US$ 0.90/hora, mas, 
ainda assim, trinta vezes 
superior ao do Burundi.

REALIDADE E 
PERSPECTIVAS 

DO TRABALHO EM 
SOBREJORNADA

Pode ser assim sin-
tetizado o sistema de 
horas de trabalho no 
Brasil: o limite da jornada 

em nosso país é de 8 h/
dia, 44 h/semana ou 220 

h/mês; convivem, harmo-
nicamente, os princípios da 

autonomia privada coletiva e 
individual, com a supremacia 

do primeiro. No que tange à limi-
tação, estamos rigorosamente em 

consonância com a maioria dos países.
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No entanto, tramita na Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania do Senado Federal, a PEC nº 89/2015, que reduz 
de quarenta e quatro horas para quarenta horas a jornada 
semanal de trabalho no país, com redução gradual de uma 
hora por ano, preferencialmente aos sábados para, ao cabo, 
fixar nas quarenta pretendidas. Essa redução, se aprovada, 
importará na pratica de mais horas extras por parte do traba-
lhador ou de mais contratações. Uma ou outra irá, certamente, 
onerar as empresas, quer pelo pagamento de salários e seus 
acréscimos, quer pelo custo social da mão de obra no Brasil.

Cabe, finalmente, indagar se a jornada de trabalho pode 
legitimamente ser flexibilizada? A resposta é positiva. Condi-
ciona-se, no entanto, a alguns elementos fundamentais para 
ter validade:

1. Pode haver redução de jornada e de salário se atender 
ao interesse das partes;

2. Idealmente, para todas essas modificações, para mais 
ou para menos, devem, sempre, ser observadas razões de 
saúde, higiene e segurança do trabalhador;

3. O acordo para compensação de jornada pode, também, 
ser individual, conforme a Súmula nº 83, I e II, do TST, exceto 
quando se tratar de turno ininterrupto de revezamento, que 
sempre deve ser fruto da autonomia privada coletiva;

4. Abusos não são permitidos. Eventuais fraudes nos con-
tratos, especialmente aqueles individuais, importarão em graves 
prejuízos aos empregadores, que, dentre outras situações, 
podem enfrentar ações de indenização por dano moral, além 
de medidas de natureza administrativa;

5. É recomendável que trabalhadores e empregadores 
ajustem jornadas dignas de trabalho, eliminando prestação e 
pagamento de horas extras, e contratando mais empregados, 
podendo ser adotado o regime de trabalho em tempo parcial, 
legalmente permitido, que é precarizador, menos oneroso para 
as empresas e proporcionador de mais empregos, e menos 
danoso que o desemprego;

6. Há tendência mundial no sentido de reduzir a jornada 
semanal para quarenta horas, e, nesse particular, tramita PEC 
no Congresso Nacional nesse caminho. 



O Brasil e o mundo chegaram a mais um dia 28 de 
abril sem ter o que comemorar. No Dia Mundial e 
Nacional em Memória das Vítimas de Acidentes 
e Doenças do Trabalho, milhões de trabalhadores 

foram afetados pelas consequências da falta de políticas de 
prevenção e segurança. Foram afastados do trabalho, lesa-
dos, mutilados ou mortos. Formaram uma legião de pessoas 
vitimadas por tragédias que marcaram para sempre suas vidas.

Pelos dados do Ministério do Trabalho e Previdência Social, 
em 2014 foram 704.136 acidentes e doenças do trabalho e 
2.783 mortes no Brasil. Apesar de pequeno recuo em relação 
a 2013, o cenário ainda apresenta números maiores do que 
muitas guerras. Fica pior quando o parâmetro é o da pesquisa 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, que 
apurou quase 5 milhões de acidentes entre 2012 e 2013, 
confirmando a subnotificação do sistema oficial.

O Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho – 
Sinait – denuncia que, mesmo diante desta grave realidade, 
há tentativas de fragilizar os mecanismos de proteção aos 
trabalhadores, como a Norma Regulamentadora nº 12, que 
trata de segurança em máquinas e equipamentos. Dois projetos 
tramitando na Câmara dos Deputados e no Senado com o 
objetivo de suspender a NR 12. As propostas são patrocinados 
por um forte lobby empresarial, que despreza a vida e a saúde 
dos trabalhadores.

Fazendo um recorte para acidentes de trabalho com máqui-
nas e equipamentos, de acordo com a Secretaria de Inspeção 
do Trabalho, do Ministério do Trabalho e Previdência Social, 
de 2011 a 2015 houve 350.558 ocorrências, que resultaram 
em fraturas, amputações e óbitos de trabalhadores.

Com a atualização da NR 12, que, entre outras determina-
ções, estabeleceu a substituição de equipamentos obsoletos 
do parque industrial brasileiro por novos equipamentos, houve 
redução dos acidentes nos dois últimos anos. O número de 
amputações registradas em 2015 foi de 3.294, 22,9% menor 

que em 2014, quando ocorreram 4.272. O mesmo ocorreu com 
as fraturas, que passaram de 14.712 em 2014 para 11.984 
em 2015, o que representa uma redução de 18,5%. Já os 
184 óbitos ocorridos em 2015, correspondem a 11,96% a 
menos que os registrados em 2014, quando morreram 209 
trabalhadores.

Entre as muitas medidas que podem ser tomadas para 
reverter esse grave quadro está o fortalecimento e a valoriza-
ção da Auditoria-Fiscal do Trabalho, para atuar direta e firme-
mente na prevenção dos acidentes nos locais de trabalho. Os 
Auditores-Fiscais estão em contato direto com trabalhadores 
e empregadores, têm condições de avaliar os ambientes de 
trabalho e agir antes que os acidentes ocorram. Esse trabalho 
está prejudicado pela falta de pessoal, que se agrava com as 
aposentadorias e a falta de realização de concursos públicos. 
Toda a sociedade sofre as nefastas consequências da negli-
gência do Estado.

Estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Apli-
cada – Ipea, revela a necessidade de, pelo menos, mais 5.800 
Auditores-Fiscais do Trabalho para dar conta das demandas 
do país. O Ipea alertou que esse número diminuiu em relação 
ao aumento de trabalhadores que precisam de proteção. 

O IBGE divulgou dados que comprovam a insuficiência 
de Auditores-Fiscais do Trabalho, descumprindo a Conven-
ção 81 da Organização Internacional do Trabalho – OIT. Em 
2000, eram 3.131 Auditores-Fiscais para fiscalizar 65 milhões 
de trabalhadores. Dados de 2015 revelam que o número de 
Auditores caiu em aproximadamente 2.500, enquanto o de 
trabalhadores aumentou mais 96 milhões e o de empresas 
acima de 16 milhões. 

O Sinait e os Auditores-Fiscais do Trabalho estão em cam-
panha para mudar essa triste realidade no país, a fim de que 
Dia Mundial e Nacional em Memória das Vítimas de Acidentes 
e Doenças do Trabalho possa ser celebrado com a construção 
de uma cultura de prevenção e preservação de vidas. 

CARLOS SILVA é Presidente do Sinait.

REDUZIR ACIDENTES NO 
TRABALHO, UM DESAFIO CADA 

VEZ MAIOR
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 Fichário Jurídico Carla Maria Santos Carneiro

A crise ética que atinge as relações de trabalho no 
Brasil decorre da impunidade, da corrupção e da 
inadimplência, como afirma Dallegrave Neto (2002).
Na opinião do autor, tal problema é cultural no país 

e remonta à época do descobrimento e da colonização, já que, 
segundo Antônio Mesquita Galvão (1997, p. 28):

[...] o colonizador português veio para cá para explorar e ir embora. 
A história se faz sob o oportunismo, o tráfico aberto ou furtivo, 
e uma boa dose de roubo e exploração. Aqui o progresso foi 
arrancado para ser levado, como mercadoria, às cortes ibéricas.

É verdade. Infelizmente, a História do Brasil foi construída 
sobre o suor e o sangue de índios, negros, pardos, mulatos, 
caboclos e cafuzos. Hoje, essa construção sacrificial se faz 
sobre todos, pois todo o comportamento nocivo que é tolerado 
e não combatido um dia vitima o próprio agressor. 

Os negros foram escravizados. Os indígenas se negaram 
a ser submetidos à escravidão. Os negros estão vivos. Os 
indígenas pereceram. 

Sobre a liberdade gozada pelos indígenas nas reduções 
jesuíticas – antigos aldeamentos indígenas organizados e admi-
nistrados por jesuítas no continente americano –, Garutti (s.d.) 
afirma que: “A liberdade que coube ao índio reduzido também 
deve ser entendida dentro dos limites da própria missão”.

É que, de acordo com José Oscar Beozo (1983, p. 24)

A liberdade do índio é, pois, compreendida como liberdade 
que melhor pode servir à estratégia global da colonização do 
que sua própria escravização: índio livre sim, mas aldeado e 
pronto para servir tanto nas tarefas militares de defesa quanto 
na prestação de serviço

É certo. A estratégia global de colonização ou a globaliza-
ção são fenômenos existentes há séculos, uma vez que são 

oriundos das necessidades de interação e de integração entre 
os povos. Ela, a globalização, por si só não é boa e tampouco 
ruim, a diferença reside nas intenções de quem a promove e 
a pratica, bem como nas consequências de suas atitudes.

Pretende-se com este estudo, refletir sobre o fenômeno da 
globalização a partir do neoliberalismo e os efeitos de ambos 
sobre as relações de trabalho.

NEOLIBERALISMO, TRABALHO GLOBALIZADO E 
GLOBALISMO DO TRABALHO

Segundo Dallegrave Neto (2002), o ideal neoliberal foi 
imposto a partir da decadência do Welfare State (Estado 
do Bem-Estar), aquele que garante padrões mínimos de 
educação, saúde, habitação, renda e seguridade social a 
todos os cidadãos. 

Ainda de acordo com esse autor, a decadência ocorreu 
em face dos endividamentos interno e externo das nações e 
da alta inflação registrada nos países em desenvolvimento. 
A solução encontrada foi a imposição de um novo modelo 
estatal, no qual se garantisse a presença mínima do Estado, 
uma lei de mercado que sobrepusesse à lei do Estado, a 
submissão do social ao econômico e a garantia do ataque ao 
sindicalismo de combate.

Nasceu, assim, o Estado Neoliberal, o qual teve como 
primeiros governantes Margareth Thatcher (1979) e Ronald 
Reagan (1980), e recebeu adesão maciça das demais nações 
após a queda do muro de Berlim (1989), sendo que a adesão 
do Brasil e demais países da América Latina somente ocorreu 
em 1989. 

À época, totalmente endividados, os países da América 
Latina buscaram socorro do Fundo Monetário Internacional 
(FMI) e do Banco Internacional para Reconstrução e Desen-
volvimento (BIRD), os quais condicionaram empréstimos a 
medidas neoliberais, tais como: privatização; queda de barreiras 

NEOLIBERALISMO, TRABALHO 
GLOBALIZADO OU GLOBALISMO 

DO TRABALHO
“O mundo passou a ser uma aldeia global. Não há mais barreiras para negociar, trabalhar 
e atuar. Os limites e fronteiras de um Estado não mais existem. Com o progresso dos 
meios de comunicação, um mundo virtual navega sem fronteiras e comando.”



Fichário Jurídico
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alfandegárias; livre circulação de bens, serviços e trabalha-
dores; facilitação de capital especulativo internacional; bem 
como desregulamentação de direitos sociais e trabalhistas. 
As mencionadas medidas deram início, então, à denominada 
flexibilização do Direito do Trabalho.

Dessa forma, de acordo com Dallegrave Neto (2002), o 
neoliberalismo marcou a sociedade pós-moderna com três 
características: macroeconomia, assim entendida como a 
financeirização e a mundialização do capital; globalização da 
mídia, do consumo e da mão de obra; e a perda da soberania 
nacional em função da hegemonia dos blocos regionais.

O mundo passou a ser uma aldeia global. Não há mais 
barreiras para negociar, trabalhar e atuar. Os limites e fronteiras 
de um Estado não mais existem. Com o progresso dos meios 
de comunicação, um mundo virtual navega sem fronteiras e 
comando.

É o que afirmam Almeida e Oliveira (2013), pois com o 
surgimento de um “novo regionalismo”, onde a vizinhança geo-
gráfica passou a ser relativa, visto que os novos intercâmbios 
globais passaram a produzir volumes cada vez maiores de 
serviços os quais prescindem totalmente de uma prestação 
local ou presencial, dão origem a uma “terceira onda da globa-
lização”, na qual os acordos regionais de integração obedecem 
mais à lógica dos investimentos privados do que aos projetos 
nacionais de natureza geopolítica.

Assim, na condição de detentora de um capital que é flu-
tuante, a iniciativa privada preceitua a ordem do dia e dita as 
regras que verdadeiramente regem as condições de mercado 
e as relações de trabalho, fazendo nascer, dessa forma, o 
trabalho globalizado ou, parafraseando Boaventura de Sousa 
Santos1, o globalismo do trabalho.

Nesse sentido, Bauman (2003 apud BRITO; VIEIRA, 2011) 
já relatava que o estágio da modernidade líquida no qual o 
progresso está inserido não é mais considerado uma medida 
temporária ou transitória que conduz à realização duradoura do 

bem-estar e do viver, mas sim um desafio e uma necessidade 
perpétua e infindável de permanecer vivo e bem.

Brito e Vieira (2011) ainda afirmam que o filósofo polonês 
(Bauman) já dizia que a relação de trabalho em que o indivíduo 
tem se movimentado do estado sólido, com planejamentos 
de longo prazo, como trabalhar por anos a fio numa mesma 
empresa, até sua aposentadoria, cede lugar ao movimento 
curto, no qual o trabalhador articula e planeja algo em torno 
de dois movimentos futuros e deixa o sistema fluir. 

Pois, como o tempo é escasso e instantâneo, o progresso 
precisa ser consumido e usufruído com a rapidez que o 
momento exige, antes mesmo que o outro progresso se faça 
perceber. É que, numa vida guiada pelo preceito da flexibilidade, 
as estratégias e planos de vida só podem ser de curto prazo.

CONCLUSÃO 

Instabilidade, medo e desconfiança. São essas as carac-
terísticas perceptíveis da prática nefasta do neoliberalismo, 
trabalho globalizado ou globalismo do trabalho.O homem não 
é mais homem. Como objeto de permuta e troca tornou-se 
um simples joguete nas mãos dos detentores do capital e 
do poder.  

As diferenças não são percebidas e a diversidade não é 
respeitada. Consome-se tudo. Fabrica-se tudo. Volatiliza-se  
tudo. Tudo em massa. Tudo em série. Tudo por atacado. 
O varejo não é mais interessante, pois ele individualiza e 
requer um valor. Bom mesmo é consumir, atacar e colocar 
preço. Preço no homem, preço na vida, preço na comida, 
preço na fome. 

Só não tem preço mesmo aquilo que nunca poderá ser 
apreçado. As convicções morais e religiosas, os princípios e 
fundamentos de vida. O valor de cada ser humano é inestimável 
e ninguém poderá por ele pagar, pois Jesus, aquele que morreu 
na cruz pela humanidade, já pagou o preço de cada um. 

CARLA MARIA SANTOS CARNEIRO é Advogada Trabalhista. Bacharel em Direito pela Universidade Federal de Goiás, 1987. Especializada em Direito do 
Trabalho e Processual do Trabalho pela Faculdade Anhanguera de Ciências Humanas, 2001.Mestranda em Direito, Relações Internacionais e Desenvolvimento 
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Conjuntura Nelson Mannrich e Breno Ferreira Martins Vasconcelos

Observa-se aumento considerável da chamada 
“pejotização” (pessoas jurídicas) no mercado de 
trabalho. Não se trata apenas de possíveis frau-
des, em um movimento deliberado de “fuga” do 

Direito do Trabalho, mas de profundas transformações na área 
trabalhista, não absorvidas pela nossa velha CLT (Consolidação 
das Leis do Trabalho).

No início deste ano, a Receita Federal (RFB) divulgou seu 
Plano Anual de Fiscalização, definindo as áreas de atenção 
em 2016. Entre as eleitas, indicou o combate aos “indícios 
de interposição fraudulenta de pessoa jurídica com o único 
propósito de reduzir a tributação por profissionais que prestam 
serviços a outras pessoas jurídicas, sob a égide do art. 129 
da Lei nº 11.196, de 2005”. 

Com isso, acende o alerta para pontos sensíveis sobre 
o tema, como o risco sistêmico que desponta do conflito de 
competências entre a Justiça do Trabalho e a RFB na verifi-
cação da suposta relação de emprego. 

Em diversas fiscalizações, um traço comum chama atenção: 
a tentativa da RFB de constituir vínculos empregatícios com 
base em presunções genéricas e tendenciosas sobre os contra-
tos entre tomadores e prestadores de serviços. Nos relatórios 
fiscais que acompanham as autuações vê-se a tendência de 
reduzir o ônus da prova à seleção, por amostragem, de frag-
mentos analisados fora do contexto, negligenciando técnicas 
desejáveis de fiscalização, como a chamada circularização, 
em que o auditor fiscal busca obter provas junto a terceiros. 

As conclusões alcançadas nesses casos são replicadas 
aos demais prestadores de serviços contratados pelo mesmo 
tomador, sem individualização. Toma-se o todo pela parte.

Com esse norte, a RFB produz uma série de autuações 
frágeis, com forte viés ideológico, e limitadas a meras presun-
ções, esquivando-se de comprovar os elementos da relação 
de emprego: subordinação, pessoalidade, onerosidade e não 
eventualidade.

Desde a promulgação da CLT o mercado de trabalho e 
os modelos de produção passaram por grandes transforma-
ções. No cenário atual há profissionais especializados e com 
elevado know-how, com liberdade de atuação para pulverizar 
seus serviços e diversificar as formas de prestá-los. Essa nova 
lógica impulsiona profissionais da mesma área a se reunirem 
para constituir estruturas empresariais destinadas à prestação 
de serviços de alta complexidade intelectual.

As relações estabelecidas entre tomador e prestador rom-
peram com o tradicional modelo de trabalho subordinado e, 
muitas vezes, são regidas pelo Direito privado, no contexto 
da chamada reprivatização do Direito do Trabalho, abrindo 
espaço para a flexibilidade dos termos contratuais, autonomia 

e dinamicidade na execução das atividades e liberdade de 
auto-organização.

Esse contexto não pode ser ignorado.
Nele, pagamentos variáveis e ajustados isoladamente em 

cada contrato se opõem à onerosidade da relação de emprego, 
marcada pela contraprestação em valores fixos e habituais.

A pessoalidade é substituída pela contratação de serviços 
da pessoa jurídica, não de seus sócios ou empregados. O 
tomador elege a empresa que fará um exame médico, elabo-
rará um projeto, entre outras medidas, a partir da visibilidade 
conquistada por ela em seu mercado relevante, independente 
do profissional designado para a realização da atividade.

Nas estruturas empresariais criadas para execução de 
uma certa atividade, os serviços são contratados conforme 
a necessidade e o interesse de uma pluralidade de toma-
dores, conferindo variabilidade à frequência e ao número de 
contratações. 

No modelo de relações privadas, a subordinação dá lugar à 
liberdade na execução do trabalho contratado, com a autono-
mia da prestadora para definir sua própria agenda ou mesmo 
substituir um profissional pelo colega, o que é impossível na 
relação clássica de emprego. 

Assim, evapora também o vício de consentimento alegado 
recorrentemente nas autuações da RFB, que atribui a decisão 
de constituir pessoas jurídicas ao constrangimento suposta-
mente exercido pelos tomadores dos serviços. 

Em muitos casos, constatam-se situações bem diferentes 
das alegadas pelo Fisco. A alta capacitação dos profissionais 
os levam da condição de hipossuficientes para o patamar de 
contratantes. A organização de seu trabalho em uma estrutura 
empresarial é opção que converge com seus próprios interes-
ses, não com os do tomador.

Ainda assim, a RFB pauta sua fiscalização por uma noção 
ultrapassada do mercado de trabalho e encara a fraude como 
decorrência automática da prestação de serviços por meio de 
pessoas jurídicas constituídas por profissionais especializados. 

Tentativas desse tipo já começaram a ser rechaçadas pelo 
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – Carf – (como 
no acórdão nº 2401004.063, julgado em janeiro de 2016), 
indicando que a RFB não pode ignorar o elemento indispensável 
para suas autuações: a comprovação de que a contratação 
é fraudulenta, tendo como intuito apenas esconder a relação 
de emprego existente. 

Espera-se que o Fisco não mantenha esse padrão de 
autuações e passe a identificar os efetivos casos de fraude, 
contribuindo para a redução da litigiosidade e a construção 
de um modelo mais ajustado ao atual quadro de desenvolvi-
mento econômico. 

A RECEITA FEDERAL E O 
COMBATE À PEJOTIZAÇÃO

NELSON MANNRICH é sócio do escritório Mannrich, Senra e Vasconcelos Advogados e Professor Titular de Direito do Trabalho da USP. 
BRENO FERREIRA MARTINS VASCONCELOS é sócio do escritório Mannrich, Senra e Vasconcelos Advogados e Professor da FGV Direito SP. 



 Ponto de Vista Paulo Sergio João

REFORMA TRABALHISTA 
E EVOLUÇÃO DA CULTURA 

PROTECIONISTA
 

“Não se pode aproveitar a crise para a supressão de direitos, mas também não se 
pode negar a importância das negociações coletivas em que os sindicatos podem 
desempenhar com legitimidade e representatividade a melhoria das condições sociais, 
nelas considerada não o trabalhador na sua individualidade, mas sim o alcance da 
proteção social para os trabalhadores envolvidos nas negociações.”

A proteção do trabalhador não se faz pelo número 
de litígios que se julga na Justiça do Trabalho ou 
conciliações que são por lá resolvidas. O conten-
cioso trabalhista crescente é sintoma de que nossa 

sociedade vai muito mal e que o Direito do Trabalho não tem 
sido efetivo na sua aplicação.

Segundo dados publicados pela Folha de São Paulo 
(“Demissões impulsionam ações na Justiça”, 11.07.2016, Fer-
nanda Perrin), “O número de processos recebidos nas varas 
trabalhistas brasileiras nunca foi tão alto. Em 2015, foram 
abertas 2,66 milhões de ações no país, o maior número já 
registrado desde 1941, quando começa a série histórica do 
Tribunal Superior do Trabalho”.

Já entre janeiro e abril deste ano, as varas receberam mais 
905.670 processos, com alta de 7,9% ante igual período do 
ano anterior. Nesse ritmo, 2016 deve bater novo recorde de 
litígios na área.

A tendência acompanha o aumento do número de demis-
sões em razão da crise econômica e do clima de incerteza. 
A taxa de desemprego está em 11,2% no trimestre móvel 
encerrado em maio, segundo o IBGE, com 11,4 milhões de 
pessoas em busca de trabalho no país.

Tem sido frequente o discurso de que para solucionar a 
crise econômica há necessidade de reforma trabalhista, a fim 
de que as empresas possam retornar ao nível de desenvolvi-
mento e concomitantemente aumentar a empregabilidade. O 
argumento de fundo é sempre o mesmo: a legislação trabalhista 
ultrapassada que não acompanha os novos modelos de relação 
de trabalho e que funciona como freio ao empreendedorismo 
e novos investimentos.

As notícias de reforma levaram o Judiciário Trabalhista, 
no intitulado “Documento em defesa do Direito do Trabalho 
e da Justiça do Trabalho no Brasil”, a apresentar manifesta-
ção contra suposto projeto ainda não definido, talvez nem 
esboçado, e que demonstra, pelos números elevadíssimos 
de arrecadação em ações ajuizadas, mais a consequência 

de uma legislação de desproteção confirmada pela notícia 
da Folha de São Paulo.

Este fato significa a importância do Judiciário, todavia não 
revela que este tenha colocado a efetiva reparação ao des-
cumprimento da lei no seu devido lugar. Em palavras outras, 
a efetividade da proteção prevista em lei merece mais aten-
ção, por meio de negociações locais, a fim de contenção da 
litigiosidade.

Manifestações desta natureza tendem a encontrar críticas 
e nem sempre espelham a vontade de todos que compõem o 
universo dos que representam, muito embora se apresentem 
como portadoras de consenso de uma classe. De qualquer 
forma, isto serve para demonstrar a que ponto nós chegamos, 
quando se trata de preocupação na proteção trabalhista.

Em determinado trecho, o manifesto assim se expressa: 
“Muitos aproveitam a fragilidade em que são jogados os tra-
balhadores em tempos de crise para desconstruir direitos, 
desregulamentar a legislação trabalhista, possibilitar a dispensa 
em massa, reduzir benefícios sociais, terceirizar e mitigar a 
responsabilidade social das empresas”.

E, em outro trecho, critica a possibilidade de remeter as 
questões trabalhistas ao campo das negociações e considera 
que este movimento deturpa o conceito da Constituição Fede-
ral, em seu art. 7º, caput, “que é o de ampliar e melhorar as 
condições de trabalho”.

De fato, não se pode aproveitar a crise para a supressão 
de direitos, mas também não se pode negar a importância das 
negociações coletivas em que os sindicatos podem desem-
penhar com legitimidade e representatividade a melhoria das 
condições sociais, nelas considerada não o trabalhador na sua 
individualidade, mas sim o alcance da proteção social para os 
trabalhadores envolvidos nas negociações.

Temos que é inegável a necessidade de ajuste da legislação 
trabalhista com finalidades social e econômica, permitindo 
que empresas se adaptem na produção, no emprego e nas 
condições de trabalho. 

PAULO SERGIO JOÃO é advogado, professor de Direito Trabalhista da PUC-SP e da FGV.
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 Recursos Humanos

LIDERANÇA E FEEDBACKS 
– NECESSIDADES 
INDISSOCIÁVEIS

“Depois de pedir feedback para 10 pessoas dos círculos 
profissional e pessoal e receber o retorno sobre o quanto as 
pessoas valorizam essas qualidades no líder ou gestor, o líder 
começará a apreciar a sua própria contribuição para o mundo 
de uma maneira nunca antes experimentada.”

Mesmo o caso mais desafiador ou matéria mais 
complicada, geralmente, são mais simples para 
a maioria dos advogados do que a complexidade 
interminável   da gestão de um escritório de advo-

cacia ou até mesmo de apenas uma área ou equipe. Boa parte 
dos advogados tem clara dificuldade no exercício da liderança 
ocasionada, muitas vezes, pelo simples fato de não utilizar uma 
das ferramentas mais valiosas de gestão e liderança diariamente 
ao seu dispor, qual seja: pedir feedbacks – a palavra da língua 
inglesa que significa a resposta ou reação do receptor a uma 
mensagem para que os resultados da transmissão possam 
ser avaliados.

Acontece que a maioria das pessoas não gosta de pedir 
feedbacks e, na verdade, faz de tudo para os evitar. Pesquisas 
em neurociência explicam o porquê. Quaisquer ocorrências 
sociais que possam levar à perda de status – tais quais, fee-
dbacks e rejeições – disparam uma resposta biológica seme-
lhante à do enfrentamento de uma situação de perigo. Afinal, 
quando os seres humanos ainda viviam na Idade da Pedra e 
seu habitat era a floresta, se fossem expulsos de seu grupo 
social provavelmente morreriam de fome ou seriam comidos 
por algum predador. Por conta disso, o nosso cérebro ainda 
interpreta rejeição social como risco de morte e, assim, busca 
escapar dela o máximo possível. Por isso, o impulso de fuga 
ou luta ainda perdura não apenas em casos de assaltos, por 
exemplo, como também numa situação em que a posição de 
liderança pode ficar ameaçada ou quando um sócio quer se 
desligar, tentando levar um cliente-chave do escritório. 

Por conta disso, muitos gestores se furtam de lidar com 
situações em que feedbacks estejam envolvidos. A falta deles 
é uma reclamação constante de nossos clientes em relação 
às lideranças das organizações em que trabalham. Acontece 
que é extremamente importante o líder compreender os pontos 
de vista e mentalidades das pessoas que lidera. Isso ajuda 
imensamente na construção de um time e na motivação dos 
colaboradores, repercutindo, obviamente, na produtividade. A 

seguir, colocamos alguns dos argumentos que mais ouvimos 
dos nossos clientes em posição de gestão, usados para jus-
tificar suas objeções ao tema feedback e como olhar sob uma 
perspectiva muito mais positiva e de resultado.

AINDA QUE EU PEÇA FEEDBACK, ELES NÃO 
SERÃO HONESTOS

Alguns serão. Outros não. Não há como forçar as pessoas 
a compartilharem os seus pensamentos. Contudo, o líder 
pode aumentar a probabilidade de que eles sejam sinceros, 
se esclarecer a necessidade do feedback. Se ele explicar que 
está trabalhando para o seu desenvolvimento e que o subor-
dinado está lhe fazendo um favor ao dividir autenticamente 
aquilo que pensa, boa parte deles fará um esforço extra para 
oferecer um feedback genuíno. Aqueles que já enxergam o 
gestor de maneira positiva serão inspirados por verem o seu 
esforço, a fim de contribuir ainda mais para criar uma cultura 
de excelência no seu escritório ou departamento jurídico. Já 
aqueles com uma impressão um pouco menos positiva ficarão 
aliviados ao poderem dar verdadeiramente a sua opinião e ver 
que o líder está, de fato, buscando melhorar. 

Em relação àqueles que são mais reticentes, a tentativa de 
envolvê-los também é fundamental para o desenvolvimento da 

Maria Olívia Machado e Ana Barros
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capacidade de liderança. Muitos deles podem apresentar esta 
postura porque percebem o líder como alguém intolerante à 
crítica ou a opiniões contrárias. Acontece que esta percep-
ção do líder inevitavelmente leva a uma contaminação muito 
negativa do ambiente de trabalho. Alterar esta cultura não só 
aumenta a eficácia e eficiência das pessoas, como melhora a 
comunicação e motivação de toda equipe. Falta de transpa-
rência e má comunicação são problemas que só podem ser 
resolvidos a partir do momento em que o líder arregaça as 
mangas e começa a envolver os colaboradores diretamente 
com o uso de feedbacks para melhorá-los e caminhar para um 
outro patamar na relação. 

EU JÁ SEI MINHAS FRAQUEZAS OU O QUE ELES 
VÃO DIZER

Provavelmente, o líder sabe em parte, mas dificilmente sabe 
tudo. Muitos deles têm noção parcial do impacto que causam 
para a sua equipe, mas aqueles 10% do feedback construtivo 

MARIA OLÍVIA MACHADO e ANA BARROS

que pode receber é o que fará toda diferença para o ambiente 
de trabalho. Muitos gestores acreditam que dão total liberdade 
para sua equipe falar o que quer, mas sempre que os liderados 
vão à sua sala não tiram os olhos da tela do computador, fazendo 
com que os liderados sintam que não estão sendo ouvidos ou 
que suas opiniões não têm qualquer importância. Outros ges-
tores acreditam que são superacessíveis, mas quando chegam 
ao ambiente de trabalho sequer dão bom dia para a equipe, 
fazendo-a se sentir constrangida para tomar qualquer atitude 
de aproximação. Muitas vezes, são as pequenas mudanças de 
comportamento do gestor que fazem com que a equipe se sinta 
estimulada a ter um diálogo mais franco com o líder, gerando 
um ambiente de trabalho muito mais agradável e produtivo. 

Além disso, mesmo em situações nas quais um dos nossos 
coachees (indivíduo que passa pelo processo de treinamento) 
conseguiu prever o feedback que receberia e não admitiu 
existir revelações surpreendentes, ouvir o retorno de outras 
pessoas e como elas se sentem no que tange a determinados 
comportamentos gerou novos insights, ou seja, a compreensão 
muito mais profunda do impacto que determinada mudança 
traria. Já passamos por situações em que o gestor sabia que 
era pouco paciente com a equipe e, muitas vezes, acabava 
aumentando o seu tom de voz, chegando a gritar com os 
seus colaboradores, mas não acreditava que isso fosse nada 
demais. Ao ouvir os colaboradores narrar como se sentiam com 
as atitudes, a sensação de desrespeito e mal-estar visceral 
que gerava em sua equipe, o gestor entendeu que precisava 
apimorar a própria paciência, levando o time a um outro nível 
no relacionamento e nos resultados.

POR QUE ME PREOCUPAR? EU SOU QUEM SOU 
E NÃO VOU MUDAR PARA AGRADAR A OUTRAS 

PESSOAS

Pedir feedbacks não se refere apenas a ouvir críticas 
construtivas. Um dos pontos mais valiosos deste trabalho é 
que o líder começa a ter uma noção bem maior dos atributos 
positivos que possui e como os outros o veem. A maioria 
das pessoas tem uma percepção distorcida de si. Por isso, 
é importante saber o que a torna especial e faz com que as 
pessoas gostem dela e a respeitem. O que leva os clientes a 
quere trabalhar com ela, em vez de outro advogado na mesma 
área de atuação? A maioria realmente não sabe. Talvez, o 
fato de o gestor ser bem humorado; talvez, a capacidade de 
ter calma em meio à tempestade; talvez, um nível incomum 
de bondade e respeito pelos outros. Quaisquer que sejam 
as características pessoais, as pessoas provavelmente não 
sabem o quão especial e maravilhosas são. Depois de pedir 
feedback para 10 pessoas dos círculos profissional e pessoal 
e receber o retorno sobre o quanto as pessoas valorizam essas 
qualidades no líder ou gestor, o líder começará a apreciar a 
sua própria contribuição para o mundo de uma maneira nunca 
antes experimentada.

Se você é um líder ou gestor de uma equipe, que tal ter 
uma nova experiência?

 Recursos Humanos



20/RDT 22-7 • 31 de julho de 2016

 Dicas Processuais Ricardo Souza Calcini

O NOVO PROCESSO DO 
TRABALHO À LUZ DO NCPC/15: 

A CONTROVÉRSIA EM TORNO DAS 
NOVAS REGRAS PROCESSUAIS TRAZIDAS 

PELA IN 39/2016 

“Ficará a cargo do próprio C. 

TST, responsável pela uniformi-

zação da jurisprudência, colma-

tar as inúmeras lacunas deixa-

das pela IN 39/2016, com o pro-

pósito de conferir maior racio-

nalidade ao sistema e, concomi-

tantemente, velar pelo respeito 

ao devido processo legal em sua 

acepção substancial.”
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Desde o advento da Consolidação das Leis do Tra-
balho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, 
de 1º de maio de 1943, que passou a viger a partir 
do dia 10 de novembro daquele ano, o legislador 

já se mostrava preocupado com a falta de disposições legais 
aptas a disciplinar todas e quaisquer relações individuais e 
coletivas de trabalho nela previstas.

Tanto é verdade que, logo em seus artigos introdutórios, 
consagrou-se a permissão legislativa de que o “direito comum 
será fonte subsidiária do direito do trabalho, naquilo em que 
não for incompatível com os princípios fundamentais deste” 
(CLT, art. 8º, parágrafo único). Do ponto de vista de normas 
direcionadas ao Direito Processual do Trabalho – afinal, o 
Brasil não dispõe de um efetivo código, a exemplo do que 
ocorre em Portugal –, a legislação consolidada se mostra 
ainda mais incipiente, ao fazer expressa menção ao art. 769, 
voltado à fase de conhecimento, e ao art. 889, com aplica-
bilidade à fase executória.

Assim, considerando que a própria legislação consolidada 
há muito já reconheceu ser imperativa a aplicação de outros 
institutos, especialmente no que se refere ao Direito Proces-
sual Trabalhista – tanto que previu os citados arts. 769 e 889 
–, e considerando o próprio ancilosamento de suas normas 
com o decurso do tempo, exigindo-se, hoje, do Estado-Juiz 
um processo materialmente célere, justo e efetivo (Kazuo 
Watanabe), fala-se, no atual cenário, em um “Novo Processo 
do Trabalho”, sobretudo após o recente advento do Novo 
Código de Processo Civil (NCPC/15).

Para melhor compreensão dessa nova visão, é impres-
cindível destacar os citados arts. 769 e 889, ambos da CLT:

Art. 769. Nos casos omissos, o direito processual comum 
será fonte subsidiária do direito processual do trabalho, exceto 
naquilo em que for incompatível com as normas deste Título. 

Art. 889. Aos trâmites e incidentes do processo da execução 
são aplicáveis, naquilo em que não contravierem ao presente 
Título, os preceitos que regem o processo dos executivos 
fiscais para a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda 
Pública Federal.

A partir de uma intepretação literal dos mencionados pre-
ceitos legais, infere-se que, na ausência de normas trabalhis-
tas, e desde que haja compatibilidade principiológica, deverá 
ser aplicado na fase de conhecimento o Direito Processual 
comum de forma subsidiária ao processo trabalhista. Já na 
fase executória será aplicada a Lei nº 6.830/1980, que versa 
sobre a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública.

Sucede, porém, que, conquanto parcela da doutrina sempre 
tenha sustentado que citados artigos celetistas representavam, 
em uma visão restritiva, o que passou a se denominar “regras de 
contenção”, na prática, dadas as lacunas normativas existentes 
no texto celetário, passou-se, mais recentemente, a entendê-los 
como “regras de heterointegração”. E isso para conferir efeti-
vidade à previsão do art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, 
que dispõe sobre a garantia da razoável duração do processo, 
a qual, na opinião de alguns, constitui técnica pós-moderna tida 
como direito fundamental, por meio da Emenda Constitucional 
(EC) nº 45/2004, ostentando caráter de verdadeira cláusula 
pétrea (CF, art. 60, § 4º, IV).

Note-se, a propósito, que nem se está a discutir aqui a 
problemática relacionada às chamadas “lacuna axiológica” 
(situação de injustiça) e “ontológica” (norma desatualizada, 
fora do atual contexto social). Nesse viés, não se nega o fato 
de que sempre existiram calorosos debates na doutrina e na 
jurisprudência sobre tal temática, afinal, muitos eram aqueles 
que defendiam a aplicação de outros institutos ao processo 
trabalhista, mormente para dar concretude a princípios cons-
titucionais como o da efetividade, o do acesso real e justo dos 
trabalhadores à Justiça do Trabalho, além do próprio caráter 
instrumental do processo laboral.

Acontece que, com a vigência do NCPC/15, a partir do 
dia 18 de março de 2016, essa discussão tornou-se a prin-
cipal controvérsia a ser dirimida pelos estudiosos do Direito 
do Trabalho, sobretudo por força do novo art. 15 (não exis-
tente no CPC de 1973), que expressamente trouxe o seguinte 
comando legal:  

Art. 15.  Na ausência de normas que regulem processos 
eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste 
Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.

Veja-se, portanto, que o Novo Código de Processo Civil 
não deixa dúvidas quanto à aplicação subsidiária – esta, no 
caso, considerada como técnica de integração, na forma 
dos arts. 769 e 889 da CLT – e também supletiva de suas 
disposições ao processo trabalhista. E, ao assim dispor, a 
dúvida que doravante remanesce se refere, uma vez mais, 
à questão da compatibilidade com os preceitos celetistas, 
preocupação essa que sempre atormentou os operadores 
da Justiça Trabalhista.

A título de nota, o saudoso jurista Valentin Carrion (CAR-
RION, Valentin. Comentários à consolidação das leis do traba-
lho. 33. Ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p.  584) já alertava que:

A aplicação de institutos não previstos no processo do trabalho 
não deve ser motivo para maior eternização das demandas e tem 
de adaptá-las às peculiaridades próprias. Perante novos disposi-
tivos do processo comum, o intérprete precisa fazer uma primeira 
indagação: se, não havendo incompatibilidade, permitir-se-ão a  
celeridade e a simplificação que sempre foram almejadas.  

Além do mais, o próprio Colendo Tribunal Superior do Tra-
balho (TST), responsável pela uniformização da jurisprudência 
em âmbito nacional, sempre esteve alerta à aplicabilidade de 
outros institutos ao processo trabalhista, tendo, inclusive, em 
muitas ocasiões, se mostrado contrário à própria incidência 
do Código de Processo Civil de 1973.

De se mencionar, a título de exemplo, as polêmicas em 
torno da aplicabilidade dos arts. 475-O e 475-J do CPC/73 
ao processo do trabalho, em destaques no “Informativo Exe-
cução TST – nº 5” (período de 9 a 29 de setembro de 2014) 
e no “Informativo Execução TST – nº 14” (período de 14 a 27 
de abril de 2015):

Execução. Multa prevista no art. 475-J do CPC. Aplicação 
ao processo do trabalho. Impossibilidade.

Não se aplica a multa prevista no art. 475-J do CPC ao 
processo do trabalho, pois, no que diz respeito à execução traba-
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lhista, não há omissão na CLT a autorizar a incidência subsidiária 
da norma processual civil. Ainda que assim não fosse, eventual 
lacuna seria preenchida pela aplicação da Lei nº 6.830/80, a qual 
tem prevalência sobre as regras do CPC, em sede de execução, 
conforme determinado no art. 889 da CLT. Com esses funda-
mentos, a SBDI-I, por unanimidade, conheceu dos embargos da 
reclamada, por divergência jurisprudencial, e, no mérito, deu-lhes 
provimento para afastar a aplicação da multa do art. 475-J do 
CPC. TST-E-RR-92900-15.2005.5.01.0053, SBDI-I, rel. Min. 
Hugo Carlos Scheuermann, 11.9.2014.

Execução provisória. Inaplicabilidade do art. 475-O do CPC. 
Incompatibilidade do levantamento do depósito recursal com o 
Processo do Trabalho. Existência de norma específica. Art. 899, 
caput, e § 1º, da CLT.

A execução provisória de sentença trabalhista somente é 
permitida até a penhora, conforme o art. 899, caput e § 1º, da 
CLT, de modo que a autorização judicial para o levantamento 
dos valores depositados, nos termos do art. 475-O do CPC, é 
incompatível com o Processo do Trabalho. Havendo regramento 
específico, a aplicação subsidiária da norma de processo civil 
não é admitida. Com esse entendimento, a SBDI-II, por unani-
midade, conheceu do recurso ordinário e, no mérito, deu-lhe 
provimento para conceder a segurança pleiteada e determinar 
que a execução provisória seja processada nos moldes do art. 
899 da CLT. TST-RO-7284-66.2013.5.15.0000, SBDI-II, rel. 
Min. Douglas Alencar Rodrigues, 14.04.2015.

No entanto, o C. TST, em recente Resolução de nº 203, 
datada de 15 de março de 2016, editou a Instrução Normativa 
(IN) de nº 39, que passou a dispor, ainda que de forma não 
exaustiva, sobre as normas do NCPC/15 aplicáveis e inapli-
cáveis ao processo do trabalho.

Segundo as conclusões que podem ser extraídas da refe-
rida regulamentação, é certo que as normas dos arts. 769 e 
889 da CLT não foram revogadas pelo art. 15 do NCPC/15, 
em face do que estatui o art. 2º, § 2º, da Lei de Introdução 
às Normas do Direito Brasileiro (LINDB). Isso afasta também 
eventual alegação de revogação tácita com fundamento no 
critério cronológico de solução de antinomias aparentes.

Isso porque, muito embora o NCPC/15 tenha revogado 
expressamente o CPC/73, o novo Código não revogou nem 
modificou a CLT, sendo a legislação consolidada, neste ponto, 
norma especial que prevalece sobre norma geral, consoante o 
critério da especialidade adotado para a solução de conflitos 
das normas jurídicas no tempo.

Além do mais, o C. TST entendeu haver plena compatibili-
dade das normas em apreço, tanto que por força do disposto 
no art. 1.046, § 2º, do NCPC/15, sustenta-se a preservação 
das “disposições especiais dos procedimentos regulados em 
outras leis”, dentre as quais sobressaem as normas especiais 
que disciplinam o Direito Processual do Trabalho. Trata-se, 
no caso, da adoção de uma visão evolutiva, sistemática ou 

ampliativa do processo trabalhista, o que para parcela da 
doutrina privilegia a “teoria do diálogo das fontes”.

De outro norte, é bem verdade que a IN 39/2016 procurou 
identificar, neste primeiro momento, apenas as questões mais 
polêmicas já enfrentadas pela doutrina e jurisprudência, além 
de outras consideradas inovadoras e relevantes para efeito 
de se perquirir a respeito da compatibilidade – ou não – da 
aplicação subsidiária ou supletiva do Código de Processo 
Civil de 2015 ao Processo do Trabalho.

Todavia, já existem críticas à própria constitucionalidade 
da IN 39/2016, a exemplo daquelas exaradas pelo professor 
Carlos Henrique Bezerra Leite. Segundo o emérito jurista, teria 
ocorrido, dentre outras questões: (i) a violação aos princípios 
da separação dos poderes, da inércia da jurisdição e do juiz 
natural (usurpação da competência do juiz natural); (ii) o des-
respeito à própria competência da União para legislar sobre 
Direito processual (CF, art. 22, I); e (iii) a concessão de poder 
não atribuído constitucionalmente ao C. TST, que não detém 
a legitimidade para editar instrução normativa para aprovar 
norma abstrata e genérica (CF, art. 111-A, § 1º).

Pensamento em sentido oposto, que parece caminhar 
melhor, sustenta que a edição da regulamentação pelo C. TST 
se mostrou necessária. E isso, em verdade, para se transmitir 
um mínimo de segurança jurídica aos jurisdicionados, com a 
adoção de orientação a ser seguida pelos demais órgãos da 
Justiça do Trabalho.

Note-se que, até pelo propósito de tutelar créditos de 
natureza eminentemente alimentar, caso não fossem adotadas 
urgentes medidas pela mais alta Corte Trabalhista, fatalmente 
os processos incorreriam em futuras nulidades processuais, 
o que desprestigiaria a desejável celeridade processual afeta 
a este ramo juslaboralista.

De resto, muitas foram as novidades não aplicadas ao processo 
do trabalho, a exemplo do que ocorre com a adoção da modifi-
cação da competência territorial e eleição de foro, do negócio 
processual, da contagem de prazos em dias úteis, da audiência 
de conciliação e mediação, da distribuição diversa do ônus da 
prova por convenção das partes e da prescrição intercorrente. 

Em sentido contrário, a IN 39/2016 passa a admitir no 
processo trabalhista novidades como o “amicus curiae”, a dis-
tribuição dinâmica do ônus da prova, o incidente de assunção 
de competência, o incidente de resolução de demandas repe-
titivas, a reclamação, a aplicação do princípio do contraditório 
substancial e da vedação à decisão surpresa, além do dever de 
fundamentação das decisões judiciais, estes dois últimos com 
mitigações e adaptações trazidas na referida regulamentação.

Em conclusão, ficará a cargo do próprio C. TST, res-
ponsável pela uniformização da jurisprudência, colmatar as 
inúmeras lacunas deixadas pela IN 39/2016, com o propósito 
de conferir maior racionalidade ao sistema e, concomitante-
mente, velar pelo respeito ao devido processo legal em sua 
acepção substancial. 

RICARDO SOUZA CALCINI é bacharel em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde obteve o título de Especialista em Direito Social. É 
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Jurídicos, Escola Nacional de Direito e Curso Êxito. Colunista dos sites Os Trabalhistas e Mega Jurídico, do Jornal Jurid e da Foco Fiscal Gestão Educacional. 
Instrutor de Cursos “In Company” e de Eventos Corporativos. Assessor de Desembargador no TRT/SP da 2ª Região. Membro do Instituto Brasileiro de Direito 
Social Cesarino Júnior (IBDSCJ), da Academia Brasileira de Direito Processual Civil (ABDPC), do Centro de Estudos Avançados de Processo (CEAPRO), 

da Academia Brasileira de Direito Constitucional (ABDConst), da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional (ABDPC), do Instituto Brasileiro de Direito 
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INDICADORES

Fonte – Ministério da Fazenda

   SEGURIDADE SOCIAL
NOVOS VALORES

UNIDADE FISCAL DE 
REFERÊNCIA – UFIR

COMPETÊNCIA R$

Exercício 2000 1,0641

1. Tabela de salários-de-contribuição
Tabela de contribuição dos segura-

dos empregado, empregado doméstico 
e trabalhador avulso, para pagamento a 
partir de 1º de janeiro de 2016.

Salários-de-

contribuição (R$)

Alíquotas para fins de 

recebimento no INSS

até 1.556,94

de 1.556,95 até 2.594,92

de 2.594,93 até 5.189,82

8,00%

9,00%

11,00%

2. Os contribuintes individuais con-

tribuem, respectivamente, com base na 

remuneração auferida durante o mês, em 

uma ou mais empresas ou pelo exercício 

de sua atividade por conta própria, e no 

valor por ele declarado, observados os 

limites mínimo e máximo do salário-de-

-contribuição mensal.

A partir de 1º de janeiro de 2016, o 

limite máximo do salário-de-benefício será 

de R$ 5.189,82.

3. O valor da cota do salário-família, 

a partir de 1º de janeiro de 2016, será 

de R$ 41,37, sendo devida ao segurado 

com remuneração mensal não superior 

a R$ 806,80 e de R$ 29,16 para o 

segurado que recebe entre R$ 806,80 

e R$ 1.212,64.

4. O responsável por infração a 

qualquer dispositivo do Regulamento da 

Previdência Social – RPS, para a qual 

não haja penalidade expressamente 

cominada, está sujeito, a partir de 1º de 

janeiro de 2016, conforme a gravidade da 

infração, à multa variável de R$ 2.143,04 

a R$ 214.301,53.

5. A partir de 1º de janeiro de 2016 

é exigida Certidão Negativa de Débito 

– CND da empresa na alienação ou 

oneração, a qualquer título, de bem móvel 

de valor superior a R$ 53.574,85, incor-

porado ao seu ativo permanente.

6. A partir de 1º de janeiro de 2016, 

os benefícios previdenciários não terão 

valor inferior a R$ 880,00.
Fonte – Portaria Interministerial MTPS/MS nº 1, de 
08.01.16 – DOU 11.01.16

DÓLAR COMERCIAL – COTAÇÃO MÉDIA EM R$ 
VARIAÇÃO DE 30.06.16 A 29.07.16

DIA COMPRA VENDA DIA COMPRA VENDA

3,2098
3,2298
3,2480
3,2904
3,3242
3,3388
3,2968
3,3031
3,2750
3,2896
3,2311

TABELA PARA ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS 
A PARTIR DE 1º DE AGOSTO DE 2016

Fonte – Banco Central

Fonte – Banco Central

Fonte – Banco Central

21.06.16
22.06.16
23.06.16
24.06.16
25.06.16
26.06.16
27.06.16
28.06.16
29.06.16
30.06.16
01.07.16
01.07.16
02.07.16
03.07.16

1,0587
1,0553
1,0374
1,0141
0,9804
1,0297
1,0953
1,0481
1,0786
1,0767
1,0435
1,0435
1,0345
1,0840

04.07.16
05.07.16
06.07.16
07.07.16
08.07.16
09.07.16
10.07.16
11.07.16
12.07.16
13.07.16
14.07.16
15.07.16
16.07.16
17.07.16

18.07.16
19.07.16
20.07.16
21.07.16
22.07.16
23.07.16
24.07.16
25.07.16
26.07.16
27.07.16
28.07.16
29.07.16
30.07.16
31.07.16

1,1237
1,1045
1,0921
1,0495
1,0150
1,0405
1,0903
1,1681
1,0823
1,1256
1,0615
1,0203
1,0065
1,0547

1,0878
1,0920
1,1144
1,1184
1,0447
1,0483
1,0985
1,1527
1,0971
1,1361
1,0523
1,0253
1,0176
1,0664

DIA TAXA (%) DIA TAXA (%) DIA TAXA (%)

TAXA REFERENCIAL – TR

15.06.16
16.06.16
17.06.16
18.06.16
19.06.16
20.06.16
21.06.16
22.06.16
23.06.16
24.06.16
25.06.16
26.06.16
27.06.16
28.06.16
29.06.16
30.06.16

01.07.16
01.07.16
02.07.16
03.07.16
04.07.16
05.07.16
06.07.16
07.07.16
08.07.16
09.07.16
10.07.16
11.07.16
12.07.16
13.07.16
14.07.16
15.07.16

16.07.16
17.07.16
18.07.16
19.07.16
20.07.16
21.07.16
22.07.16
23.07.16
24.07.16
25.07.16
26.07.16
27.07.16
28.07.16
29.07.16
30.07.16
31.07.16

0,1825
0,2206
0,1786
0,1521
0,1901
0,2304
0,2169
0,2135
0,2057
0,1925
0,1293
0,1583
0,2035
0,2064
0,1869
0,1851

0,1621
0,1621
0,1631
0,1923
0,2217
0,2524
0,2401
0,2078
0,1934
0,1690
0,1985
0,2458
0,2303
0,2137
0,2197
0,1887

0,1850
0,2129
0,2358
0,2400
0,2522
0,2165
0,1633
0,1668
0,1967
0,2405
0,2450
0,2241
0,2105
0,1540
0,1861
0,2245

DIA TAXA % DIA TAXA % DIA TAXA %

TAXA BÁSICA FINANCEIRA – TBF

Até dez/85: DL nº 75, de 22.11.66; Decreto nº 61.302, de 17.07.67; Lei nº 6.899, de 08.04.81; 
Decreto nº 86.649, de 25.11.81; Portaria SEPLAN nº 250, de 23.12.85.
jan e fev/86: Port. Interministerial nº 117, de 09.09.86.
mar/86 a fev/87: DL nº 2.283, de 27.02.86; DL nº 2.284, de 10.03.86, DL nº 2.290, de 21.11.86, 
alterado pelo DL nº 2.311, de 23.12.86.
mar/87 a jan/89: DL nº 2.322, de 26.02.87.
fev/89 a jan/91: Lei nº 7.730, de 30.01.89; Lei nº 7.738, de 09.03.89; Lei nº 8.024/90; Comunicado 
BACEN nº 2.067, de 30.03.90.

Fonte – Décio de Oliveira Santos Júnior, Conferência de Laudos com Parecer Técnico. Tel. (0xx11) 2091-3024 (Esta tabela não contém juros de mora).

Resolução  008/2005 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho atualizada até 31 de julho de 2016 para pagamento em 1º de agosto de 2016
fev/91 a mai/93: MP nº 292, de 01.02.91, convertida na Lei nº 8.177, de 01.03.91.
jun/93 a jun/94: Lei nº 8.660/93. 
jul/94: Lei nº 8.880/94; Resolução BACEN nº 2.097/94.
ago/94 em diante: Lei nº 9.069, de 29.06.95, Lei nº 10.192, de 14.02.01.

Esta tabela não inclui juros de mora, que devem ser calculados sobre os valores corrigidos. 
Exemplo prático expresso em moeda corrente:  
R$ 5.000,00 em jan/2010 X 1,062857434 =  R$ 5.314,29

Fonte – Secretaria da Receita Federal do Brasil

TAXA SELIC
MÊS %

Outubro/15
Novembro/15
Dezembro/15
Janeiro/16
Fevereiro/16
Março/16
Abril/16
Maio/16
Junho/16
Julho/16

1,11
1,06
1,16
1,06
1,00
1,16
1,06
1,11
1,16
1,11

VALORES DE DEPÓSITOS RECURSAIS
RECURSO R$

Recurso ordinário

Recurso de Revista, embargos, recurso 
extraordinário e recurso em ação rescisória

8.959,63

17.919,26

SALÁRIO-MÍNIMO – 2011/2016

VIGÊNCIA VALOR FUNDAMENTO LEGAL

01.03.11
01.01.12
01.01.13

01.01.14
01.01.15
01.01.16

R$ 545,00
R$ 622,00
R$ 678,00

R$ 724,00
R$ 788,00
R$ 880,00

Lei nº 12.382/11 (DOU 28.02.11) 
Lei nº 12.382/11 e Decreto nº 7.655 (DOU 26.12.11)
Lei nº 12.382/11 e Decreto nº 7.872 (DOU 26.12.12 
– Edição Extra )
Lei nº 12.382/11 e Decreto nº 8.166 (DOU 24.12.13)
Lei nº 12.382/11 e Decreto nº 8.381 (DOU 30.12.14)
Lei nº 12.382/11 e Decreto nº 8.618 (DOU 30.12.15)

Fonte – TST, Ato nº 326/16, publicado no DJe de 19.07.16

IMPOSTO DE RENDA NA FONTE
Ano-calendário 2015

Base de Cálculo
Mensal em R$

Alíquota
%

Parcela a Deduzir
do Imposto em R$

 até 1.903,98
de 1.903,99 até 2,826,65
de 2.826,66 até 3.751,05
de 3.751,06 até 4.664,68

acima de 4.664,68

–
7,5

15,0
22,5
27,5

–
142,80
354,80
636,13
869,36

DEDUÇÕES: R$ 189,59 por dependente – R$ 1.903,98 – aposentadoria e 
pensão. Dispositivo legal: Lei nº 12.469, de 26.08.11, DOU de 29.08.11, IN nº 
1.142, de 31.03.11 e Lei nº 13.149, de 21.07.15.

Nota: A data de recolhimento de alguns tributos foi alterada pela Medida Provisória nº 449, de 3 de dezembro de 2008.

3,2092
3,2292
3,2474
3,2898
3,3236
3,3382
3,2962
3,3025
3,2744
3,2890
3,2305

30.06.16
01.07.16
04.07.16
05.07.16
06.07.16
07.07.16
08.07.16
11.07.16
12.07.16
13.07.16
14.07.16

15.07.16
18.07.16
19.07.16
20.07.16
21.07.16
22.07.16
25.04.16
26.07.16
27.07.16
28.07.16
29.07.16

2,2650
3,2628
3,2795
3,2506
3,2579
3,2848
3,2813
3,2784
3,2814
3,2734
3,2384

3,2656
3,2634
3,2801
3,2512
3,2585
3,2854
3,2819
3,2790
3,2820
3,2740
3,2390

Fonte – Secretaria da Receita Federal do Brasil

NOTA – EDIÇÃO FECHADA EM 31.07.2016

MÊS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO

1,103615841
1,101205302
1,100411905
1,098351398
1,096956070
1,095106435
1,094062699
1,092457879
1,090858680
1,090474833
1,089230931
1,088588664

1,087892413
1,086794750
1,086530723
1,086086514
1,085050291
1,084252281
1,083011150
1,080942227
1,079243497
1,077121568
1,074429049
1,072693431

1,070393156
1,068427250
1,067945606
1,066412106
1,065928174
1,065449787
1,064751310
1,063633432
1,063423937
1,063423937
1,063423937
1,063423937

1,062857434
1,062857434
1,062857434
1,062016317
1,062016317
1,061474965
1,060850124
1,059630490
1,058668160
1,057925497
1,057426391
1,057071215

1,055587060
1,054832854
1,054280412
1,053004171
1,052615755
1,050965739
1,049796266
1,048507650
1,046335458
1,045287035
1,044639358
1,043966000

1,042988720
1,042088356
1,042088356
1,040976593
1,040740345
1,040253506
1,040253506
1,040103731
1,039975814
1,039975814
1,039975814
1,039975814

1,039975814
1,039975814
1,039975814
1,039975814
1,039975814
1,039975814
1,039975814
1,039758504
1,039758504
1,039676370
1,038720747
1,038505776

1,037993008
1,036825542
1,036269066
1,035993491
1,035518188
1,034893113
1,034412111
1,033322989
1,032701303
1,031800541
1,030730643
1,030233040

1,029149346
1,028246545
1,028073829
1,026743170
1,025641631
1,024460428
1,022606442
1,020254755
1,018353489
1,016401997
1,014585888
1,013271675

1,010996932
1,009664175
1,008698850
1,006516722
1,005205934
1,003667312
1,001621000
1,000000000

-
-
-
-

AGENDA PARA AGOSTO/2016
OBRIGAÇÃO – FATOS GERADORES 
OCORRIDOS EM JULHO/2016

DATA DE VENCIMENTO PARA O PAGAMENTO
PAGAMENTO APÓS 

O VENCIMENTO

COFINS (Contribuição Social para 
Financiamento da Seguridade Social)
PIS/PASEP
INSS SOBRE SALÁRIOS

FGTS
SALÁRIOS

DIA 25 DE AGOSTO, QUINTA-FEIRA

DIA 25 DE AGOSTO, QUINTA-FEIRA
DIA 19 DE AGOSTO, SEXTA-FEIRA

DIA 5 DE AGOSTO, SEXTA-FEIRA
DIA 5 DE AGOSTO, SEXTA-FEIRA

 
Para pagamento após o vencimento de 
obrigação não incluída em notificação fiscal 
de lançamento.

1. MULTA DE MORA
a) 0,33% por dia de atraso, limitado a 20%
b) 20% a partir do segundo mês seguinte ao 
do vencimento da obrigação

2. JUROS DE MORA
a) taxa Selic

OBRIGAÇÃO/PERÍODO DO FATO GERADOR DATA-LIMITE PARA O PAGAMENTO

IRRF (TRABALHO ASSALARIADO)

ALTERAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.196/05 
ARTIGO 70, INCISO I, ALÍNEA D

DIA 19 DE AGOSTO, SEXTA-FEIRA

IRPF (CARNÊ-LEÃO) 
RECOLHIMENTO MENSAL

ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQUENTE 
AO DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR
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BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
Valor médio: 06/2016

PORTARIA Nº 308, DE 14.07.16 (DOU 15.07.16)

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Gabinete do Ministro

O Ministro de Estado da Fazenda, no uso das atribui-
ções que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da 
Constituição e tendo em vista o disposto no § 2º do art. 25 
da Portaria nº 6.209/MPS, de 16 de dezembro de 1999, 
resolve:

Art. 1º Estabelecer que, para o mês de junho de 2016, o 
valor médio da renda mensal do total de benefícios pagos pelo 
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS é de R$ 1.122,42 
(um mil cento e vinte e dois reais e quarenta e dois centavos).

Art. 2º O INSS e a Empresa de Tecnologia e Informações 
da Previdência – DATAPREV adotarão as providências ne-
cessárias ao cumprimento do disposto nesta Portaria.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Henrique de Campos Meirelles

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
Fatores de atualização: 07/2016

PORTARIA Nº 307, DE 14.07.16 (DOU 15.07.16)

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Gabinete do Ministro

O Ministro de Estado da Fazenda, no uso de suas atribui-
ções e tendo em vista o disposto na Lei nº 8.213, de 24 de 
julho de 1991, e no art. 31 da Lei nº 10.741, de 1º de outubro 
de 2003, resolve:

Art. 1º Estabelecer que, para o mês de julho de 2016, os 
fatores de atualização:

I – das contribuições vertidas de janeiro de 1967 a junho 
de 1975, para fins de cálculo do pecúlio (dupla cota) corres-
pondente, serão apurados mediante a aplicação do índice de 
reajustamento de 1,002043 – Taxa Referencial – TR do mês 
de junho de 2016;

II – das contribuições vertidas de julho de 1975 a julho de 
1991, para fins de cálculo de pecúlio (simples), serão apu-
rados mediante a aplicação do índice de reajustamento de 
1,005350 – Taxa Referencial – TR do mês de junho de 2016 
mais juros;

III – das contribuições vertidas a partir de agosto de 1991, 
para fins de cálculo de pecúlio (novo), serão apurados me-
diante a aplicação do índice de reajustamento de 1,002043 
– Taxa Referencial – TR do mês de junho de 2016; e

IV – dos salários-de-contribuição, para fins de con-
cessão de benefícios no âmbito de Acordos Internacio-

nais, serão apurados mediante a aplicação do índice de 
1,004700.

Art. 2º A atualização monetária dos salários-de-contri-
buição para a apuração do salário-de benefício, de que tra-
ta o art. 33 do Regulamento da Previdência Social – RPS, 
aprovado pelo Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999, e a 
atualização monetária das parcelas relativas aos benefícios 
pagos com atraso, de que trata o art. 175 do referido Regu-
lamento, no mês de julho, será efetuada mediante a aplicação 
do índice de 1,004700.

Art. 3º A atualização de que tratam os §§ 2º a 5º do art. 
154 do RPS, será efetuada com base no mesmo índice a 
que se refere o art. 2º.

Art. 4º Se após a atualização monetária dos valores de 
que tratam os §§ 2º a 5º do art. 154 e o art. 175 do RPS, 
os valores devidos forem inferiores ao valor original da dívida, 
deverão ser mantidos os valores originais.

Art. 5º As respectivas tabelas com os fatores de atualiza-
ção, mês a mês, encontram-se na rede mundial de computa-
dores, no sítio http://www.mtps.gov.br, página “Legislação”.

Art. 6º O Ministério da Fazenda, o Instituto Nacional do 
Seguro Social – INSS e a Empresa de Tecnologia e Informa-
ções da Previdência – DATAPREV adotarão as providências 
necessárias ao cumprimento do disposto nesta Portaria.

Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Henrique de Campos Meirelles

PREVIDÊNCIA SOCIAL
Abono anual: antecipação

DECRETO Nº 8.820, DE 22.07.16 (DOU 25.07.16)

Dispõe sobre a antecipação do abono anual devido 
aos segurados e aos dependentes da Previdência So-
cial, no ano de 2016.

O Vice-Presidente da República, no exercício do cargo de 
Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere 
o art. 84, caput, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o 
disposto no art. 40 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991,

Decreta:

24/RDT 22-7 • 31 de julho de 2016
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Art. 1º No ano de 2016, o pagamento do abono anual de 
que trata o art. 40 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, 
será efetuado em duas parcelas:

I – a primeira parcela corresponderá a até cinquenta por cento  
do valor do benefício correspondente ao mês de agosto e será pa- 
ga juntamente com os benefícios correspondentes a esse mês; e

II – a segunda parcela corresponderá à diferença entre o 
valor total do abono anual e o valor da parcela antecipada e 

será paga juntamente com os benefícios correspondentes ao 
mês de novembro.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Brasília, 22 de julho de 2016; 195º da Independência e 
128º da República.

MICHEL TEMER
Henrique Meirelles

Regime Geral de Previdência Social – RGPS: alteração
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 739, DE 07.07.16 (DOU 
13.07.16)

Altera a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, que 
dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência 
Social, e institui o Bônus Especial de Desempenho Ins-
titucional por Perícia Médica em Benefícios por Incapa-
cidade.

Art. 1º A Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, passa a 
vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 43. ..................................................................................
§ 4º O segurado aposentado por invalidez poderá ser 

convocado a qualquer momento para avaliação das condi-
ções que ensejaram o afastamento ou a aposentadoria, con-
cedida judicial ou administrativamente, observado o disposto 
no art. 101.” (NR)

“Art. 60. ..................................................................................
§ 8º Sempre que possível, o ato de concessão ou de re-

ativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá 
fixar o prazo estimado para a duração do benefício.

§ 9º Na ausência de fixação do prazo de que trata o § 
8º, o benefício cessará após o prazo de cento e vinte dias, 
contado da data de concessão ou de reativação, exceto se 
o segurado requerer a sua prorrogação junto ao INSS, na 
forma do regulamento, observado o disposto no art. 62.

§ 10. O segurado em gozo de auxílio-doença, concedi-
do judicial ou administrativamente, poderá ser convocado a 
qualquer momento, para avaliação das condições que ense-
jaram a sua concessão e a sua manutenção, observado o 
disposto no art. 101.” (NR)

“Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insus-
ceptível de recuperação para sua atividade habitual, deverá 
submeter- se a processo de reabilitação profissional.

Parágrafo único. O benefício será mantido até que o se-
gurado seja considerado reabilitado para o desempenho de 
atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando consi-
derado não recuperável, for aposentado por invalidez.” (NR)

Art. 2º Fica instituído, por até vinte e quatro meses, o 
Bônus Especial de Desempenho Institucional por Perícia Mé-
dica em Benefícios por Incapacidade – BESP-PMBI.

Art. 3º O BESP-PMBI será devido ao médico perito do 
INSS por cada perícia médica realizada nas Agências da 
Previdência Social, atendidos os seguintes requisitos:

I – a perícia deverá ser realizada em relação a benefícios 
por incapacidade mantidos sem perícia pelo INSS há mais 
de dois anos, contados da data de publicação desta Medida 
Provisória; e

II – a realização das perícias médicas deverá representar 
acréscimo real à capacidade operacional ordinária de realiza-
ção de perícias médicas pelo médico perito e pela respectiva 
Agência da Previdência Social.

Art. 4º O BESP-PMBI corresponderá ao valor de R$ 60,00 
(sessenta reais) por perícia realizada, na forma do art. 3º.

Art. 5º O BESP-PMBI gerará efeitos financeiros de 1º 
de setembro de 2016 a 31 de agosto de 2018, ou em prazo 
menor, desde que não reste nenhum benefício por incapaci-
dade sem revisão realizada há mais de dois anos, contados 
da data de publicação desta Medida Provisória.

Art. 6º O pagamento de adicional pela prestação de ser-
viço extraordinário ou adicional noturno não será devido no 
caso de pagamento do BESP-PMBI referente à mesma hora 
de trabalho.

Art. 7º O BESP-PMBI não será incorporado aos venci-
mentos, à remuneração ou aos proventos das aposentado-
rias e das pensões, e não servirá de base de cálculo para be-
nefícios ou vantagens, nem integrará a base de contribuição 
previdenciária do servidor.

Art. 8º A GTPMBI poderá ser paga cumulativamente com 
a Gratificação de Desempenho de Atividade de Perícia Mé-
dica Previdenciária – GDAPMP, desde que as perícias que 
ensejarem o seu pagamento sejam computadas na avaliação 
de desempenho referente à GDAPMP.

Art. 9º No prazo de trinta dias, contado da data de pu-
blicação desta Medida Provisória, ato conjunto dos Ministros 
de Estado da Fazenda, do Planejamento, Desenvolvimento e 
Gestão e do Desenvolvimento Social e Agrário disporá sobre:

I – os critérios gerais a serem observados para a aferi-
ção, o monitoramento e o controle da realização das perícias 
médicas de que trata o art. 3º, para fins de concessão do 
BESP-PMBI;

II – o quantitativo diário máximo de perícias médicas nas 
condições previstas no art. 3º, por perito médico, e a capaci-
dade operacional ordinária de realização de perícias médicas 
pelo perito médico e pela respectiva Agência da Previdência 
Social;

III – a possibilidade de realização das perícias médicas 
de que trata o art. 3º, em forma de mutirão; e
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IV – definição de critérios de ordem de prioridade para 
o agendamento dos benefícios a serem revistos, tais como 
a data de concessão do benefício e a idade do beneficiário.

Art. 10. Ato do Presidente do INSS estabelecerá os pro-
cedimentos necessários à realização das perícias de que tra-
ta esta Medida Provisória.

Art. 11. Fica revogado o parágrafo único do art. 24 da Lei 
nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

Art. 12. Esta Medida Provisória entra em vigor na data de 
sua publicação.

Brasília, 7 de julho de 2016; 195º da Independência e 
128º da República.

MICHEL TEMER
Henrique Meirelles

Dyogo Henrique de Oliveira
Osmar Terra

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO (TST)
Composição: alteração

Mesa da Câmara dos Depu-
tados 

Deputado Waldir Maranhão
1º Vice-Presidente, no exercício 

da Presidência
Deputado Giacobo
2º Vice-Presidente

Deputado Beto Mansur
1º Secretário

Deputado Felipe Bornier
2º Secretário

Deputada Mara Gabrilli
3ª Secretária

Deputado Alex Canziani
4º Secretário

Senadora Ângela Portela
4ª Secretária

Mesa do Senado Federal
Senador Renan Calheiros

Presidente
Senador Jorge Viana
1º Vice-Presidente

Senador Romero Jucá
2º Vice-Presidente

Senador Vicentinho Alves
1º Secretário

Senador Zeze Perrella
2º Secretário

Senador Gladson Cameli
3º Secretário

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 92 (DOU 13.07.16)

Altera os arts. 92 e 111-A da Constituição Federal, 
para explicitar o Tribunal Superior do Trabalho como 
órgão do Poder Judiciário, alterar os requisitos para o 
provimento dos cargos de Ministros daquele Tribunal e 
modificar-lhe a competência.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Fede-
ral, nos termos do § 3º do art. 60 da Constituição Federal, 
promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:

Art. 1º Os arts. 92 e 111-A da Constituição Federal pas-
sam a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 92. ...................................................................................
II-A - o Tribunal Superior do Trabalho;
..............................................................................................” (NR)
“Seção V
Do Tribunal Superior do Trabalho, dos Tribunais Regio-

nais do Trabalho e dos Juízes do Trabalho
........................................................................................................
‘Art. 111-A. O Tribunal Superior do Trabalho compor-se-á 

de vinte e sete Ministros, escolhidos dentre brasileiros com 
mais de trinta e cinco anos e menos de sessenta e cinco 
anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, nomea-

dos pelo Presidente da República após aprovação pela maio-
ria absoluta do Senado Federal, sendo:

........................................................................................................
§ 3º Compete ao Tribunal Superior do Trabalho processar 

e julgar, originariamente, a reclamação para a preservação de 
sua competência e garantia da autoridade de suas decisões.’

..............................................................................................” (NR)
Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na 

data de sua publicação.
Brasília, em 12 de julho de 2016
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Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região

JUSTA CAUSA
FALTAS INJUSTIFICADAS

PROCESSO TRT/SP nº 0001261-06.2015.5.02.0030 – 7ª 
TURMA
Recurso Ordinário Sumaríssimo
Origem: 30ª Vara do Trabalho de São Paulo
Recorrente: Marcos Santos de Jesus
Recorrida: Scorpions Prestadora de Serviços Ltda

RESCISÃO CONTRATUAL POR JUSTA CAUSA. 
FALTAS INJUSTIFICADAS. DESÍDIA CONFIGURADA. 
Se há nos autos elementos suficientes a corroborar a 
atuação desidiosa do reclamante, com faltas reiteradas 
e injustificadas ao trabalho, afigura-se certa a justa dis-
pensa que lhe foi aplicada pelo empregador, devendo 
ser mantida.

Trata-se de ação sujeita ao procedimento sumaríssimo 
instituído pela Lei 9.957, de 12 de janeiro de 2000, dispen-
sando relatório.

VOTO

Conheço do recurso.

JUSTA CAUSA

O reclamante foi dispensado por justa causa em 
07.03.2014, por desídia, (art. 482 'e' da CLT), conforme 
consta do documento 01 juntado com a contestação, autu-
ado em volume apartado, sendo certo que com tal fato não 
se conforma. Sustenta no apelo que sempre exerceu suas 
funções com zelo, tanto é que laborou na empresa por mais 
de cinco anos, o que depõe favoravelmente à sua conduta 
profissional na empresa reclamada, pugnando, assim, pela 
reforma da r. sentença de primeiro grau.

Entretanto, não obstante as alegações recursais, o do-
cumento 01 juntado com a defesa, acima referido, eviden-
cia que a dispensa do autor ocorreu em razão de desídia no 
desempenho de suas funções, especificamente pelas faltas 
injustificadas ao trabalho.

De fato, os documentos 13/17, juntados com a contesta-
ção e autuados em volume apartado, demonstram que o re-
clamante foi advertido e suspenso em diversas ocasiões em 
razão de faltas injustificadas, além de oferecer recusa a “cobrir 
o posto de serviço ao qual foi designado (BRF JUNDIAÍ)”, sen-
do certo que o próprio autor, em depoimento pessoal, reco-
nheceu como suas as assinaturas dos documentos 13 a 17.

Observo, ainda, que o espelho de ponto do período de 
16.02.2014 a 06.03.2014 registra várias faltas injustificadas 
do reclamante, além de suspensão por cinco dias, seguida 
de mais uma falta injustificada, fato que culminou com a sua 
dispensa por justa causa. Ademais, o demandante não rea-
lizou qualquer prova de modo a desconstituir a validade dos 
documentos trazidos a juízo pela empresa. Ao contrário, seu 
depoimento pessoal deixa claro a incorreção de sua tese.

Nesse contexto, considerando que há nos autos elemen-
tos suficientes a corroborar a atuação desidiosa do reclaman-
te, com faltas reiteradas e injustificadas ao trabalho, afigura-se 
certa a justa dispensa que lhe foi aplicada pelo empregador, 
devendo ser mantida a sentença sob esse aspecto.

Nada a deferir, portanto.

VERBAS RESCISÓRIAS

MULTA DO ARTIGO 477 DA CLT
Mantida a dispensa por justa causa, indevido o pagamen-

to das verbas pleiteadas com fundamento na dispensa sem 
justa causa, bem como a incidência da penalidade prevista 
pelo art. 477 da CLT.

Nego provimento.

DANO MORAL

Insurge-se o reclamante contra a r. sentença de origem 
que indeferiu o pedido de indenização por dano moral, ao ar-
gumento de que foi surpreendido com a demissão por justa 
causa, sem que tenha sido esclarecido o real motivo de sua 
dispensa e, em consequência, viu-se sem qualquer recurso 
financeiro para seu sustento e de sua família. Ressalta que a 
dispensa por justa causa denigre a imagem do empregado 
perante o mercado de trabalho e até mesmo seu relaciona-
mento pessoal, pugnando, assim, pelo reconhecimento do 
dano moral, nos moldes alegados na inicial.

Dispõem os arts. 186 e 927 do Código Civil, in verbis:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 
negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 
outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), 
causar dano a outrem, é obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, 
independentemente de culpa, nos casos especificados 
em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida 
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pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para 
os direitos de outrem. ”

A Constituição Federal, por sua vez, traz a matéria capitu-
lada nos incisos V e X do art. 5º, assim redigidos: 

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção 
de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direi-
to à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à pro-
priedade, nos termos seguintes:

(...)
V – é assegurado o direito de resposta, proporcional 

ao agravo, além da indenização por dano material, moral 
ou à imagem;

(...)
X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e 

a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização 
pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;”

Dúvida não há, portanto, de que a responsabilidade pela 
reparação pelo empregador depende da constatação de dano, 
ato culposo ou doloso daquele e nexo causal entre ambos.

Contudo, a despeito da alegação do autor quanto ao des-
conhecimento do motivo de sua dispensa por justa causa, os 
elementos dos autos não autorizam o acolhimento da tese 
autoral. Isso porque, conforme analisado no tópico “justa 
causa”, o próprio autor, em depoimento pessoal, reconheceu 
como suas as assinaturas dos documentos 13 a 17, autua-
dos em volume apartado, os quais constituem advertências e 
suspensões por faltas injustificadas.

Outrossim, não provou o recorrente que tivesse suporta-
do grave abalo moral por ato perpetrado pela empregadora 
de forma a ensejar reparação.

Com efeito, o dano moral exige prova cabal e convincen-
te quanto à violação do patrimônio ideal do trabalhador, sua 
honra, sua imagem, sua dignidade, sob pena de banalização 
do instituto, razões pelas quais resta mantido o julgado de 
primeiro grau quanto ao indeferimento do título. Mantenho.

Isto posto, acordam os Magistrados da 7ª Turma do Tri-
bunal Regional do Trabalho da 2ª Região em: conhecer do 
recurso e, no mérito, negar provimento, mantendo íntegra a 
r. sentença de origem, por seus próprios e jurídicos funda-
mentos.

Dóris Ribeiro Torres Prina
Desembargadora Relatora

Tribunal Regional do Trabalho – 6ª Região

HORAS EXTRAS
CARGO DE GESTÃO

PROC. Nº 0001354-90.2012.5.06.0020 (RO)
Órgão Julgador: 2ª Turma 
Relatora: Desembargadora Eneida Melo Correia de Araújo
Recorrente: Dilson José Ferreira de Lima
Advogado: Isadora Coelho de Amorim Oliveira
Recorridos: CIA Sulamericana de Tabacos S.A, J & W Distri-
buidora de Cigarros Ltda e Comercial Pentax
Advogados: Benedicto Celso Benício Júnior, Alessandra de 
Souza Soares Vieira e Míriam Pimenta Costa
Procedência: 20ª Vara do Trabalho de Recife – PE 

EMENTA

RECURSO ORDINÁRIO. CARGO DE GESTÃO 
CONFIGURADO. HORAS EXTRAS INDEVIDAS. Para 
a caracterização do exercício do cargo na forma tipifica-
da no art. 62, II, da CLT, é necessário que se demonstre 
que o empregado possui poderes de gestão e represen-
tação em grau mais alto do que a simples execução das 
atividades rotineiras concernentes ao contrato de em-
prego. No caso dos autos, restou demonstrado que o 

Reclamante, na condição de Coordenador Regional de 
Vendas, ocupava posição diferenciada na estrutura or-
ganizacional da Empregadora, ao praticar atos próprios 
da esfera do empregador, caracterizando o exercício 
do cargo de gestão, nos termos do art. 62, II da CLT. 
Mantém-se, assim, a Sentença em que se reconhece in-
devido o pagamento de horas extras. Recurso Ordinário 
ao qual se nega provimento, no aspecto. DIFERENÇA 
SALARIAL. PARTE DO SALÁRIO FIXO PAGO “POR 
FORA”. COMPROVAÇÃO POR MEIO DA PROVA TES-
TEMUNHAL. Ao alegar incorreção nos registros de sua 
CTPS, no tocante ao salário, afirmando ter a Reclamada 
sonegado verbas contratuais afetas à relação jurídica a 
trato, atraiu o Reclamante o ônus de comprovar os fatos 
constitutivos do seu direito, a teor dos arts. 818 da CLT 
e 373, I do Novo Diploma Processual Civil (art. 333, I, 
do Antigo CPC), em face da presunção relativa de vera-
cidade de que gozam os registros lançados na carteira 
de trabalho. Deste encargo se desvencilhou a contento, 
considerando a confirmação, por meio da prova oral, da 
ilegal prática empresarial de pagamento marginal de par-
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te do salário fixo dos empregados, em desrespeito aos 
direitos trabalhistas, fiscais e previdenciários. Ademais, 
consentânea a base salarial apontada pelo Autor com 
a correspondência do cargo exercido, de gestão inequí-
voca, com especial fidúcia e responsabilidade. Recurso 
ordinário parcialmente provido.

Vistos etc.
Trata-se de Recurso Ordinário interposto por Dilson José 

Ferreira de Lima, em face de Decisão proferida pela 20ª Vara 
do Trabalho de Recife – PE, mediante a qual foram julgados 
procedentes em parte os pedidos formulados na Reclama-
ção Trabalhista em epígrafe, ajuizada pelo Recorrente em 
face CIA Sulamericana de Tabacos S.A, J & W Distribuidora 
de Cigarros Ltda e Comercial Pentax, nos termos da funda-
mentação de Sentença de fls. 324/329.

Embargos Declaratórios julgados às fls. 341/342 e 363.
Em suas razões de fls. 350/359, o Reclamante se insurge 

em relação aos seguintes tópicos: a) Diferença de salário fixo 
e reflexos: narra o Recorrente que o Magistrado de primeiro 
grau, com base na ausência de prova do pagamento de sa-
lário “por fora”, afastou o pedido de pagamento dos reflexos 
postulados no item 29 da peça atrial. Não obstante, segun-
do alega, a única testemunha ouvida em Juízo, que exercia a 
mesma função do Autor, confirmou que parte do salário fixo 
era paga extraoficialmente. Reproduz trecho do depoimento. 
Defende, por outro lado, que cabia à Demandada anexar aos 
autos os documentos comprobatórios do pagamento corre-
to da remuneração do Demandante, incluindo o salário fixo. 
Invoca o princípio da primazia da realidade para reforçar a 
sua tese, destacando que os registros contidos na CTPS do 
Obreiro não podem ser confirmados se contrários à verdade 
real. Assegura que a remuneração anotada na carteira pro-
fissional representa a intenção da Empregadora de sonegar 
os recolhimentos fiscais, previdenciários e as repercussões 
legais do valor total do salário fixo, o que atrairia o art. 9º da 
CLT; b) Horas extras: repudia o Julgado em que se acolheu 
a tese defensiva quanto à dispensa do controle de jornada 
do Autor em face do exercício de cargo de confiança (art. 
62, II, da CLT), o que culminou no indeferimento do pleito de 
horas extras e reflexos. Obtempera que o enquadramento na 
exceção legal exige a comprovação concomitante do exer-
cício de poderes de gestão e a percepção de remuneração 
superior em 40% ao salário básico pelo empregado, o que 
não teria ocorrido com o Reclamante. Atribui à Reclamada 
o ônus da prova (art. 818 da CLT e 333, II, do antigo CPC, 
vigente à época da interposição do Recurso). Defende a im-
possibilidade de substituição da prova documental por outro 
meio de prova, neste caso, com base no art. 400, II, do an-
tigo CPC. Explica que, nos contracheques, não há qualquer 
discriminação pertinente ao pagamento de gratificação de 
função, acrescentando que o Tribunal Superior do Trabalho 
não admite o salário complessivo (Súmula nº 91). Prossegue 
em sua narrativa assegurando que o Autor também não tinha 
poderes de mando e gestão, pois não poderia admitir e nem 
demitir, e estava submetido a efetivo controle de jornada de 
trabalho. Diz que a prova oral lhe é favorável; c) Repouso 
semanal remunerado: extrai-se do Recurso que o Deman-

dante pretende ver afastado o entendimento do Magistrado 
de primeiro grau que, após analisar e deferir o pedido de 
pagamento de diferenças de comissões, com reflexos sobre 
o repouso semanal remunerado, concluiu por aplicar a Orien-
tação Jurisprudencial nº 394 do TST, e, como resultado, in-
deferiu o pedido de pagamento de FGTS + 40% incidente 
sobre o repouso semanal remunerado majorado. Explica que 
o caso em questão não redunda em bis in idem (reflexos 
sobre reflexos), nem se confunde com a hipótese tratada na 
citada orientação jurisprudencial porque “não é o repouso 
enriquecido pelas horas extras que se está a pretender, mas 
a incidência do FGTS + 40% sobre o produto do reflexo de 
uma verba salarial sobre outra de mesma natureza”; d) Adi-
cional de transferência: aduz que o Reclamante não foi trans-
ferido em definitivo para a cidade de Salvador, porque teria 
laborado a maior parte do tempo do contrato de trabalho em 
Pernambuco. Declara que a transferência provisória ocorreu 
para atender à necessidade da Empresa e, mesmo assim, 
não foi devidamente remunerado por isso. Cita jurisprudên-
cia; e) Natureza salarial do tíquete alimentação: persiste no 
reconhecimento da natureza salarial do tíquete alimentação, 
ao argumento de que não se comprovou inscrição no PAT 
e, por isso, com base na OJ nº 133 da SDI I do TST, esse 
benefício teria natureza salarial. Pede provimento ao Apelo. 

Devidamente notificadas as Reclamadas, apresentaram 
as Contrarrazões de fls. 369/372, 377/381 e 383/387.

Desnecessária a remessa dos autos ao Ministério Público 
do Trabalho, em razão do disposto na Resolução Adminis-
trativa nº 5/2005, mediante a qual foi alterado o art. 50 do 
Regimento Interno desta Corte.

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade.
O Recurso Ordinário é tempestivo, interposto em 

23.09.2015 (fls. 350/359) e ratificado em 04.02.2016 (fl. 365); 
está regularmente subscrito (fl. 16). Desnecessário preparo. 

Recebo-o, bem como as Contrarrazões interpostas pelas 
segunda e terceiras Recorridas, porquanto igualmente tem-
pestivas e regularmente subscritas (fls. 228, 264).

Não conheço das Contrarrazões interpostas pela CIA Su-
lamericana de Tabacos, haja vista que a Advogada subscri-
tora, Drª. Taylise Catarina Rogério Seixas, OAB/PE 1400-A, 
não possui procuração/substabelecimento nos autos outor-
gando-lhe poderes para representar a Sociedade Empre-
sária. E, por idêntica razão, indefiro o pedido de notificação 
exclusiva em nome da referida Patrona, devendo a Secretaria 
da Turma proceder às devidas alterações no Sistema e na 
capa dos autos para que as futuras notificações sejam expe-
didas em nome do Dr. Benedicto Celso Benício Júnior, OAB/
SP 131.896, nos moldes postulados na Contestação de fl. 
58 e substabelecimento de fl. 95.

MÉRITO

Inverto a análise dos temas do Recurso em razão da pre-
judicialidade entre eles.
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Cargo de Gestão. Configuração. Horas extras indevidas.
O Reclamante repudia o Julgado pelo acolhimento da 

tese defensiva quanto à dispensa do controle de jornada 
do Autor em face do exercício de cargo de confiança (art. 
62, II, da CLT), o que culminou no indeferimento do pleito 
de horas extras e reflexos. Obtempera que o enquadramen-
to na exceção legal exige a comprovação concomitante do 
exercício de poderes de gestão e a percepção de remune-
ração superior em 40% ao salário básico pelo emprega-
do, o que não teria ocorrido com o Demandante. Atribui à 
Demandada o ônus da prova (art. 818 da CLT e 333, II, do 
antigo CPC, vigente à época da interposição do Recurso). 
Defende a impossibilidade de substituição da prova docu-
mental por outro meio de prova, neste caso, com base no 
art. 400, II, do antigo CPC. Explica que, nos contracheques, 
não há qualquer discriminação pertinente ao pagamento de 
gratificação de função, acrescentando que o Tribunal Supe-
rior do Trabalho não admite o salário complessivo (Súmula 
nº 91). Prossegue em sua narrativa assegurando que o Au-
tor também não tinha poderes de mando e gestão, pois não 
poderia admitir e nem demitir, e estava submetido a efetivo 
controle de jornada de trabalho. Diz que a prova oral lhe é 
favorável.

O Juiz sentenciante adotou as seguintes razões para de-
cidir (fl. 326v/327v):

“DAS PRETENSÕES RELACIONADAS À JORNA-
DA DE TRABALHO

Alega o reclamante que trabalhava em sobrelabor 
sem a devida contraprestação. 

As reclamadas impugnam os horários de trabalho nar-
rados na peça inicial, bem como afirma que o reclamante 
exercia atividade externa e cargo de chefia, o que atrai a 
incidência do disposto no art. 62, I e II, da CLT. 

Pois bem.
O art. 62 da CLT prevê hipóteses excepcionais, ca-

bendo à reclamada comprovar a incidência do previsto 
em tal artigo, posto que se trata de fato extraordinário 
ao contexto empregatício, bem como fato impeditivo do 
direito do autor (art. 818, CLT c/c art. 333, III, CPC). 

À luz da disciplina do inciso I, do art. 62, da CLT, para 
que o empregado seja excluído do controle de horário, 
sem o direito ao pagamento das horas extras, é impres-
cindível que efetivamente desempenhe atividades incom-
patíveis com o controle de jornada. Destarte, a aplicação 
do disposto no inciso I do art. 62 depende da comprova-
ção da real incompatibilidade entre a natureza da ativida-
de exercida pelo empregado e a fixação de seu horário 
de trabalho.

In casu, não ha nos autos prova, seja testemunhal ou 
documental, quanto ao desempenho de atividade externa 
incompatível com o controle de jornada. 

Ao contrário, a única testemunha ouvida comprovou a 
existência de um certo controle de jornada.

Disse a citada testemunha “QUE o palmtop utilizado 
constava o horário de inicio e término da visita; QUE 
tinha que comparecer obrigatoriamente as reuniões rea-
lizadas diariamente”.

Referido depoimento comprova a possibilidade de 
controle da jornada do autor, o que afasta a incidência da 
exceção prevista no inciso I do art. 62 da CLT.

Quanto à alegação de exercício do cargo de gerência, 
consoante previsto na norma celetista, o enquadramento 
a que se refere o art. 62 , II, da CLT pressupõe, além do 
exercício de atribuições e poderes de gestão próprios do 
empregador, o recebimento de um padrão remuneratório 
diferenciado, à base de, no mínimo, 40% a mais do salá-
rio do cargo efetivo.

Assim, são dois os requisitos para se que o emprega-
do possa ser enquadrado na exceção prevista na referida 
norma legal, quais sejam: a) funções e atribuições de ges-
tão, a eles equiparados os cargos de diretores e chefes 
de departamento ou filial; b) diferença salarial por força 
do cargo de confiança, que não poderá ser inferior a 40% 
do salário correspondente ao cargo efetivo – indepen-
dentemente de a diferença corresponder à gratificação 
de função ou estar abrangida pelo salário-base do cargo 
de confiança.

Cito, por oportuno, o citado dispositivo legal:
 ‘Art. 62 – Não são abrangidos pelo regime previsto 

neste capítulo:
(...)
II – os gerentes, assim considerados os exercen-

tes de cargos de gestão, aos quais se equiparam, para 
efeito do disposto neste artigo, os diretores e chefes 
de departamento ou filial. (Incluído pela Lei nº 8.966, 
de 27.12.1994) <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
LEIS/L8966.htm>

Parágrafo único – O regime previsto neste capítulo 
será aplicável aos empregados mencionados no inciso 
II deste artigo, quando o salário do cargo de confiança, 
compreendendo a gratificação de função, se houver, for 
inferior ao valor do respectivo salário efetivo acrescido de 
40% (quarenta por cento). (Incluído pela Lei nº 8.966, 
de 27.12.1994) <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
LEIS/L8966.htm>’ (grifos meus).

Citado dispositivo legal prevê hipóteses excepcionais, 
cabendo à reclamada comprovar a incidência do previsto 
em tal artigo, posto que se trata de fato extraordinário 
ao contexto empregatício, bem como fato impeditivo do 
direito do autor (art. 818, CLT c/c art. 333, III, CPC). 

Pois bem.
Analisando detidamente a prova testemunhal produzi-

da, tenho que razão assiste à reclamada. Vejamos.
A única testemunha ouvida afirmou que o reclamante 

possuía poderes inerentes ao próprio empregador. 
Disse a referida testemunha: 
 ‘QUE trabalhou com o reclamante; QUE o recla-

mante atuou como coordenador regional; QUE o recla-
mante coordenava as equipes de venda; QUE o autor 
era responsável pelo controle das citadas equipes; QUE 
o reclamante poderia advertir verbalmente sua equipe; 
QUE em caso de punições mais severas, ele informava 
ao Rio de Janeiro e o setor correspondente determinava 
a punição a ser aplicada; QUE as diretrizes da equipe 
de vendas era traçada pelo Autor; (...) QUE a equipe 
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de vendedores do autor e depoente era selecionada pe-
los mesmos, sendo que a avaliação e contratação eram 
efetuadas pelo pessoal do Rio; QUE caso desejasse, o 
depoente e o Autor poderiam fazer uma pré-seleção en-
tre os interessados ao cargo de vendedor para posterior-
mente submetê-la ao pessoal do Rio.’

Ante o acima exposto, tenho que o reclamante de-
sempenhava funções revestidas de uma especial fidúcia 
que configura o cargo previsto na exceção do art. 62, II, 
CLT, pois o mesmo tinha uma equipe de subordinados, 
ditando as diretrizes à citada equipe, podendo, inclusive, 
aplicar punições aos integrantes da equipe coordenada 
pelo mesmo.

Quanto à remuneração diferenciada, compulsando 
os autos, verifico que o reclamante recebia remuneração 
acima da média para o cargo que desenvolvia, em obedi-
ência ao disposto no parágrafo único do art. 62.

Estando presentes o exercício do cargo de gerência e 
o percebimento de remuneração diferenciada, tenho que 
o autor estava enquadrada na exceção prevista no inciso 
II, do art. 62, da CLT, não estando sujeito ao controle de 
jornada, pelo que improcede as pretensões constantes 
nos itens “30’, 31 e 32 do rol de pedidos.”

Corroboro os judiciosos fundamentos.
A CLT, no seu art. 62, apresenta duas exceções ao con-

trole de jornada, disciplinadas na Seção II do Capítulo II da 
CLT. O referido Capítulo II trata da duração do trabalho e, sua 
Seção II, da jornada.

Em vista disso, a Reclamada arguiu em seu favor a ex-
ceção descrita no art. 62, I e II, da CLT, sendo esta última 
a hipótese que interessa ao deslinde da questão, levando 
em conta o objeto delimitado neste recurso. E, ao dizer que 
o Obreiro, no curso do contrato de trabalho, teria exercido 
cargo de gestão, foi esse dispositivo que buscou a Empre-
sa para abrigar o impedimento da pretensão relativa a horas 
extras.

A esse propósito, vale dizer que o exercício de função 
com poder de mando, gestão e representação não é com-
provado senão mediante a ocorrência de algumas condições 
peculiares e extraordinárias. 

A conceituação do cargo de confiança como de gestão 
indica a existência de um tipo especial de empregado, de alta 
hierarquia na empresa, que dirige e administra o estabeleci-
mento, seja nos setores administrativos, industriais, comer-
ciais, financeiros ou técnicos, assumindo as funções próprias 
de gerência, diretoria, supervisão, coordenação ou chefia. O 
importante é que atue em setores vitais para a Sociedade 
Empresária e que possua poderes que o equiparam ao pró-
prio empregador. Tal poder deve colocar o empregado que 
o exerce em natural superioridade em relação aos demais 
trabalhadores, aproximando-o da figura patronal, de tal forma 
que realize mais atos diretivos do que de execução.

Nesse sentido, eis o que dispõe o art. 62 da CLT:

“Art. 62. Não são abrangidos pelo regime previsto neste 
capítulo: (Redação dada pela Lei nº 8.966, de 27.12.1994) 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8966.htm>

I – os empregados que exercem atividade externa in-
compatível com a fixação de horário de trabalho, devendo 
tal condição ser anotada na Carteira de Trabalho e Previ-
dência Social e no registro de empregados; (Incluído pela 
Lei nº 8.966, de 27.12.1994) <http://www.planalto.gov.
br/ccivil_03/LEIS/L8966.htm>

II – os gerentes, assim considerados os exercentes de 
cargos de gestão, aos quais se equiparam, para efeito do 
disposto neste artigo, os diretores e chefes de departa-
mento ou filial. (Incluído pela Lei nº 8.966, de 27.12.1994) 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8966.htm>

Parágrafo único – O regime previsto neste capítulo 
será aplicável aos empregados mencionados no inciso 
II deste artigo, quando o salário do cargo de confiança, 
compreendendo a gratificação de função, se houver, for 
inferior ao valor do respectivo salário efetivo acrescido de 
40% (quarenta por cento).” (Incluído pela Lei nº 8.966, 
de 27.12.1994) <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
LEIS/L8966.htm>

Assim, sustentando a Reclamada que o Obreiro era de-
tentor de amplos poderes de mando e gestão, cabia a ela 
produzir as provas do fato obstativo ao direito perseguido, a 
teor do disposto nos art. 818 da CLT e atual art. 373, II, do 
Novo CPC. E, desse ônus se desincumbiu, vez que a prova 
dos autos corroboram suas assertivas.

O Autor, na qualidade de Coordenador Regional, co-
mandava equipes de vendas, por ele selecionadas, ou seja, 
possuía subordinados; participava da seleção de candidatos 
para admissão, por meio de uma pré-seleção; podia, inclusi-
ve, aplicar punições de advertência; além de traçar metas de 
vendas e acompanhar os vendedores com baixo rendimento 
ou alto índice de inadimplência. Essas constatações nascem 
do depoimento prestado pela única Testemunha ouvida em 
Juízo, por indicação do próprio Reclamante, Sr. Washington 
Barbosa da Silva, admitiu: 

Vejamos:

“QUE trabalhou com o reclamante; QUE o reclaman-
te atuou como coordenador regional; QUE o reclaman-
te coordenava as equipes de venda; QUE o autor era 
responsável pelo controle das citadas equipes; QUE 
o reclamante poderia advertir verbalmente sua equipe; 
QUE em caso de punições mais severas, ele informava 
ao Rio de Janeiro e o setor correspondente determinava 
a punição a ser aplicada; QUE as diretrizes da equipe 
de vendas era traçada pelo Autor; (...); QUE a equipe 
de vendedores do autor e depoente era selecionada pe-
los mesmos, sendo que a avaliação e contratação eram 
efetuadas pelo pessoal do Rio; QUE caso desejasse, 
o depoente e o Autor poderiam fazer uma pré-seleção 
entre os interessados ao cargo de vendedor para poste-
riormente submetê-la ao pessoal do Rio; QUE o pessoal 
do Rio de Janeiro pedia ao depoente e ao Autor que 
acompanhasse os vendedores que estavam com baixo 
rendimento e com inadimplência alta; (...); QUE como 
coordenador, não tinha autonomia para conceder des-
contos; (...).”
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Depreende-se do depoimento supra que o Reclamante 
ocupava posição hierárquica acima dos vendedores, como 
também possuía a fidúcia especial.

Neste diapasão, parece-me irrefutável que esse Trabalha-
dor exercia, de fato, tarefas próprias de um líder, com prer-
rogativas de gestão, na medida em que mantinha sob sua 
supervisão vários outros funcionários, detendo poderes para 
selecionar os membros de sua própria equipe, como também 
para aplicação de sanções disciplinares menos severas, com 
independência no desempenho de suas próprias funções, 
sem controle de jornada de trabalho, caracterizando o exer-
cício de cargo de gestão. Esses aspectos autorizam o seu 
enquadramento na exceção prevista no art. 62, II, da CLT.

Nesse mesmo traço segue a jurisprudência deste E. Re-
gional, em julgamento de situação semelhante:

RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMANTE. DI-
REITO DO TRABALHO. HORAS EXTRAS. ART. 62, II, 
DA CLT. APLICABILIDADE. Comprovado nos autos que 
o reclamante possuía subordinados, tendo autonomia 
para organizar as atividades do setor, não era submetido 
a controle de jornada de trabalho, aplicava penalidade de 
advertência a subordinados, necessitando de autorização 
apenas para suspender ou demitir funcionários, e perce-
bia padrão salarial superior a seus subordinados, enqua-
dra-se na hipótese do art. 62, II, da CLT, não fazendo jus, 
portanto, ao pagamento de horas extras. Recurso ordi-
nário obreiro a que se nega provimento. (Processo: RO 
0000543-65.2015.5.06.0331, Redator: Maria do Socor-
ro Silva Emerenciano, Data de julgamento: 07/04/2016, 
Primeira Turma, Data da assinatura: 12/04/2016)

EMENTA: JORNADA DE TRABALHO. CARGO DE 
CONFIANÇA. CONFIGURAÇÃO. HORAS EXTRAS IN-
DEVIDAS. À luz da disciplina do inciso II do art. 62 da 
CLT, para que o empregado seja excluído da regra matriz 
do controle de horário e direito ao pagamento das ho-
ras extras, é imprescindível que o cargo em comissão lhe 
atribua nítidos poderes de gestão, mando e reduzida su-
bordinação, com subordinados imediatos, dentre outras 
atribuições que, em conjunto, são inerentes a um verda-
deiro ocupante de cargo de extrema fidúcia, o que restou 
demonstrado nos autos. Ademais, o art. 62, II, e pará-
grafo único, da CLT, não exige que a gratificação de fun-
ção seja igual ou superior ao salário efetivo acrescido de 
40%, mas, sim, que o salário do cargo de confiança (nele 
incluída a gratificação de função, -se houver-) seja igual 
ou superior ao salário efetivo acrescido de 40%. Recurso 
a que se nega provimento. (Processo: RO – 0001372-
59.2014.5.06.0144, Redator: Dione Nunes Furtado da 
Silva, Data de julgamento: 20.01.2016, Segunda Turma, 
Data da assinatura: 25.01.2016)

RECURSO ORDINÁRIO. HORAS EXTRAS. PO-
DER DE GESTÃO. ART. 62, II, DA CLT. INCIDÊNCIA. 
Configurado o exercício de função de confiança, no de-
sempenho do cargo de Supervisora Financeira do em-
preendimento, com envolvimento em nível de gestão e 
padrão salarial diferenciado, indubitável a incidência do 
inciso II, do art. 62 da CLT. Recurso improvido. (Proces-

so: RO 0000498-20.2013.5.06.0141, Redator: Helio 
Luiz Fernandes Galvao, Data de julgamento: 24.09.2015, 
Primeira Turma, Data da assinatura: 29.09.2015)

O requisito da percepção de gratificação em valor supe-
rior 40% (quarenta por cento) do salário efetivo somente é 
exigido quando existe o pagamento de gratificação, sendo 
certo que o Reclamante não percebia qualquer gratificação.

Registre-se, por fim, que, em sua nova investida, o Autor 
não apontou nenhum elemento de prova capaz de modificar 
o convencimento do Julgador quanto a não inserção do seu 
cargo na hipótese excetiva descrita no art. 62, II, da CLT.

Diante desse quadro, mantenho incólume a Decisão profe-
rida pelo Juízo de origem, porquanto, exercendo o Reclamante 
cargo típico de gestão, na condição de Coordenador Regional 
da Reclamada, não está submetido ao regime de horas extra-
ordinárias. Com efeito, a hipótese fática corresponde à norma 
insculpida no inciso II do art. 62 da CLT, a qual, como é cediço, 
exclui o direito ao regime de horas suplementares.

Como corolário lógico, prejudicados os pedidos referen-
tes às horas extraordinárias e os correspondentes reflexos, 
não fazendo jus o Autor à percepção dessas verbas, em ra-
zão da própria natureza do posto de trabalho ocupado, em 
conformidade com a fundamentação esposada.

Nego provimento.
Salário pago “por fora” e reflexos. Retificação da CTPS.
Narra o Recorrente que o Magistrado de primeiro grau, 

com base na ausência de prova do pagamento de salário 
“por fora”, afastou o pedido de condenação da Ré ao pa-
gamento dos reflexos postulados no item 29 da peça atrial. 
Não obstante, segundo alega, a única testemunha ouvida em 
Juízo, que exercia a mesma função do Autor, confirmou que 
parte do salário fixo era paga extraoficialmente. Reproduz 
trecho do depoimento. Defende, por outro lado, que cabia 
à Demandada anexar aos autos os documentos comprobató-
rios do pagamento correto da remuneração do Demandante, 
incluindo o salário fixo. Invoca o princípio da primazia da rea-
lidade para reforçar a sua tese, destacando que os registros 
contidos na CTPS do Obreiro não podem ser confirmados 
se contrários à verdade real. Assegura que a remuneração 
anotada na carteira profissional representa a intenção da Em-
pregadora de sonegar os recolhimentos fiscais, previdenciá-
rios e as repercussões legais do valor total do salário fixo, o 
que atrairia o art. 9º da CLT.

O MM. Juiz de piso adotou o seguinte posicionamento 
em relação à matéria sob cogitação, in verbis:

“DAS PRETENSÕES RELACIONADAS À REMU-
NERAÇÃO

O reclamante informa que fora contratado para re-
ceber remuneração composta de salário fixo de R$ 
4.000,00 acrescido de comissões. Aduz que sua CTPS 
foi anotada com salario fixo inferior ao pactuado, de ape-
nas R$ 2.204,80. Afirma que o percentual de comissões 
ajustado foi de 0,5% sobre as vendas de cigarros para 
os distribuidores. Sustenta que vendia em média R$ 
1.000.000,00, fazendo jus a R$ 5.000,00. Diz que referi-
do valor foi quitado apenas no primeiro mês de contrato, 
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e, ainda assim, por fora. Indica que em janeiro de 2010 
fora transferido para Salvador, quando lhe foi prometido 
o retorno do pagamento das comissões sobre a venda a 
distribuidores e mais comissões no percentual de 1,5% 
sobre a venda do suco Frutline. Assegura que, na referida 
época, vendia em média R$ 300.000,00 em cigarros e 
R$ 160.000,00 do referido suco por mês. Por tais moti-
vos, postula o pagamento de comissões e reflexos.

As reclamadas rechaçam a tese da inicial, sustentan-
do que o autor recebia o salario fixo devidamente anota-
do em sua CTPS, bem como que nunca lhe fora retido 
nenhum valor a título de comissões, recebendo o mesmo 
apenas salário fixo.

Em princípio, ressalvo que as anotações apostas na 
CTPS do obreiro geram presunção de veracidade quanto 
aos dados relativos ao contrato de trabalho (inteligência 
do art. 29 da CLT c/c Súmula nº 12 do TST).

Pois bem.
No que se refere à parcela fixa da remuneração, con-

siderando que a mesma se trata de fato extraordinário ao 
contexto empregatício, bem como constitutivo do direito 
do autor, cabia ao mesmo o ônus de comprovar as suas 
alegações no particular, e do mesmo não se desincumbiu 
satisfatoriamente. 

Não foi produzida nenhuma prova cabal, seja docu-
mental ou testemunhal, quanto à alegação de que as par-
tes pactuaram que a parte fixa do salário do autor corres-
ponderia a R$ 4.000,00.

Ressalvo, por oportuno, que o depoimento da única 
testemunha ouvida, Sr. Washington Barbosa da Silva, 
não foi esclarecedor o bastante para afastar a presun-
ção de veracidade das anotações constantes na CTPS 
do autor quanto à remuneração fixa, mormente pelo fato 
de que, no particular, afirmou apenas que “achava” que o 
salário fixo do autor não constava integralmente em sua 
CTPS, o que demonstra ausência de firmeza quanto a 
suas alegações no particular. 

Ante a ausência de provas, improcedem as preten-
sões constantes no item 29 do rol de pedidos da inicial.” 
(fls. 324v e 325)

Merece reforma a Sentença.
Segundo o entendimento consagrado por meio da Sú-

mula nº 12 do Colendo Tribunal Superior do Trabalho “as 
anotações apostas pelo empregador na carteira profissional 
do empregado não geram presunção juris et de jure mas 
apenas juris tantum’”.

Em igual sentir, alinha-se o Supremo Tribunal Federal:

“SUM- 225 (STF)
Não é absoluto o valor probatório das anotações da 

carteira profissional.”

Ao alegar incorreção nos registros de sua CTPS, no to-
cante ao salário, afirmando ter a Reclamada sonegado ver-
bas contratuais afetas à relação jurídica a trato, atraiu o Re-
clamante o ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu 
direito, a teor dos arts. 818 da CLT e 373, I do Novo Diploma 

Processual Civil (art. 333, I, do Antigo CPC), em face da 
presunção relativa de veracidade de que gozam os registros 
lançados na carteira de trabalho. Deste encargo se desven-
cilhou a contento.

O Sr. Washington Barbosa da Silva, testemunha com-
promissada, afirmou peremptoriamente que recebia parte de 
seu salário fixo “por fora”, o que denota a prática ilegal da 
Empregadora. Confira-se:

“QUE durante um tempo, recebeu a parte por fora do 
salário fixo, por meio de um “cartão premiação”; QUE de 
posse desse cartão efetuava o saque do valor no banco 
vinte e quatro horas; QUE a partir de 2010, passou a re-
ceber a parte por fora em espécie na sede da reclamada”.

Essa circunstância de ajuste quanto ao pagamento de 
salário “por fora”, evidenciada pela Testemunha, por óbvio, 
elide a presunção de veracidade das anotações feitas na 
Carteira de Trabalho e Previdência Social do Trabalhador.

Note-se que a Testemunha exercia a função de Gerente 
Comercial e o Reclamante ocupava a função de Coordena-
dor Regional de Vendas, cargo evidentemente com grau de 
complexidade e responsabilidade superior àquela. Assente 
nas próprias palavras da Ré em Defesa (p. 72), o Autor pos-
suía padrão salarial diferenciado com relação aos demais 
empregados. Essas condições reunidas, aliada à constata-
ção da prática empresarial de desrespeito aos direitos traba-
lhistas, fiscais e previdenciários, conduzem à ilação de que, 
pela política da Ré, idêntica situação ocorria com o Autor. É 
que o pagamento marginal do salário de empregado do mais 
alto escalão, com maior patamar salarial, resultaria na dimi-
nuição dos custos com mão de obra e, como consequência, 
aumentaria os lucros.

Para mais, o salário fixo consignado na CTPS de apenas 
R$ 2.204,80 (dois mil duzentos e quatro reais e oitenta cen-
tavos) não se compatibiliza com o cargo ocupado, notada-
mente em se considerando o porte da Sociedade Empresá-
ria, integrante do grupo econômico reconhecido na Senten-
ça, que atua na fabricação e comercialização de produtos de 
altíssima rentabilidade financeira, qual seja, tabacos e afins. 
Não se mostra compatível o valor do salário consignado na 
CTPS com a natureza do cargo ocupado, dotado de especial 
fidúcia, responsabilidade e poder de mando.

Em se tratando de pagamento de salário extra folha, a pro-
va oral firme e convincente transcrita não pode ser afastada, 
diante da dificuldade de comprovação, pois raramente tais 
adimplementos podem ser confirmados documentalmente.

Nesses termos, provejo o Apelo para deferir o pagamento 
dos reflexos sobre aviso prévio, 13º simples e proporcionais, 
férias simples e proporcionais e FGTS + 40%, em decorrên-
cia do reconhecimento do pagamento de salário extrafolha, 
no valor de R$ 1.795,20 (mil setecentos e noventa e cinco 
reais e vinte centavos); e determinar a retificação da CTPS 
do Autor, a fim de que conste o valor integral do salário fixo 
na alçada de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Sobre as diferenças de aviso prévio, 13º salário e férias 
devem incidir o correspondente desconto do FGTS + 40%, 
como postulado.
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Provimento acolhido.
Repouso semanal remunerado.
Extrai-se do Recurso que o Demandante pretende ver 

afastado o entendimento do Magistrado de primeiro grau que, 
após analisar e deferir o pedido de pagamento de diferenças 
de comissões, concluiu por aplicar a Orientação Jurispruden-
cial nº 394 do TST, e, como resultado, indeferiu o pedido 
de pagamento dos reflexos sobre o FGTS + 40% resultan-
tes do repouso semanal remunerado majorado (reflexos das 
comissões sobre o RSR). Explica que o caso em questão 
não redunda em bis in idem (reflexos sobre reflexos), nem se 
confunde com a hipótese tratada na citada orientação juris-
prudencial porque “não é o repouso enriquecido pelas horas 
extras que se está a pretender, mas a incidência do FGTS + 
40% sobre o produto do reflexo de uma verba salarial sobre 
outra de mesma natureza”.

Com razão mais uma vez. 
Vale transcrever o trecho da Sentença ora atacado:

“(...)
Destarte, procede a pretensão de reflexos das co-

missões pelas vendas de cigarros aos distribuidores em 
Repouso semanal remunerado, FGTS+40%, Férias ven-
cidas acrescidas de 1/3; Férias proporcionais acrescidas 
de 1/3; 13º salário integral; 13º salários proporcionais; 
Aviso prévio.

Entendo que a majoração do valor do DSR, em razão 
da integração das comissões, não repercute no cálculo 
das férias, do 13º salário, do aviso prévio e do FGTS, por 
ausência de previsão legal e sob pena de caracterizar bis 
in idem (inteligência da OJ 394 da SBDI-1 do TST).”

Dissinto.
Em proêmio, observe-se que este caso não se amolda, 

nem analogicamente, à diretriz traçada pela OJ nº 394 da 
SDI I do C. TST que trata especificamente da majoração do 
repouso semanal remunerado em decorrência da prestação 
de horas extras.

O repouso semanal remunerado, como parte integrante 
do salário, compõe a base de cálculo do Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (art. 15 da Lei nº 8.036 de 11 de maio 
de 1990).

A remuneração pelo repouso semanal remunerado do tra-
balhador mensalista já está incluída no salário mensal (parce-
la única). O mesmo não ocorre com aquele que recebe salá-
rio fixo e comissões (comissionista misto) ou exclusivamente 
comissões (comissionista puro). Esses últimos fazem jus ao 
pagamento de repouso semanal remunerado com base nas 
comissões recebidas no mês.

No caso sub examine, o Empregado, remunerado à base 
de salário fixo e comissões (comissionista misto), tem seu 
RSR majorado em decorrência da parcela variável percebida, 
como acertadamente decidido pelo Magistrado sentenciante. 

Por integrar a contraprestação mensal devida pela So-
ciedade Empresária ao Obreiro, compondo o salário, sobre 
esse montante deve incidir o FGTS. 

Seja assim, dou provimento, para reconhecer acolher o 
pedido de incidência do FGTS sobre o resultado do RSR, 

calculado com base nas diferenças de comissões reconheci-
das pelo Julgador originário. 

Adicional de transferência.
Aduz o Autor que não foi transferido em definitivo para a 

cidade de Salvador, porque teria laborado a maior parte do 
tempo do contrato de trabalho em Pernambuco. Declara que 
a transferência provisória ocorreu para atender à necessida-
de da Empresa e, mesmo assim, não foi devidamente remu-
nerado por isso. Cita jurisprudência.

No particular, o Magistrado de primeiro grau decidiu 
a controvérsia mediante os seguintes fundamentos (fls. 
327v/328):

“ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA
O direito à percepção do adicional de transferência é 

condicionado ao preenchimento de certos requisitos, o 
que se depreende do art. 469 da CLT e seus parágrafos, 
quais sejam: a) mudança do domicílio; b) não exercício de 
cargo de confiança; c) real necessidade de serviço; e d) 
provisoriedade da transferência.

Conforme comprovado pelo depoimento da única tes-
temunha ouvida, o reclamante foi transferido para a cida-
de de Salvador, no Estado da Bahia, onde permaneceu 
até o final do seu liame empregatício.

Diante de tal fato, tenho que a transferência ocorreu 
de forma definitiva, pois o autor laborou na cidade de 
Salvador até o término do contrato de trabalho, o que 
comprova a ausência de provisoriedade da transferência. 

Considerando que provisoriedade da transferência é 
requisito essencial para o reconhecimento do direito ao 
adicional de transferência, julgo improcedente o pleito de 
adicional de transferência e reflexos.”

Ouso divergir.
A matéria referente à transferência do empregado encon-

tra-se regida no art. 469 da CLT, o qual, no seu § 3º, prevê 
que, em caso de transferência provisória do empregado, o 
empregador ficará obrigado a um pagamento suplementar, 
nunca inferior a 25% do salário, “enquanto durar a situação”.

O dispositivo acima mencionado evidencia, por conse-
guinte, a transitoriedade da transferência como um dos re-
quisitos para a concessão do adicional.

Este é o entendimento pacífico nesta seara, já consagra-
do por meio da Orientação Jurisprudencial nº 113 da SBDI-I 
do TST, inclusive para o exercentes do cargo de gestão, va-
zada nos seguintes termos:

“ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA. CARGO 
DE CONFIANÇA OU PREVISÃO CONTRATUAL DE 
TRANSFERÊNCIA. DEVIDO. DESDE QUE A TRANS-
FERÊNCIA SEJA PROVISÓRIA. O fato de o empregado 
exercer cargo de confiança ou a existência de previsão de 
transferência no contrato de trabalho não exclui o direito ao 
adicional. O pressuposto legal apto a legitimar a percep-
ção do mencionado adicional é a transferência provisória”.

É também nesse sentido o seguinte acórdão, extraído de 
Valentin Carrion:
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“Adicional pela transferência. Só em uma hipótese 
não é devido, quando a transferência é de caráter defini-
tivo, sendo esta exatamente a hipótese dos autos, nota-
damente porque o estabelecimento em que trabalhava o 
reclamante fora extinto (TST, RR 202.760/95.3, José Luiz 
Vasconcellos, Ac. 3ª T).

Na mesma linha a doutrina de Amauri Mascaro Nascimen-
to, in verbis:

“O sistema legal interfere nas transferências impostas, 
unilaterais, determinadas contra a vontade do empregado, 
só as permitindo observadas certas exigências, que são as 
seguintes: a) a necessidade real de serviço; b) a previsão 
expressa no contato de trabalho, precedente ou concomi-
tante com o ato; c) a provisoriedade da transferência, esta-
belecida com um termo certo ou com evento certo, embora 
termo final determinado, em outras palavras, o cumprimen-
to pelo empregado da ‘missão’ que o levou”.

 
Na caso em liça, o Autor alegou na Inicial que foi trans-

ferido para Salvador em janeiro de 2010. Manifestou a sua 
insatisfação por não ter recebido o adicional de transferên-
cia, objetivando, por meio da presente actio, o pagamento do 
valor respectivo, com base no art. 469 da CLT.

Rechaçando as arguições expendidas na inicial, a Recla-
mada, em sua defesa, destacou que o Autor não alegou mu-
dança de domicílio, requisito indispensável para a caracteri-
zação de transferência (art. 469, caput, da CLT). Alegou ain-
da que o Reclamante prestou serviços em outra localidade 
de forma extraordinária e que as despesas do deslocamento 
foram suportadas pela Empresa. Esclareceu que a própria 
natureza do labor exigia o trabalho em unidades diferentes 
e, por essa razão, defende ser indevido o adicional de trans-
ferência.

A considerar pelo teor da Defesa, em que se destacou 
a excepcionalidade da medida, a necessidade de execução 
dos serviços em diferentes unidades e o suporte financeiro 
concedido pela Empregadora ao Empregado, entendo ser 
indiscutível a provisoriedade da transferência.

Merece transcrição literal o seguinte trecho da peça de 
combate (fl. 76):

“Na verdade, o Reclamante prestou serviços em outra 
localidade de forma extraordinária, tendo todas as despe-
sas do deslocamento suportadas pela Reclamada.” (Grifo 
de destaque).

Essa assertiva torna incontroverso o caráter transitório da 
transferência.

Em adendo, a Testemunha Washington Barbosa atestou 
a transferência do Reclamante para o Estado da Bahia:

“QUE o reclamante iniciou a prestar serviços à Recla-
mada no Estado de Pernambuco; QUE o reclamante foi 
dispensado quando estava na Bahia; QUE acredita que o 
reclamante foi transferido para a Bahia por determinação 
da empresa, pois o estado local era carente de gestor”.

Nesse ponto, importa mensurar que o novo local de tra-
balho do Obreiro dista cerca de 807 km da cidade do Recife-
-PE, onde reside o Reclamante, exigindo, presumivelmente, 
mudança de domicílio.

De mais a mais, não é crível que uma Empresa arque com 
as despesas de deslocamento de um empregado quando 
este se dá de forma definitiva.

O próprio exercício da função de Coordenador Regional 
suscita a possibilidade de alteração provisória de domicílio, 
sendo esse o requisito que importa para concessão do adi-
cional de transferência, ainda que a função ocupada pelo 
trabalhador seja de gestão, na inteligência da OJ nº 113 da 
SBDI-I do TST, repise-se.

Tampouco se diga que a mudança de domicílio do De-
mandante não foi alegada na Exordial, porquanto se narrou 
expressamente à fl. 07 que “o reclamante em janeiro de 2010 
foi transferido para Salvador. A transferência se deu por im-
posição da reclamada e de forma provisória. (...) a reclamada 
jamais pagou o adicional de transferência ao reclamante, ten-
do o mesmo que arcar com os custos de sua manutenção no 
novo endereço” (sic).

Dessa forma, reconheço o caráter provisório da transfe-
rência sendo devido o adicional de 25% ao Trabalhador, a 
partir da data de transferência para a Cidade de Salvador até 
o término do contrato de trabalho, com os reflexos nas horas 
extras e dobras pelos feriados laborados sem folga compen-
satória, férias mais 1/3, 13º salários, FGTS mais 40% e aviso 
prévio.

As comissões (art. 457, § 1º da CLT) têm por base de 
cálculo o volume de vendas ou serviço prestado pelo empre-
gado, razão pela qual não há que se falar em reflexos do adi-
cional de transferência sobre repouso semanal remunerado e 
“comissões e suas respectivas repercussões” (sic). Tais ver-
bas integram a base de cálculo do adicional de transferência 
(art. 469, § 3º da CLT) e não o contrário.

Dou provimento parcial.
Natureza salarial do tíquete alimentação.
O Recorrente persiste no reconhecimento da natureza 

salarial do tíquete alimentação, porquanto não se comprovou 
inscrição no PAT e, por isso, com base na OJ nº 133 da SDI 
I do TST, esse benefício teria natureza salarial.

O Juízo do primeiro grau concluiu da seguinte forma (fl. 
328): 

“DA NATUREZA JURÍDICA DO TICKET ALIMENTA-
ÇÃO

O ticket alimentação é um benefício social concedido 
pelo empregador aos seus empregados. A concessão de 
tal benefício aos empregados, por melhorar a condição 
social destes, deve ser estimulada.

O reconhecimento da natureza salarial de tal benefício 
seria um retrocesso na evolução legislativa, que passou, 
inclusive, a reconhecer vários benefícios sem natureza sa-
larial com a finalidade especifica de incentivar os empre-
gadores a concederem mais benefícios aos empregados, 
sem o peso de ter considerado como de natureza salarial, 
sendo essa a mens legis do § 2º do art. 458 da CLT, com 
a redação dada pela Lei nº 10.243/2001.
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Tais fundamentos são suficientes para se reconhecer 
a natureza social, e não salarial de tal benefício.

Por tais fundamentos, indefiro a pretensão de reco-
nhecimento de natureza salarial do auxílio alimentação.”

Intocável o Julgado neste ponto.
O Acordo Coletivo de Trabalho – ACT (fls. 132 e ss.) 

prevê a natureza indenizatória da parcela. Eis o teor do § 3º 
da Cláusula Sétima do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 
de 2009/2010 (fl. 134):

“PARÁGRAFO TERCEIRO – Fica expressamente 
ajustado que o valor correspondente a Cesta Básica 
não caracteriza natureza salarial, não se incorporando a 
remuneração para quaisquer efeitos, não constituindo 
base de incidência de contribuições previdenciárias ou 
FGTS e nem se configurando como rendimento tributá-
vel do empregado, conforme preceitua o Decreto nº 5 de 
14.01.1991, que aprovou a Lei nº 6.321 de 14.04.1976, 
para os Programas de Alimentação ao Trabalhador – PAT, 
aprovados pelo Ministério do Trabalho.” (Sic).

O referido pacto foi firmado pela Demandada, diretamen-
te, e pelo Demandante, estando este último coletivamente 
representado pelo Sindicato profissional, nos termos do art. 
8º, inciso VI, da Constituição da República. O dispositivo 
normativo específico não implica violação de Princípios do 
Direito do Trabalho. Nem consiste em renúncia a direitos, de 
modo a reclamar a censura judicial.

Na negociação de que resultou a norma acima transcrita, 
ambos foram coletivamente representados. E também a CCT 
estabelece a Cláusula em consonância com os Princípios do 
Direito do Trabalho.

Por tudo já exposto, não há como acolher o pedido de 
declaração da natureza salarial do auxílio-alimentação. A 
natureza indenizatória foi estabelecida mediante norma de 
produção autônoma, em que as partes, coletivamente repre-
sentadas, dispuseram a esse respeito. E a disposição nor-
mativa, de origem negocial, encontra eco no art. 3º, da Lei nº 
6.321/76 e na regulamentação a ela trazida pelo decreto nº 
5 de 14.01.1991, particularmente o que reza o seu art. 6º, a 
seguir transcrito:

“Art. 6º Nos Programas de Alimentação do Trabalha-
dor (PAT), previamente aprovados pelo Ministério do Tra-
balho e da Previdência Social, a parcela paga in-natura 
pela empresa não tem natureza salarial, não se incorpora 
à remuneração para quaisquer efeitos, não constitui base 
de incidência de contribuição previdenciária ou do Fun-
do de Garantia do Tempo de Serviço e nem se configura 
como rendimento tributável do trabalhador.”

Por isso, ainda que não tenha negado o direito ao au-
xílio alimentação, a Demandada arguiu a adesão ao PAT 
como condição modificativa do direito às repercussões. Não 
obstante, considero suficientes as disposições contidas no 
Acordo Coletivo de Trabalho para estabelecer a natureza in-
denizatória da parcela. E, em adição, aquelas que constam 

da CCT celebrada pelas categorias profissional e econômica 
respectivas.

A independência entre os dois fatos – isto é, entre a pac-
tuação coletiva e a adesão ao PAT – é revelada pelo fato 
de que não haveria necessariamente de nascer da negocia-
ção coletiva. Bastaria que a Empregadora tivesse aderido 
ao PAT, sem necessidade de acordo ou convenção coletiva 
reafirmando essa condição. Mas a negociação coletiva é su-
ficiente.

Deste modo, o que afasta a incidência da regra geral de 
que trata o art. 458 da CLT é a pactuação coletiva, em si. 
Independentemente da prova de que a Demandada tenha 
aderido formalmente ao PAT, as disposições contidas em ins-
trumentos normativos de produção autônoma tornam-se, per 
se, suficientes a afastar a natureza salarial da parcela.

Mantenho a sentença, nesse particular.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, preliminarmente e de ofício, não co-
nheço das Contrarrazões interpostas pela CIA Sulamericana 
de Tabacos, por irregularidade de representação. No mérito, 
dou provimento parcial ao Recurso Ordinário do Reclamante, 
para condenar as Reclamadas a: 

a) Pagarem os reflexos sobre aviso prévio, 13º simples e 
proporcionais, férias simples e proporcionais e FGTS + 40%, 
devidos em decorrência do reconhecimento do pagamento 
de salário extrafolha, no valor de R$ 1.795,20 (mil setecentos 
e noventa e cinco reais e vinte centavos); sobre as diferenças 
de aviso prévio, 13º salário e férias devem incidir o FGTS + 
40%, como postulado;

b) Pagarem os reflexos do FGTS sobre o resultado do 
RSR, calculado com base nas diferenças de comissões re-
conhecidas pelo Julgador originário;

c) Pagarem o adicional de transferência, com reflexos 
nas horas extras e dobras pelos feriados laborados sem fol-
ga compensatória, férias mais 1/3, 13º salários, FGTS mais 
40% e aviso prévio;

d) Retificarem a CTPS do Autor, a fim de que conste o 
valor integral do salário fixo na alçada de R$ 4.000,00 (qua-
tro mil reais)

Em observância ao contido no art. 832, § 3º, da CLT, 
declara-se a natureza salarial das parcelas deferidas, exceto 
quanto aos reflexos dessas verbas sobre as seguintes parce-
las: 1/3 de férias e FGTS+40%. 

Arbitra-se ao acréscimo condenatório o valor de R$ 
15.000,00 (quinze mil reais). Custas sobre esse montante, 
fixadas em R$ 300,00 (trezentos reais).

Indefiro o pedido de notificação exclusiva em nome da 
Advogada Taylise Catarina Rogério Seixas, OAB/PE 1400-
A, haja vista a ausência de procuração/substabelecimento 
nos autos outorgando-lhe poderes para representar a Socie-
dade Empresária, devendo a Secretaria da Turma proceder 
às devidas alterações no Sistema e na capa dos autos para 
que as futuras notificações sejam expedidas em nome do 
Dr. Benedicto Celso Benício Júnior, OAB/SP 131.896, nos 
moldes postulados na Contestação de fls. 58 e substabele-
cimento de fl. 95.
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Acordam os Membros integrantes da 2ª Turma do Tri-
bunal Regional do Trabalho da Sexta Região, por unanimi-
dade, preliminarmente e de ofício, não conhecer das Con-
trarrazões interpostas pela CIA Sulamericana de Tabacos, 
por irregularidade de representação. No mérito, dar provi-
mento parcial ao Recurso Ordinário do Reclamante, para 
condenar as Reclamadas a: a) Pagarem os reflexos sobre 
aviso prévio, 13º simples e proporcionais, férias simples e 
proporcionais e FGTS + 40%, devidos em decorrência do 
reconhecimento do pagamento de salário extrafolha, no va-
lor de R$ 1.795,20 (mil setecentos e noventa e cinco reais 
e vinte centavos); sobre as diferenças de aviso prévio, 13º 
salário e férias devem incidir o FGTS + 40%, como postu-
lado; b) Pagarem os reflexos do FGTS sobre o resultado 
do RSR, calculado com base nas diferenças de comissões 
reconhecidas pelo Julgador originário;c) Pagarem o adicio-
nal de transferência, com reflexos nas horas extras e dobras 
pelos feriados laborados sem folga compensatória, férias 
mais 1/3, 13º salários, FGTS mais 40% e aviso prévio; d) 
Retificarem a CTPS do Autor, a fim de que conste o valor 
integral do salário fixo na alçada de R$ 4.000,00 (quatro 

mil reais). Em observância ao contido no art. 832, § 3º, da 
CLT, declara-se a natureza salarial das parcelas deferidas, 
exceto quanto aos reflexo dessas verbas sobre as seguintes 
parcelas: 1/3 de férias e FGTS+40%. Arbitra-se ao acrés-
cimo condenatório o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil re-
ais). Custas sobre esse montante, fixadas em R$ 300,00 
(trezentos reais). Indefere-se o pedido de notificação exclu-
siva em nome da Advogada Taylise Catarina Rogério Sei-
xas, OAB/PE 1400-A, haja vista a ausência de procuração/
substabelecimento nos autos outorgando-lhe poderes para 
representar a Sociedade Empresária, devendo a Secretaria 
da Turma proceder às devidas alterações no Sistema e na 
capa dos autos para que as futuras notificações sejam ex-
pedidas em nome do Dr. Benedicto Celso Benício Júnior, 
OAB/SP 131.896, nos moldes postulados na Contestação 
de fls. 58 e substabelecimento de fl. 95.A 

Advogada Jacileide Maria de Albuquerque fez sustenta-
ção oral pelo reclamante.

Recife, 18 de maio de 2016.
Eneida Melo Correia de Araújo

Desembargadora Relatora

Tribunal Regional do Trabalho – 9ª Região

VÍNCULO EMPREGATÍCIO
CORRETOR DE IMÓVEIS

TRT: 21798-2013-009-09-00-4 (RO)

CORRETOR DE IMÓVEIS. VÍNCULO DE EMPRE-
GO. CONFIGURAÇÃO. A Lei nº 6.530/78, regulamen-
tada pelo Decreto de nº 81.871/78, não restringe, em 
qualquer momento, que o corretor de imóveis deverá 
desempenhar suas atividades de forma autônoma, po-
dendo tal profissão, a exemplo de outras reguladas pe-
los seus conselhos de classe, serem exercidas de forma 
autônoma ou vinculada. Assim, não tendo a ré se desin-
cumbido de seus ônus probatório, voltado a comprovar 
óbice ao direito do autor ao reconhecimento do víncu-
lo de emprego, e caracterizados os requisitos previstos 
nos arts. 2º e 3º, notadamente a subordinação jurídica 
do autor em relação à reclamada, reconhecido o vínculo 
empregatício.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recur-
so ordinário, provenientes da 09ª Vara do Trabalho de 
Curitiba-PR, sendo recorrentes Wilmar Schwarz, Imobi-
liária Thá Ltda., Thá Pronto Consultoria de Imóveis S.A. 
e L P S Brasil Consultoria de Imóveis S.A e recorridos  
os mesmos.

RELATÓRIO

Inconformadas com a sentença de fls. 963/987, comple-
mentada pela decisão resolutiva de Embargos de Declara-
ção de fls. 996/999, ambas da lavra do Excelentíssimo Juiz 
do Trabalho Eduardo Milléo Baracat, que julgou parcialmente 
procedentes os pedidos formulados na inicial, recorrem as 
partes a este Tribunal.

As rés Thá Pronto Consultoria de Imóveis S.A. e L P S 
Brasil Consultoria de Imóveis S.A, em razões recursais de fls. 
1035/1074, postulam a reforma quanto aos seguintes itens: 
a) preliminar – incompetência material; b) preliminar – nulida-
de por cerceamento de defesa; c) preliminar – prescrição do 
FGTS; d) responsabilidade solidária; e) vínculo empregatício; 
f) verbas rescisórias; g) férias, 13º salário, RSR e FGTS; h) 
horas extras; i) intervalo intrajornada; j) CCT; k) multa con-
vencional, e; l) multa do art. 477, § 8º, da CLT.

Custas processuais recolhidas (fls. 1078/1079).
Depósito recursal efetuado (fls. 1075/1077).
A ré Imobiliária Thá Ltda., em razões recursais de fls. 

1022/1032, postula a reforma quanto aos seguintes itens: 
a) valoração da prova testemunhal; b) vínculo de emprego, 
e; c) horas extras.
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Custas processuais recolhidas (fls. 1033).
Depósito recursal efetuado (fls. 1034).
Contrarrazões apresentadas pelo autor (fls. 1100/1133).
O autor, em razões recursais de fls. 1001/1021, postula 

a reforma quanto aos seguintes itens: a) diferenças salariais; 
b) verbas rescisórias; c) indenização por dano moral; d) inter-
valo intrajornada, e; e) honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas pelas rés Thá Pronto Con-
sultoria de Imóveis S.A. e L P S Brasil Consultoria de Imó-
veis S.A e pela ré Imobiliária Thá Ltda., respectivamente (fls. 
1082/1099 e 1134/1144).

Em conformidade com o art. 20 da Consolidação dos 
Provimentos da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho 
e com o disposto no art. 45 do Regimento Interno deste Tri-
bunal, os presentes autos não foram enviados ao Ministério 
Público do Trabalho (Lei Complementar nº 75/1993).

FUNDAMENTAÇÃO

ADMISSIBILIDADE
Presentes os pressupostos legais de admissibilidade, co-

nheço dos recursos ordinários interpostos, bem assim das 
contrarrazões oferecidas.

MÉRITO

Recurso Ordinário de Thá Pronto Consultoria de Imóveis 
S.A. e L P S Brasil Consultoria de Imóveis S.A

PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA MATERIAL
O Juízo de Primeiro Grau determinou a incidência das 

contribuições previdenciárias pelos seguintes fundamentos 
(fls. 985/986):

24 – Imposto de renda e contribuição previdenciária 
Modificando entendimento anterior, sobretudo em razão 
do entendimento atual do TRT da 9ª Região, determino 
que a incidência do imposto de renda se dê sobre o salá-
rio contribuição de cada competência (mês a mês), obser-
vando-se o disposto no art. 12-A da Lei nº 7.713/1988, 
com a redação dada pela Lei nº 12.350/2010. A con-
tribuição previdenciária, nos termos da Súmula nº 368 
do TST, da mesma forma, deve ser calculada mês a mês, 
sobre as parcelas que integram o salário contribuição. 
O imposto de renda deverá ser deduzido do crédito do 
Autor, assim como as contribuições previdenciárias de-
vidas pelo empregado. As contribuições previdenciárias 
devidas pelo empregador deverão ser quitadas pela Ré. 
Os juros de mora deverão ser excluídos do cálculo do 
imposto de renda, conforme o atual entendimento sufra-
gado pelo TST.

A reclamada recorre às fls. 1038/1043 alegando a in-
competência da Justiça do Trabalho para executar de ofício 
as contribuições previdenciárias relativas a parcela do salário 
paga ao a latere longo do vínculo de emprego. 

Não lhe assiste razão.
Com o advento da Emenda Constitucional n. 20 de 

15.12.98, não mais remanescem dúvidas acerca da compe-

tência desta Justiça Especializada para “executar, de ofício, as 
contribuições sociais previstas no art. 195, I, a, e II”, da Cons-
tituição Federal em vigência, “e seus acréscimos legais, de-
correntes das sentenças que proferir” (art. 114, § 3º, da CF). 

Saliento, ainda, que o mandamento constitucional citado 
foi mantido pela Emenda nº 45 de 08/12/2004, passando 
naquela oportunidade, no entanto, o dispositivo, para o inciso 
VIII do art. 114 da Carta Magna.

Assim, de acordo com o art. 43, caput, parágrafo úni-
co e art. 44, da Lei nº 8.212/91, com a redação da Lei nº 
8.620, de 05.01.93 (DOU 06.01.93), deve o Juiz, sob pena 
de responsabilidade, determinar a retenção dos valores re-
ferentes à contribuição previdenciária sobre as verbas da 
condenação.

Por intermédio da edição da Resolução nº 181, de 
16.04.2012, o C. TST reviu seu posicionamento com relação 
à Súmula n. 368, adequando-a ao que prescreve a Constitui-
ção Federal, no art. 114, inciso VIII. Dessa forma, firmou-se 
o entendimento no sentido que esta Justiça Especializada é 
competente para autorizar os descontos fiscais sobre o cré-
dito reconhecido judicialmente, limitando-se, no entanto, às 
sentenças condenatórias em pecúnia que proferir e aos va-
lores, que deverão estar previstos expressamente, objeto de 
acordo homologado, que integrem o salário de contribuição.

Portanto, incabível cogitar da competência da Justiça do 
Trabalho para fiscalizar e determinar o recolhimento da con-
tribuição previdenciária relativa às verbas pagas durante o 
vínculo de emprego, mas que não abrangem a condenação, 
sob pena de infringência do disposto no inciso VIII do art. 
114 da Carta Magna.

Ademais, os descontos previdenciários devem ser supor-
tados tanto pelo empregador quanto pelo empregado, res-
pondendo, cada qual, por sua cota-parte, do disposto no art. 
195 da Constituição Federal e ex vi na Súmula nº 368 do C. 
TST, sendo que o critério de apuração encontra-se disciplina-
do no art. 276, § 4º, do Decreto nº 3.048/1999, que regula-
mentou a Lei nº 8.212/1991 e determina que a contribuição 
do empregado, no caso de ações trabalhistas, seja calculada 
mês a mês, aplicando-se as alíquotas previstas no art. 198, 
observando o limite máximo do salário de contribuição.

Sobre o tema a SBDI-I do C. TST pacificou:

OJ 363 – Descontos Previdenciários e Fiscais. Con-
denação do Empregador em Razão do Inadimplemento 
de Verbas Remuneratórias. Responsabilidade do Em-
pregado pelo Pagamento. Abrangência. A responsabi-
lidade pelo recolhimento das contribuições social e fis-
cal, resultante de condenação judicial referente a verbas 
remuneratórias, é do empregador e incide sobre o total 
da condenação. Contudo, a culpa do empregador pelo 
inadimplemento das verbas remuneratórias não exime a 
responsabilidade do empregado pelos pagamentos do 
imposto de renda devido e da contribuição previdenciária 
que recaia sobre sua quota-parte.

REJEITO.
PRELIMINAR – NULIDADE POR CERCEAMENTO DE 

DEFESA
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O Juízo de Primeiro Grau rejeitou a contradita pelos se-
guintes fundamentos (fls. 944/945):

Testemunha contraditada ao argumento de pos-
suir reclamação em face do(a) réu(a) com idêntico 
objeto. Contradita rejeitada.

A reclamada recorre às fls. 1043/1044 arguindo a nulida-
de por cerceamento de defesa em razão do indeferimento da 
contradita por ter ação com mesmo pedido.

Não lhe assiste razão.
Na forma como dispõem a Súmula nº 357 do TST e o 

art. 405, § 3º, da CLT, o fato de a testemunha estar litigando 
em face do mesmo réu não caracteriza suspeição, não se 
inserindo a situação tampouco nas hipóteses elencadas no 
art. 829 da CLT, porquanto se trata de exercício do direito 
público subjetivo de ação, de natureza constitucional.

A busca da tutela jurisdicional para a solução do litígio 
descaracteriza, por si só, qualquer ódio ou consequente 
inimizade por parte daquele que procurou a Justiça e não 
pretendeu fazer uso arbitrário de suas razões, pois se as-
sim fosse, toda testemunha do réu, que na maioria das vezes 
são seus empregados, também seria considerada uma amiga 
pessoal. 

Nesse sentido, a jurisprudência sedimentada no C. TST:

Súmula nº 357. TESTEMUNHA. AÇÃO CONTRA A 
MESMA RECLAMADA. SUSPEIÇÃO (mantida) – Res. 
121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003 Não torna suspeita 
a testemunha o simples fato de estar litigando ou de ter 
litigado contra o mesmo empregador. 

Esta Relatora há muito assim se posiciona: 

TESTEMUNHA – CONTRADITA INDEFERIDA – 
CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – 
Conforme reiterada jurisprudência, inclusive objeto da 
Súmula nº 357 pelo c. Tribunal superior do trabalho, o 
simples fato de a testemunha estar litigando ou ter ligado 
contra o mesmo empregador não a torna suspeita, não se 
inserindo esta circunstância nas hipóteses de impedimen-
to e suspeição enumeradas no art. 829, da consolidação, 
combinado com o art. 405, do Código de Processo Civil, 
mesmo porque, devidamente compromissada, fica sujeita 
às leis penais (art. 828, consolidado), facultando-se ao 
julgador imprimir o valor probante que entender devido às 
declarações prestadas.

Ao contrário, a recusa em se ouvir a testemunha, isto 
sim, implicaria em verdadeiro cerceamento do direito de 
defesa da parte, tornando inviável a produção de pro-
va e virtual reexame posterior. Cerceamento de defesa 
não configurado. (TRT 9ª Região – Processo 17197-
2001-016-09-00-1 – Acórdão 26221/2003) – DJPR de 
21.11.2003)

O fato da reclamatória trabalhista promovida pela teste-
munha possuir conteúdo igual à presente não afasta a aplica-
ção da Súmula nº 357 do C.

TST da hipótese, porquanto não autoriza pressupor, des-
de logo, a alegada parcialidade da testemunha, sendo certo 
que tal circunstância, por certo, será sopesada em face dos 
demais elementos probatórios dos autos no momento da for-
mação do convencimento.

REJEITO.
PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO DO FGTS
O Juízo de Primeiro Grau pronunciou a prescrição pelos 

seguintes fundamentos (fls. 972/973):

Tendo sido oportunamente arguida, pronuncio a 
prescrição das pretensões anteriores a 28.06.2008, 
nos termos do art. 7º, XXIX da CR. Saliente-se que 
em relação a anotação da CTPS não existe prescrição, 
nos termos do art. 11, § 1º, da CLT. No tocante aos 
depósitos do FGTS, aplica-se a prescrição trintenária, 
nos termos do § 5º do art. 23 da Lei nº 8.036/90 e 
da Súmula nº 362 do TST. Saliente-se que a recente 
decisão do STF, de 13.11.2014, que estabeleceu que 
a prescrição para cobrança do FGTS não depositado 
passa a ser de 5 anos, não se aplica ao caso, pois de 
acordo com o voto vencedor da lavra do Min. Gilmar 
Mendes: (...). Quer me parecer, assim, que a prescrição 
quinquenal, no tocante ao FGTS caberá apenas quando 
o termo inicial da prescrição, ou seja, a ausência de 
depósito no FGTS ocorra após de 13.11.2014 (data da 
decisão do STF). Nos casos em que o prazo prescricio-
nal já esteja em curso, como o do presente, aplica-se a  
prescrição trintenária.

A reclamada recorre à fl. 1065 alegando que a decisão 
contraria recentíssimo precedente do Supremo Tribunal 
Federal, proferido no julgamento do ARE 709212, em que 
decidiu que o prazo prescricional para reclamar o não reco-
lhimento do FGTS é de 5 anos, em conformidade com o art. 
7º, XXIX, da Constituição da República, na medida em que 
o FGTS é direito garantido constitucionalmente aos trabalha-
dores urbanos e rurais no art. 7º, III, devendo incidir a mesma 
prescrição estabelecida para os demais direitos.

Não lhe assiste razão.
De fato, o Excelso Supremo Tribunal Federal, em sessão 

plenária de 13 de novembro de 2014, no ARExt 709.212/DF, 
decidiu que o prazo prescricional aplicável às cobranças do 
FGTS é o previsto no art. 7º, inciso XXIX, da Constituição da 
República (cinco anos, a partir da lesão do direito, observado 
o prazo prescricional bienal, a contar da extinção do contrato 
de trabalho), por se tratar de direito dos trabalhadores ur-
banos e rurais, expressamente contemplado no inciso III do 
mesmo dispositivo constitucional. A decisão teve repercus-
são geral reconhecida.

Por outro lado, o STF promoveu a modulação dos efeitos 
da referida decisão, atribuindo-lhe efeitos , isto é, prospecti-
vos, ex nunc com vistas a resguardar a segurança jurídica, 
determinando que:

para aqueles [casos] cujo termo inicial da prescrição 
ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, 
desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para 
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os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, 
aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do 
termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. Assim se, 
na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do pra-
zo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere 
a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até 
então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão ti-
verem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso 
se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do 
presente julgamento (STF, Pleno, ARE nº 709.212/DF, 
voto, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 13.11.2014).

Portanto, embora declarada, em 13.11.2014, a incons-
titucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei nº 8.036/1990 e 
55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto nº 
99.684/1990, foi também atribuída modulação da decisão 
com efeitos ex nunc, nos termos acima reproduzidos.

Conforme escorreitamente decidiu o MM. Juízo de origem, 
deve ser observada a prescrição das verbas exigíveis anterior-
mente a 28.06.2008, exceto em relação ao FGTS incidente 
sobre parcelas pagas ou fornecidas ao longo do contrato de 
trabalho, conforme Súmulas nºs 206 e 362 do C. TST.

No mesmo sentido, as decisões oriundas da Colenda SDI/
TST, conforme atesta recente ementa a seguir reproduzida: 

RECURSO DE REVISTA – AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 
– REFLEXOS NO FGTS – PRESCRIÇÃO TRINTENÁ-
RIA A C. SBDI-1, em recentes julgados, vem adotando o 
posicionamento de que a pretensão ao FGTS, decorrente 
do valor do auxílio-alimentação pago durante o contrato, 
submete-se à prescrição trintenária, nos termos da Súmula 
nº 362 do TST, ainda que o reconhecimento da natureza 
salarial da verba tenha ocorrido em juízo. Precedentes (...). 
(TST – RR: 14852620115030136. DEJT 06.03.2015).

Ocorre que, tendo em vista os contornos de sua modula-
ção temporal, a decisão proferida pelo Excelso STF não gera 
efeitos nos presentes autos, tendo em vista que a ausência 
do recolhimento do FGTS ocorreu em data anterior à data 
do julgamento do ARExt nº 709.212/DF, 13.11.2014. A res-
peito, a notícia no sítio do Excelso STF na internet é pontual:

Para os casos cujo termo inicial da prescrição – ou 
seja, a ausência de depósito no FGTS – ocorra após a 
data do julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de 
cinco anos. Para aqueles em que o prazo prescricional 
já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 
anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir 
do julgamento.

REJEITO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
O Juízo de Primeiro Grau julgou procedente o pedido de 

responsabilidade solidária pelos seguintes fundamentos (fls. 
984/985):

(...) Incontroversa a sucessão da 1ª Ré pela 2ª, nos 
termos do art. 448 da CLT, sobretudo pelo depoimento 

do sócio José Renato Pallú. A presença de sócios em 
comum, o desenvolvimento das atividades econômicas 
relacionadas, bem como a identidade de representação 
processual pelo mesmo procurador (2ª e 3ª rés) compro-
vam a existência de grupo econômico formado pelas Rés, 
nos termos do art. 2º, § 2º, da CLT. Portanto, reconhecida 
a formação de grupo econômico, declaro a responsabili-
dade solidária das Rés por eventuais créditos reconheci-
dos à Autora, nos termos do parágrafo 2º, do art. 2º da 
CLT. Acolho. 

A reclamada recorre às fls. 1044/1046 alegando não 
ter sido configurado grupo econômico. Aduz, também, que 
não pode ser condenada, referente ao período anterior 
a 01.02.2011, tendo em vista que a empresa somente foi 
constituída a partir da referida data.

Não lhe assiste razão.
A prova oral esclarece que houve a sucessão entre a pri-

meira e a segunda reclamada, mormente pelo depoimento do 
sócio. Ademais, demonstrada a existência de sócios em co-
mum, de atividades econômicas relacionadas e a identidade 
de representação pelo mesmo procurador.

Não obstante a afirmação de que a relação entre as re-
clamadas era meramente comercial, as provas produzidas 
nestes autos demonstraram que o vínculo entre as empresas 
era bem mais estreito.

Em face do exposto, entendo que a hipótese é de existên-
cia de grupo econômico, o que, nos termos do § 2º do art. 
2º da CLT, autoriza a imposição de responsabilidade solidária 
da recorrente em relação às obrigações aqui reconhecidas.

Ademais, não constam dos autos elementos que autorizem 
a limitação da responsabilidade, uma vez que a constituição 
da reclamada em momento posterior não tem o condão de 
comprovar o encerramento do grupo econômico reconhecido.

Diante do exposto, merece ser mantida a r. sentença.
VÍNCULO EMPREGATÍCIO
Em decorrência do princípio da celeridade processual, 

o recurso da reclamada Imobiliária Thá Ltda. será analisado 
nesse tema de forma conjunta.

O Juízo de Primeiro Grau julgou procedente o pedido 
de vínculo empregatício pelos seguintes fundamentos (fls. 
965/972):

(...) Note-se que não há negação à prestação de servi-
ços, mas a sustentação pelas Rés de que a relação man-
tida com o Autor consistia em trabalho autônomo face 
à ausência de requisitos essenciais à configuração da 
relação de emprego. Assim sendo, as Rés atraem para 
si o encargo de comprovar a inexistência do vínculo de 
emprego, fato impeditivo do direito do Autor (art. 818, 
CLT c/c 333, II, CPC). Com efeito, o que, efetivamente, 
determina a existência de vínculo empregatício são os 
comandos dos arts. 2º e 3º da CLT, quais sejam: traba-
lho pessoal do Autor em prol da atividade econômica da 
Ré, não eventualidade do trabalho, subordinação jurídica 
e onerosidade. No caso, parece-me suficientemente ca-
racterizado o vínculo empregatício entre Autor e as Rés à 
luz dos referidos preceitos. (...) Convenço-me da presen-

ACÓRDÃOS NA ÍNTEGRA

40/RDT 22-7 • 31 de julho de 2016



ça de todos os elementos previstos no art. 3º da CLT. A 
pessoalidade decorrida do fato de o Autor fazer o serviço, 
inexistindo prova de que pudesse se fazer substituir, ou 
de que tenha, de fato, enviado outro trabalhador em seu 
lugar. A onerosidade decorria do conteúdo econômico 
da prestação realizada pelo Autor, embora a onerosidade 
não seja elemento exclusivo do contrato de trabalho, na 
medida em que se encontra presente em outros contra-
tos de trato sucessivo. A não eventualidade encontra-se 
presente na relação havida, visto que o trabalho do Autor 
era indispensável a atividade fim das Rés. De fato, a ati-
vidade fim era a intermediação de negócios imobiliários 
(fls. 610/639) e o trabalho do Autor era precisamente a 
realização dessa intermediação. Tanto é que o autor usu-
fruía habitualmente o espaço físico das rés. E, por fim, o 
trabalho do Autor era subordinado ao poder de direção 
do empregador, que organizava a atividade econômica 
de prestação de serviços de intermediação de negócios 
imobiliários. Note-se que eram as Rés quem organizavam 
os fatores de produção com vistas à consecução da ativi-
dade econômica. Os fatores de produção eram o capital 
(instalações, computador), insumos (sistema para regis-
tro dos imóveis, água, luz, papel, telefone), o nome comer-
cial das Rés e o trabalho dos corretores. As Rés organiza-
vam os fatores de produção, exercendo sobre o trabalho 
dos corretores o poder de direção dos serviços realiza-
dos. Assim, enquanto titular dos fatores de produção, 
a Ré dirigia a forma como os serviços eram prestados, 
ou seja, a forma como os negócios eram intermediados. 
Nesse sentido, reitere-se o depoimento da 1ª testemunha 
indicada pela própria Ré, no sentido de que “existe um 
sistema da imobiliária onde fica o cadastro do imóvel que 
foi angariado; que os dados do imóvel são preenchidos 
pelo corretor”. Ora, o cadastro do imóvel no sistema da 
imobiliária era uma forma de as Rés organizarem a forma 
como a atividade econômica era desenvolvida, cabendo 
ao corretor – por ordem das Rés – efetuar esse cadastro. 
Corrobora esse argumento, o fato de as chaves do imó-
vel que estava sendo negociado ficarem na sede ou filial 
das Rés que também guardava a documentação corres-
pondente. Em outras palavras, a atividade econômica era 
centralizada pelas Rés que, inclusive, através dos sócios 
gerentes José Renato Pallú e Rene Staben conferiam os 
negócios, conforme depoimento da 1ª testemunha arro-
lada pelas Rés. Os documentos de fls. 40-41 e 48-49, 
por exemplo, evidenciam que o autor estava submetido 
a padrões-procedimentos estipulados pelas reclamadas, 
demonstrando que não tinha autonomia sob a prestação 
de seus serviços. A 1ª testemunha indicada pelas Rés 
ainda informou que tinha cartão de visita da empresa, 
com a logomarca das Rés. Evidentemente, o Autor sujei-
tou seu trabalho ao comando das Rés (fls. 34-35). Sob 
essa perspectiva – para a consecução de seu objetivo 
social –, as Rés, ao utilizarem trabalho humano, deveriam, 
necessariamente, contratar empregados, já que devem 
suportar os riscos da atividade econômica (CLT, art. 2º). 
De fato, empregador é “a empresa que assume os riscos 
da atividade econômica e dirige a prestação pessoal de 

serviços”. Em que pese assumir os riscos da atividade 
econômica, no que concerne o fornecimento de material 
para a prestação dos serviços sem cobrança (local de 
trabalho, água, luz, mesa, telefone), não houve a contrata-
ção de empregados para a consecução da sua atividade 
fim. A postura da Ré de utilizar mão de obra, sem celebrar 
contrato de emprego, demonstra sua intenção de não as-
sumir os riscos da atividade econômica, contrariando a 
finalidade do art. 2º da CLT. Por essa razão, é que a meu 
ver é inequívoca a presença da subordinação jurídica, so-
bretudo pelo viés objetivo, no caso. Por sua vez, em que 
pesem os documentos de 70-72 demonstrarem a existên-
cia de um Contrato de Parceria entre Corretores e Outras 
Avenças firmado entre o autor e a 2ª ré, como também 
a constituição de pessoa jurídica para prestação dos 
serviços, na seara trabalhista se prestigia o princípio da 
primazia da realidade sobre a forma. E, no caso dos au-
tos, a realidade que sobressai é no sentido de que havia 
vínculo empregatício entre as partes. Portanto, os fatos 
reais verificados prevalecem sobre o aludido documento. 
Portanto, resta clara a forma fraudulenta na contratação 
do autor, inicialmente como profissional autônomo e pos-
teriormente através de um contrato de parceria, onde, de 
forma cristalina, encontram-se presentes os requisitos 
da relação de emprego. Portanto, reputo nulo o contrato 
de fls. 70-72. Em vista do exposto, e diante da presença 
dos elementos do art. 3º da CLT, declaro a existência de 
vínculo empregatício entre as partes de 01.03.2006 a 
30.07.2012, na função de corretor de imóveis e gerente, 
com salário variável, exclusivamente por comissões, ob-
servada a projeção do aviso prévio indenizado. Condeno 
a 2ª Ré a anotar a CTPS do Autor, no prazo de 10 dias, 
após o trânsito em julgado da sentença, a contar de in-
timação que deverá ser realizada quando da liquidação 
de sentença, sob pena de multa de R$ 5.000,00 a ser 
destinada a instituição de utilidade pública de Curitiba. O 
Autor também será intimado, após o trânsito em julgado 
da sentença, quando da liquidação de sentença, para, no 
prazo de 10 dias apresentar em Secretaria a CTPS, sob 
pena de multa de R$ 500,00 a ser destinada a instituição 
de utilidade pública de Curitiba.

A reclamada Thá Pronto Consultoria de Imóveis S.A. re-
corre às fls. 1046/1061 alegando que o reclamante sem-
pre atuou como um corretor autônomo, sendo que saiu da 
reclamada para abrir sua própria imobiliária e firmar parce-
ria com outros corretores. Aduz, também, que é inválida a 
multa por retificação da CTPS, em razão da obrigação que 
a lei impõe à Secretaria do Juízo, em substituição ao em-
pregador, quando este deixa de praticar o ato a que está 
obrigado por lei.

A reclamada Imobiliária Thá Ltda. recorre às fls. 
1025/1030 alegando a ausência de vínculo empregatício, 
com pagamento direto pelos clientes, eventual, sem exclu-
sividade, pessoalidade, subordinação e controle de jornada.

Não lhes assiste razão.
O sócio da ré em audiência de instrução afirmou que a 

imobiliária não tinha empregado registrado que efetuasse 
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vendas e que desconhece se foi solicitado ao autor criar 
uma PJ. Esclareceu, também, que tem organização técnica e 
mostrava como deveriam ser feitos os documentos. Informa, 
por fim, que o reclamante utilizava computador e telefone nas 
centrais da reclamada.

A primeira testemunha indicada pelo autor mencionou 
que o autor era seu gerente, respondendo diretamente a ele. 
Informa que nunca teve a sua CTPS anotada.

A segunda testemunha indicada pelo autor relatou que 
ambos eram gerentes, sendo cobrado em reuniões em ra-
zão das metas estabelecidas. Utilizavam de cartões de visita 
padrão das reclamadas, sendo vedado realizar vendas para 
outras imobiliárias. Possuía mesa, celular, cartões, espaço na 
empresa, panfletos e tudo que fosse necessário, mas não 
possuía os próprios clientes, atendendo os da empresa.

A primeira testemunha da reclamada afirmou que o es-
paço da imobiliária pode ser utilizado pelos corretores cre-
denciados, possuindo cartão de visita da empresa, com a 
logomarca, sendo que utilizava computador pessoal e tele-
fone fixo da ré, não sendo cobrado por uso de água, luz e 
instalações. Informa que a Imobiliária Tha tem como atividade 
preponderante intermediar a venda de imóveis, não conhe-
cendo empregados da ré com carteira assinada. Ainda, in-
forma que as chaves dos imóveis a serem vendidos ficavam 
com a Imobiliária Tha e que os negócios feitos passam pelos 
sócios gerentes José Renato Pallú e Rene Staben.

A segunda testemunha indicada pela reclamada relatou 
que é coordenadora administrativa da Imobiliária Tha e Tha 
Pronto e que os negócios efetuados pelos corretores deve-
riam passar necessariamente por ela, sendo preenchidos do-
cumentos padrozinados pela reclamada.

Na peça vestibular, o autor alegou que fora contratado 
para trabalhar como vendedor de imóveis pela ré (fl. 3). Esta, 
por seu turno, se defende, aduzindo que o obreiro nunca fora 
seu empregado, e que estava cadastrado como autônomo 
(fls. 562/580). Nessa vereda, ao negar a existência do víncu-
lo, mas não a prestação de serviços, a ré atraiu para si o ônus 
de comprovar que ocorreu em moldes diferentes da relação 
de emprego.

Cediço para que se reconheça o vínculo, imprescindível 
a caracterização dos requisitos insculpidos no art. 3º da CLT, 
ou seja, pessoalidade, subordinação, não eventualidade e re-
muneração.

Para que seja constatada a presença de tais pressupos-
tos, necessária, inicialmente, a análise da prova oral, don-
de destaca-se que os corretores não tinham a mobilidade 
que se atribui aos autônomos (audiência de instrução do 
dia 02.02.2015 – 25’48’’, 47’39’’ e 01h20’13’’). Corrobora 
tal entendimento o fato de que os corretores eram habitu-
almente controlados pelos representantes da ré. Ou seja, o 
autor tinha uma mínima margem de liberdade no exercício 
de suas funções, o que denota a sua subordinação jurídica 
à reclamada.

Observe-se que a pessoalidade e a habitualidade na 
prestação de serviços restou incontroversa. Já no que se re-
fere à remuneração, a própria reclamada, admite o pagamen-
to de comissões (audiência de instrução do dia 22.04.2014 
– 25’56’’), mesmo que diretamente dos compradores dos 

imóveis. Atente-se, neste caso, que se elas não existissem, 
não haveria como ser concretizado o negócio que, diga-se 
de passagem, refere-se à atividade-fim da reclamada.

Esses três últimos requisitos, isoladamente, revelam-se  
insuficientes para o reconhecimento do vínculo, vez que 
encontram-se presentes em diversos modelos de relação 
de trabalho admitidos em lei, inclusive no tocante ao traba-
lhador autônomo.

Mas a constatação da subordinação como acima deli-
neada conduz à conclusão pela existência do contrato de 
trabalho. Diferentemente do que pretende fazer crer a re-
corrente, a Lei nº 6.530/78, regulamentada pelo Decreto de 
nº 81.871/78, não menciona, em nenhum momento, que o 
corretor de imóveis deverá desempenhar suas atividades de 
forma autônoma, podendo tal profissão, a exemplo de outras 
reguladas pelos seus conselhos de classe, serem exercidas 
de forma autônoma ou vinculada.

Nesse sentido, aliás, vem decidindo o C. TST, consoante
ementa a seguir transcrita:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE RE-
VISTA. (...) RECURSO DE REVISTA. VÍNCULO EM-
PREGATÍCIO. CORRETOR DE IMÓVEIS. Nos termos 
postos no acórdão regional, o reclamante não era corre-
tor de imóveis autônomo, existindo, na realidade, tenta-
tiva de desvirtuar as leis trabalhistas por meio da Lei nº 
6.530/78, atitude rechaçada pelo art. 9º da CLT. Nessa 
senda, presentes todos os elementos da relação de em-
prego, especialmente a subordinação, e em homenagem 
ao princípio da primazia da realidade, não há falar no óbi-
ce do art. 3º da Lei nº 6.530/78 para a caracterização do 
vínculo. Os paradigmas trazidos ao cotejo de tese são 
inespecíficos, situação a atrair o óbice da Súmula nº 296/
TST. Revista não-conhecida, no particular. (RR 137140-
76.2007.5.01.0067 , Relatora Ministra: Rosa Maria We-
ber, Data de Julgamento: 18.11.2009, 3ª Turma, Data de 
Publicação: 04.12.2009).

Assim, não tendo a ré se desincumbido de seus ônus 
probatório, voltado a comprovar óbice ao direito do autor ao 
reconhecimento do vínculo de emprego, e caracterizados os 
requisitos previstos nos arts. 2º e 3º, notadamente a subordi-
nação jurídica do autor em relação à reclamada, reconhecido 
o vínculo empregatício.

Ademais, a imposição de multa por descumprimento da 
obrigação de fazer determinada em sentença (anotação em 
CTPS) encontra-se prevista no § 4º do art. 461 do CPC e 
pode ser imposta de ofício ou a requerimento da parte, tendo 
como objetivo propiciar o célere adimplemento da obrigação, 
decorrente do princípio da duração razoável do processo ins-
culpido no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

Não se cogita da exclusão da imposição da multa impos-
ta pelo magistrado, como também não merece reparos no 
que tange ao valor de R$ 5.000,00, pois, não tendo a pre-
sente multa natureza punitiva, não é justo que seja fixada em 
valor que não seja proporcional ao valor da ação, ou ainda, à 
obrigação a ser realizada.

Diante do exposto, merece ser mantida a r. sentença.
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VERBAS RESCISÓRIAS
Em decorrência do princípio da celeridade processual, o 

recurso do reclamante será analisado nesse tema de forma 
conjunta.

O Juízo de Primeiro Grau julgou procedente o pedido 
de verbas rescisórias pelos seguintes fundamentos (fls. 
975/976):

De acordo com a Súmula nº 212 do TST, uma vez 
negado o despedimento pelo empregador, incumbe-lhe 
o ônus de provar a alegação, diante do princípio da con-
tinuidade do vínculo empregatício. No caso, as Rés não 
se desincumbiram a contento desse ônus. Portanto, a 
meu ver, a dispensa ocorreu sem justa causa. Em vista 
do exposto, condeno as Rés a pagarem ao Autor: – avi-
so prévio indenizado de 48 dias, nos termos da Lei nº 
12.056/2011; – 7/12 de férias proporcionais, acrescidas 
de 1/3, considerando a projeção aviso prévio indeniza-
do; – 9/12 de 13º salário proporcional, considerando a 
projeção do aviso prévio. – Multa de 40% sobre o FGTS 
devido. Deverá a Ré, ainda, no prazo concedido para a 
anotação da CTPS, fornecer ao Autor as guias para ha-
bilitação no seguro-desemprego. Observe-se na base de 
cálculo das verbas rescisórias a média duodecimal das 
comissões auferidas pelo Autor, garantido o mínimo legal, 
anuênio e o repouso semanal remunerado deferidos.

A reclamada recorre às fls. 1062/1064 alegando que são 
indevidas as verbas rescisórias por não existir vínculo empre-
gatício. Afirma que o autor não compareceu mais aos plan-
tões de vendas, sendo que as reclamadas foram obrigadas 
a lhe enviar telegrama, solicitando a devolução do crachá de 
acesso aos stands, o que pode ser equiparado a pedido de 
demissão. Aduz, também, ser indevido o pagamento mínimo 
nos meses em que não recebeu comissões em razão da re-
muneração ser a média.

Sustenta que a remuneração deve ser fixada conforme 
as NF juntadas. Na eventualidade, que seja de acordo com a 
somatória dos valores dividida pelo número de meses, suces-
sivamente, pela média dos últimos 12 meses.

O reclamante recorre às fls. 1012/1014 alegando que não 
foi em todos os meses que recebeu através de Notas Fiscais e 
RPA’s, devendo ser adotadas as planilhas apresentadas.

Não lhes assiste razão.
Reporta-se à fundamentação expendida nos tópicos an-

teriores quanto ao reconhecimento do vínculo empregatício, 
daí a condenação em verbas rescisórias, eis que o acessório 
segue a sorte do principal.

De acordo com a Súmula 212 do Colendo TST “o ônus 
de provar o término do contrato de trabalho, quando nega-
dos a prestação de serviço e o despedimento, é do emprega-
dor, pois o princípio da continuidade da relação de emprego 
constitui presunção favorável ao empregado”.

Assim, milita em favor do empregado, à luz do princípio 
da continuidade da relação de emprego, a presunção de que, 
como hipossuficiente, tem interesse em manter a relação de 
trabalho, fonte de subsistência não apenas do obreiro, mas 
também de sua família. A mera ausência do trabalhador, por 

si só, não evidencia o animus inequívoco de não mais prestar 
serviços ao empregador, elemento subjetivo imprescindível 
a extinção contratual. Sendo assim, necessário o reconhe-
cimento da resilição contratual por iniciativa do empregador.

Ademais, o ônus da prova para demonstrar eventuais di-
ferenças de verbas rescisórias em razão de ter auferido por 
outro meio remuneração decorrente da relação de emprego, 
por se tratar de fato constitutivo do direito, é do autor, com 
supedâneo no art. 818 da CLT e art. 333, I, do CPC, do qual 
não se desimcumbiu a contento.

Ainda, correto o juízo ao garantir a quo o pagamento mí-
nimo nos termos do art. 7º, VII, da CF.

Por fim, escorreita a forma de cálculo das verbas rescisó-
rias, considerando a média duodecimal, garantido o mínimo, 
nos termos da legislação infraconstitucional, eis que as refe-
ridas verbas possuem como referência a remuneração anual.

Diante do exposto, merece ser mantida a r. sentença.
FÉRIAS, 13º SALÁRIO, RSR E FGTS
O Juízo de Primeiro Grau julgou procedente o pedido das 

referidas verbas pelos seguintes fundamentos (fls. 974/975):

5 – Repouso semanal remunerado Incontroverso que 
o Autor era comissionista puro, e que não recebia o RSR 
sobre as comissões. Assim, nos termos do art. 7º, da Lei 
nº 605/49, condeno as Rés a pagarem ao Autor o RSR 
(domingos e feriados) sobre as comissões recebidas 
pelo Autor. Devido reflexos em férias com 1/3, 13º salário, 
aviso prévio e FGTS 11,2%. 6 – 13º Salário Ante o reco-
nhecimento do vínculo empregatício e da prescrição pro-
nunciada, faz jus o Autor, nos termos da Lei nº 4.090/69, 
ao 13º salário integral nos anos de 2008, 2009, 2010 
e 2011. O 13º salário de 2008 é devido, por óbvio, de 
forma integral, já que a pretensão relativa a esse direito 
tornou-se exigível em 20.12.2008. E a pretensão corres-
pondia ao 13º salário integral, porque o contrato vigorou 
desde antes de 2008. Observe-se na base de cálculo, 
a média duodecimal das comissões de cada ano atuali-
zada até o dia 20 de dezembro de cada ano, acrescidos 
dos valores devidos a título de r.s.r e anuênio. 7 – Férias 
Ante o vínculo reconhecido (01.03.2006 a 30.07.2012) 
e a prescrição pronunciada (pretensões anteriores a 
28.06.2008), o Autor faz jus a indenização em dobro dos 
seguintes períodos aquisitivos: 2007/2008, 2008/2009, 
2009/2010 e 2010/2011 (CLT, art. 137). Faz jus o Au-
tor, ainda, de forma simples, a indenização do período de 
2011/2012, eis que, quando da rescisão contratual, ain-
da não havia decorrido o período concessivo. Sobre as 
indenizações, inclusive as dobras, incide a gratificação de 
1/3. Para a apuração dos valores, observe-se o disposto 
no art. 142, § 3º, da CLT, incluindo na base de cálculo a 
média duodécima das comissões, o anuênio e do r.s.r. 8 
– FGTS Em razão do reconhecimento do vínculo empre-
gatício, e nos termos do art. 15 da Lei nº 8.036/90, faz 
jus o autor ao FGTS no importe de 8% que deverá incidir 
sobre as comissões, anuênio, r.s.r, 13º salário e aviso pré-
vio. Condeno as rés a pagarem diretamente ao autor o 
FGTS. Aplica-se a prescrição trintenária neste particular, 
conforme já esclarecido supra.
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A reclamada recorre à fl. 1066 alegando serem indevidas 
as verbas em comento em razão da inexistência de vínculo 
de emprego.

Não lhe assiste razão.
Reporta-se à fundamentação expendida nos tópicos an-

teriores, eis que o acessório segue a sorte do principal.
Diante do exposto, merece ser mantida a r. sentença.
HORAS EXTRAS
Em decorrência do princípio da celeridade processual, 

o recurso da reclamada Imobiliária Thá Ltda. será analisado 
nesse tema de forma conjunta.

O Juízo de Primeiro Grau deferiu os depósitos do FGTS 
pelos seguintes fundamentos (fls. 979/983):

12 – Trabalho externo – art. 62, I da CLT (...) A prova 
oral e documental indica que havia reuniões periódicas, 
bem como, quando, “gerente”, o autor estava com frequên- 
cia na empresa e, enquanto corretor, havia escala de 
plantões. Convenço-me, desta forma, que o Autor não 
estava enquadrado na hipótese do art. 62, I, da CLT, de 
modo que faz jus à jornada de trabalho de 8 horas diárias 
e 44 semanais. 13 – Horas Extras (...) Saliente-se, des-
de logo, que o Autor não se enquadrada na hipótese do 
art. 62, II, da CLT, eis que não exercia cargo de gestão. 
(...) Ante a prova oral produzida, a jornada indicada na 
inicial, bem como os documentos carreados aos autos, 
fixo a jornada do autor da seguinte forma: 1) Antes de 
junho de 2009 – função de corretor de imóveis – das 
8h30 às 19h, de segunda a sexta, sempre com 1h de 
intervalo, uma vez que não há prova nos autos de que 
havia fiscalização por parte da empresa da fruição do 
intervalo intrajornada, o que pressupõe que o Autor era 
livre para usufruir de uma hora; – das 09h às 13h, dois 
sábados por mês. 2) A partir de junho de 2009 – função 
de “gerente de vendas” – das 8h30 às 19h, de segunda 
a sexta, com 30 minutos de intervalo, sendo que duas 
vezes na semana usufruía de 1h de intervalo. – das 09h 
às 13h, dois sábados por mês. Inexiste previsão legal ou 
convencional para o pagamento de horas extras após à 
40ª semanal. Neste contexto, condeno a Ré a pagar ao 
Autor as horas extras laboradas após a 8ª diária e 44ª se-
manal, sem duplicidade. Observem-se na base de cálculo 
as comissões, o anuênio, bem como as Súmulas nºs 340. 
Saliente-se que o Autor não recebia salário fixo, já que 
era comissionista pura. O divisor a ser adotado deve ser 
o número de horas efetivamente trabalhadas (Súmula nº 
340, TST), cabendo apenas a incidência do adicional de 
horas extras. Aplica-se o adicional o legal (50%). Devidos 
reflexos em r.s.r. (domingos e feriados), e sem estes, em 
férias acrescidas de 1/3, aviso prévio e 13º salário. Sobre 
principal e reflexos, excetuando férias indenizadas, incide 
o FGTS de 11,2%. Nada a abater. Prejudicado o pedido 
de gratificação de função de 40% – pedido “I”. 14 – Do-
mingos Discute-se o labor em domingos. (...) Segundo 
a prova oral produzida, bem como a jornada aduzida na 
inicial, concluo que o Autor laborou em média um domin-
go por mês até maio de 2009, uma vez que em junho 
de 2009 tornou-se “gerente de vendas”, das 8h às 13h, 

sem folga compensatória. Acolho a pretensão para con-
denar a parte ré a pagar ao Autor as horas laboradas em 
domingos, conforme a jornada fixada, com adicional de 
100%. Considere-se na base de cálculo as comissões, 
o anuênio, bem como o disposto na Súmula nº 340 do 
TST. Devidos reflexos em férias acrescidas de 1/3 e 13º 
salário. Sobre o principal, aviso prévio e diferenças de 
13º salário, incide o FGTS de 11,2%. Descabem reflexos 
em r.s.r., sob pena de bis in idem. Nada a abater.

A reclamada Thá Pronto Consultoria de Imóveis S.A. re-
corre às fls. 1066/1069 alegando o enquadramento na exce-
ção do art. 62, I da CLT pela impossibilidade de controle de 
jornada. Aduz, também, que sempre houve o gozo de RSR, 
sustentando que quando ocorreu labor em domingos, teve 
folga compensatória.

A reclamada Imobiliária Thá Ltda. recorre às fls. 
1031/1032 alegando a aplicação da exceção do inciso I do 
art. 62 da CLT.

Não lhes assiste razão.
De acordo com a transcrição dos depoimentos correta-

mente realizados pela sentença:

Em depoimento disse o autor que, na época de cor-
retor, ora estava em plantão ora estava na rua angariando 
clientes; que ficava no plantão das 08h30 até às 13h, 
bem como a tarde inteira até às 19h20-18h, indo atrás 
de imóveis para clientes; que almoçava fora da empresa, 
saindo após às 13h; que usufruía de 15 min de intervalo, 
que não havia controle da empresa; que, após tornar-se 
gerente de vendas, entrava às 8h15 até às 19h-19h30; 
que almoçava em 30 min, no máximo, em restaurante pró-
ximo; que não havia fiscalização; que, enquanto corretor, 
trabalhava em dois ou três sábados por mês das 09h às 
12h-13h ou das 14h às 17h-18h; que trabalhava um ou 
dois domingos por mês; que, como gerente, geralmente 
ia sábado pela manhã (em média dois por mês), ficava em 
torno de 3 horas ou quando algum corretor precisasse de 
alguma informação; que era feito uma escala, não havia 
controle da empresa.

Disse o sócio da ré que não existia controle; que par-
ceiros não tem controle; que não tinha plantão; que par-
ceiros poderiam ir nas centrais, aos sábados, para aten-
der clientes; que não tem horário nas centrais; que, nos 
sábados, a centrais ficam abertas sem horário especifico, 
que só o depoente e os demais sócios abrem.

Disse a 1ª testemunha do autor que o autor sempre 
estava na empresa das 08h30 às 19h de segunda a 
sexta; que o corretores faziam dois turnos; que, na épo-
ca em que estava na agência do Champanhat, tinha um 
restaurante perto, onde o autor almoçava; que o autor 
gozava de 20 a 30 minutos para almoço; que, no sá-
bado pela manhã, o autor estava na agencia (das 8h30 
às 13h), mas nem todos os sábados a depoente traba-
lhava; que as reuniões, uma vez por semana, depois do 
expediente, durava 1h30; que existia a obrigatoriamen-
te de ir na agência; que a depoente tinha controle de 
jornada; que consistia nas escalas de plantões; que já 
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almoçou com o autor; usufruindo, na oportunidade, de 
20 a 30 minutos.

Disse a 2ª testemunha do autor que abria a loja das 
08h às 19h, que a loja era aberta pelo depoente ou o au-
tor; que tinha intervalo de 1h às vezes; que usufruiu 1h de 
intervalo umas duas vezes por semana; que nos demais 
dias usufruiu de 20 min; que a loja era aberta ou fecha-
da por ambos ou o diretor; que as reuniões de avaliação 
ocorriam das 8h até 10h30 e as reuniões de gerente das 
17h até 19h ou mais; que trabalhava nos sábados pela 
manhã sempre; que sábado à tarde e domingo às vezes; 
que encontrou o autor uns dois sábados por mês; que a 
limpeza era feita Sra. Roseli; que ela entrava para fazer 
a limpeza, mas a loja só era aberta para os clientes pelo 
depoente ou pelo autor; que haviam umas 30 pessoas; 
que não havia controle de jornada formal; que se preci-
sasse ausentar tinha que comunicar ao Inácio ou diretor; 
que acompanhava as visitas, em média, 6x por semana 
como corretor e 2 ou 3x por semana como gerente, com 
duração de 1h cada visita; que a visita era agendada pelo 
corretor; que se tivesse visita às 16h tinha que retornar 
para a empresa, pois só podia sair às 19h; que chegou a 
apresentar atestado médico, mas tinha que avisar.

Disse a 1ª testemunha das rés que podia comparecer 
em qualquer loja, em qualquer plantão, que não tinha esca-
la nem plantão; que o horário era livre para todos, que se 
acontecesse de não parecer nenhum corretor a agência 
ficava vazia; que não havia organização quanto a isso, era 
afinidade por endereço; que encontrou o autor algumas 
vezes na loja do Rebouças; algumas vezes, uma ou duas 
vezes por mês; que os imóveis ficam no cadastro, tem o 
telefone para divulgação e o cliente entre em contato; que 
o corretor também tem uma carteira de clientes que ele 
fica telefonando; que os espações físicos das agencia são 
o facilitador para atender clientes; que não tinha contro-
le formal da jornada; que muitas vezes o corretor ia pela 
manhã e não voltava à tarde; que tinha umas 2 horas de 
intervalo; que não tinha horário de chegada; que o próprio 
corretor marcava as visitas; que se tiver uma visita às 16h 
depois da visita pode ir embora, não precisando voltar; 
que a escala é o mínimo de organização que os corretores 
tem para questão de frequência na loja.

A segunda testemunha indicada pela ré nada esclareceu 
sobre o tema.

Trata-se, na espécie, o art. 62, I, da CLT de norma excep-
cional, sobressaindo imperioso que o empregador comprove 
nos autos, de forma cabal e inconteste, a incompatibilidade 
do controle de jornada do empregado com a atividade por 
ele exercida, porquanto constitui fato impeditivo do direito 
do reclamante ao recebimento de horas extras, a teor do que 
dispõem os arts. 818 da CLT e 333, II, do CPC.

A realização de atividade externa, por si só, não é incom-
patível com a fixação de horário, mesmo quando se trata de 
vendedor externo, em que o empregador tem ciência dos 
locais onde pode encontrar o empregado, podendo ainda 
controlá-lo por meio de aparelhos de telemática, relatórios, 
telefonemas, plantões, entre outros.

Hipótese diversa não autorizaria a exclusão do emprega-
do do regime da duração de horas extras e do direito de re-
ceber a remuneração pelo labor extraordinário, direito consti-
tucionalmente garantido (CF, art. 7º, XIII, XVI e IX), visto que 
uma interpretação mais extensiva da exceção contida no art. 
62 da CLT, importaria em ofensa às garantias fundamentais 
asseguradas a todos os trabalhadores pela Constituição Fe-
deral, voltadas à jornada de trabalho, arduamente conquista-
da pelos obreiros.

A situação fática retratada nos autos não permite a con-
clusão que era impossível o controle da jornada desenvolvida 
pelo autor, principalmente em razão da existência de relatórios.

Não se verifica, na hipótese, qualquer incompatibilidade 
entre a atividade desenvolvida pelo autor e o controle de jor-
nada, não se desincumbindo as reclamadas do seu encargo 
processual (art. 333, II, do CPC). Ao contrário, o conjunto 
probatório sinaliza para possibilidade de controle da jornada 
pelas reclamadas.

Destarte, a prova oral produzida demonstra a possibilida-
de das rés controlarem a jornada de trabalho do autor, por 
diversos meios, como: relatórios, turnos, contato direto, es-
calas/plantões e histórico de telefonemas. Assim, impende 
reconhecer que o reclamante não se enquadra na exceção 
do art. 62, I, da CLT.

Diante de tais fatos, portanto, não está o reclamante inse-
rido na exceção prevista no art. 62, I, da CLT, fazendo jus ao 
pagamento de horas extras, na medida em que a finalidade 
da lei é excluir tal direito somente do empregado cuja ativida-
de exercida não permite aferição da efetiva jornada de labor, 
hipótese diversa da retratada nos autos, cumprindo, destar-
te, transcrever o seguinte julgado da E. Corte Trabalhista a 
respeito da matéria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE 
REVISTA. 1. HORAS EXTRAS. TRABALHO EXTERNO. 
A ilação que se faz do art. 62, I, da CLT é a de que o 
exercício de atividade externa deve ser incompatível com 
a fixação de horário de trabalho, ou seja, remete à impos-
sibilidade do controle da jornada para que se inclua na ex-
ceção legal. In casu, o Regional concluiu ser inaplicável a 
exceção prevista no mencionado dispositivo, já que a ati-
vidade desenvolvida pela reclamante era passível de con-
trole ou fiscalização. (AIRR 111082201050402811110-
82.2010.5.04.0281; Relator: Dora Maria da Costa; 8ª 
Turma; DEJT 11/10/2013).

Ressalte-se que, desconstituído o exercício de trabalho 
externo, previsto no art. 62, inciso I, da CLT, autoriza a pre-
sunção de veracidade dos horários apontados na exordial, 
sopesados com a prova oral, nos termos do entendimento 
preconizado pela Súmula nº 338 do C. TST.

Assim, considerados todos esses fatores, reputam-se 
adequadas a frequência e a jornada estipuladas pelo juízo 
singular, ou seja, antes de junho de 2009, na função de cor-
retor de imóveis, das 8h30 às 19h, de segunda a sexta, com 
1h de intervalo e das 09h às 13h, dois sábados por mês, e; 
a partir de junho de 2009, na função de gerente de vendas, 
das 8h30 às 19h, de segunda a sexta, com 30 minutos de 
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intervalo, sendo que duas vezes na semana usufruía de 1h de 
intervalo e das 09h às 13h, dois sábados por mês.

Quanto ao labor em eventual RSR, o autor informou que 
apenas no período como corretor fazia um ou dois plantões 
por mês em domingos, das 09h às 13h e das 13h/14h até 
18h. Já a primeira testemunha indicada pelo autor mencionou 
que o labor em domingo era de forma alternada e a segunda 
testemunha indicada pelo autor que o encontrava laborando 
uma vez por mês.

A primeira testemunha indicada pela ré esclareceu que 
nunca trabalhou em domingos e não tem conhecimento se o 
autor fez plantões em domingos.

A segunda testemunha indicada pela ré novamente nada 
esclareceu sobre o tema.

Em uma análise profunda da prova oral verifica-se ade-
quadas a frequência e a jornada estipuladas pelo juízo singu-
lar quanto ao labor em domingos, ou seja, um domingo por 
mês até maio de 2009, das 8h às 13h, sem folga compen-
satória. 

As reclamadas não se desincumbiram do ônus de provar 
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, 
no presente caso, a existência de folga compensatória, com 
supedâneo no art. 333, II, do CPC.

Diante do exposto, merece ser mantida a r. sentença.
INTERVALO INTRAJORNADA
Em decorrência do princípio da celeridade processual, o 

recurso do reclamante será analisado nesse tema de forma 
conjunta.

O Juízo de Primeiro Grau julgou procedente o pedido de 
intervalo intrajornada pelos seguintes fundamentos (fl. 983):

15 – Intervalo Intrajornada A parte ré é condenada 
a pagar ao Autor 01 hora extra todos os dias de efetivo 
labor em que houve violação do intervalo previsto no art. 
71, § 4º, da CLT. Incidência da Súmula nº 437 do TST. 
Há de se observar a mesma base de cálculo e reflexos 
previstos no tópico 13 (horas extras). É devida a hora ex-
tra cheia, não cabendo a aplicação da Súmula nº 340 no 
particular. Nada há a abater.

A reclamada recorre às fls. 1069/1071 alegando a apli-
cação da exceção do inciso I do art. 62 da CLT. Aduz, tam-
bém, que não houve a supressão do intervalo intrajornada. 
Na eventualidade, postula a concessão de horas extras pelo 
período faltante e não pelo total. Ainda, requer o pagamento 
apenas do adicional, sem reflexos, em razão da natureza in-
denizatória da parcela.

O reclamante recorre às fls. 1018/1019 alegando que 
entre a admissão e junho de 2009 usufruiu apenas 30 mi-
nutos de intervalo intrajornada. Postula a aplicação da Sú-
mula nº 338 do C. TST, pela ausência de anotação, inclusive  
pré-assinalado.

Não lhes assiste razão.
Quanto à existência de controle de jornada e à duração, 

reporta-se à fundamentação expendida no tópico anterior, eis 
que o acessório segue a sorte do principal.

O intervalo intrajornada, destinado a repouso e alimenta-
ção, mostra-se imprescindível ao equilíbrio físico e psicológi-

co do empregado concorrendo para a recuperação de suas 
energias. Atento a esta realidade, o legislador determinou:

Art. 71. Em qualquer trabalho contínuo, cuja duração 
exceda de 6 (seis) horas, é obrigatória a concessão de 
um intervalo para repouso ou alimentação, o qual será, 
no mínimo, de 1 (uma) hora e, salvo acordo escrito ou 
contrato coletivo em contrário, não poderá exceder de 2 
(duas) horas. (...) § 4º Quando o intervalo para repouso 
e alimentação, previsto neste artigo, não for concedido 
pelo empregador, este ficará obrigado a remunerar o pe-
ríodo correspondente com um acréscimo de no mínimo 
50% (cinqüenta por cento) sobre o valor da remuneração 
da hora normal de trabalho. (Incluído pela Lei nº 8.923, 
de 27.07.1994) (...)

O motivo da remuneração do intervalo não é o trabalho 
realizado durante o período, mas a supressão (ou restrição) 
deste direito, pelo maior esforço que lhe é exigido. Por esta 
razão, correto o critério de remunerar não apenas o período 
faltante, mas sim o período integral do intervalo.

No que se refere a natureza jurídica da parcela, detém ní-
tido caráter salarial, pois visa remunerar o trabalho prestado, 
durante o tempo destinado ao intervalo, devendo gerar os 
mesmos reflexos relativos às demais horas extras.

Neste passo é o entendimento sumulado do C. TST que 
ora transcrevo:

Súmula nº 437 INTERVALO INTRAJORNADA PARA 
REPOUSO E ALIMENTAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 
71 DA CLT I – Após a edição da Lei nº 8.923/94, a  
não-concessão ou a concessão parcial do intervalo intra-
jornada mínimo, para repouso e alimentação, a emprega-
dos urbanos e rurais, implica o pagamento total do período 
correspondente, e não apenas daquele suprimido, com 
acréscimo de, no mínimo, 50% sobre o valor da remune-
ração da hora normal de trabalho (art. 71 da CLT), sem 
prejuízo do cômputo da efetiva jornada de labor para efei-
to de remuneração. II – É inválida cláusula de acordo ou 
convenção coletiva de trabalho contemplando a supressão 
ou redução do intervalo intrajornada porque este constitui 
medida de higiene, saúde e segurança do trabalho, ga-
rantido por norma de ordem pública (art. 71 da CLT e art. 
7º, XXII, da CF/1988), infenso à negociação coletiva. III – 
Possui natureza salarial a parcela prevista no art. 71, § 4º, 
da CLT, com redação introduzida pela Lei nº 8.923, de 27 
de julho de 1994, quando não concedido ou reduzido pelo 
empregador o intervalo mínimo intrajornada para repouso 
e alimentação, repercutindo, assim, no cálculo de outras 
parcelas salariais. IV – Ultrapassada habitualmente a jorna-
da de seis horas de trabalho, é devido o gozo do intervalo 
intrajornada mínimo de uma hora, obrigando o empregador 
a remunerar o período para descanso e alimentação não 
usufruído como extra, acrescido do respectivo adicional, 
na forma prevista no art. 71, caput e § 4º da CLT.

Outrossim, a remuneração desse período abrange tanto 
a hora como o adicional.
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Diante do exposto, merece ser mantida a r. sentença, in-
clusive quando pondera que o reclamante poderia proceder 
ao intervalo a seu talante posto que não fiscalizado para tanto.

CCT
O Juízo de Primeiro Grau julgou procedente o pedido de 

benefícios convencionais pelos seguintes fundamentos (fls. 
973/974):

O Autor postula pagamento de anuênio e aplicação 
de multas convencionais com base nas CCT juntadas aos 
autos às fl. 522 e seguintes. As Rés contestam o pedido, 
sob o fundamento de que ao Autor não se aplicam os ins-
trumentos coletivos juntados aos autos, sob o fundamento 
de que o Autor integra categoria profissional diferenciada 
e, portanto, não estaria vinculado à categoria dos empre-
gados representados nas normas coletivas em comento. 
O Autor juntou CCT celebrado pelo Sindicato dos empre-
gados em empresas de compra, venda, local e administra-
ção de imóveis. As reclamadas sequer juntaram as normas 
coletivas que entendem aplicáveis ao caso concreto. Ora, 
nesse contexto, reputo aplicável ao Autor os instrumentos 
coletivos trazidos aos autos (fl.522 e seguintes).

A reclamada recorre à fl. 1071 alegando que o reclaman-
te era autônomo, o qual recebia apenas por comissões. Pos-
tula que o acessório siga a sorte do principal não aplicando 
qualquer convenção coletiva.

Não lhe assiste razão, vez que não demonstrou qualquer 
óbice (art. 333, II, do CPC) à observância das CCT’s trazidas 
aos autos pelo autor.

Diante do exposto, merece ser mantida a r. sentença.
MULTA CONVENCIONAL
O Juízo de Primeiro Grau julgou procedente o pedido 

de multa convencional pelos seguintes fundamentos (fls. 
983/984):

16 – Multa Convencional – descumprimento de cláu-
sulas contratuais Todos as CCT’s preveem nas cláusulas 
42ª e 43ª (fls. 533 e 544) multa única no caso de des-
cumprimento de quaisquer disposições do instrumento. 
Observo descumprimento, por exemplo, das cláusulas 
relativas à “anuênio” (8ª da CCT-2010-2011, fl. 536). 
Assim, condeno a Ré a pagar ao Autor as duas mul-
tas convencionais, relativas aos descumprimentos das 
CCT’s 2009-2010 e 2010-2011. Cada multa de meio 
por cento do piso salarial do empregado, conforme fixado 
na respectiva CCT. Acolho. 17 – Multa Convencional – 
atraso no pagamento das verbas rescisórias Postula a re-
clamante a aplicação da multa convencional prevista nos 
instrumentos normativos juntados aos autos, alegando 
atraso no pagamento das verbas rescisórias. Verifico que 
a vigência das CCT’s 2009/2010 (fl.522 e seguintes – 
vigência até setembro de 2010) e 2010-2011 (dls. 534 e 
seguintes – vigência até 30 de setembro de 2011). Ante 
o exposto, rejeito.

A reclamada recorre às fls. 1071/1072 arguindo ilegiti-
midade ativa do reclamante. Alega, também, não ter violado 

qualquer cláusula da convenção coletiva. Na eventualidade, 
postula a aplicação do art. 412 do Código Civil.

Assiste-lhe parcial razão.
A previsão contida nos instrumentos normativos resulta 

de negociação entre entidades sindicais representativas das 
categorias profissional e econômica, as quais simplesmente 
representam as partes no momento da avença, possuindo 
estas, portanto, legitimidade e interesse em postular o paga-
mento da multa convencional ajustada. A prevalecer a versão 
recursal, os empregados representados em instrumentos 
normativos sequer poderiam ajuizar ação voltada ao paga-
mento de diferenças salariais decorrentes da inobservância 
do piso salarial, por exemplo, o que, por certo, não procede.

O instrumento normativo coletivo na cláusula 52ª da CCT 
2009/2010 (fl. 533), e respectiva nas convenções posterio-
res, determina aplicação de penalidade pelo seu descumpri-
mento:

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA – PE-
NALIDADES

Estipula-se a multa de 1/2 (meio) Piso Salarial do em-
pregado, por empregado, no caso de descumprimento 
de qualquer cláusula da presente Convenção Coletiva de 
Trabalho, multa esta devida ao empregado prejudicado, 
facultando ao Sindicato Profissional ingressar com ação 
pleiteando a multa devida.

Conforme analisado em tópico anterior, a ré descumpriu 
as cláusulas 8ª e 29ª da CCT, relativas a anuênio e intervalo 
intrajornada, impondo-se a multa convencional.

Não obstante o entendimento acima firmado, necessária 
a observação em sede de liquidação do limite constante no 
art. 412 do Código Civil.

Pelo exposto, a r. sentença REFORMO para limitar a con-
denação da multa convencional nos termos do art. 412 do 
Código Civil.

MULTA DO ART. 477, § 8º, DA CLT
O Juízo de Primeiro Grau julgou procedente o pedido de 

multa do art. 477, § 8º, da CLT pelos seguintes fundamentos 
(fl. 984):

Não tendo havido o pagamento das verbas rescisó-
rias no prazo legal, devida a multa previsto no § 8º do art. 
477 da CLT.

A reclamada recorre às fls. 1072/1073 alegando ser inde-
vida a multa do art. 477 da CLT pela existência de controvér-
sia quanto ao vínculo de emprego.

Assiste-lhe razão.
Perfilho o entendimento de que a multa do art. 477, § 

8º, da CLT é devida quando inobservado o prazo previsto 
no § 6º, não incidindo no caso de diferenças reconhecidas 
em Juízo, principalmente quando há fundada controvérsia da 
existência do vínculo empregatício.

Neste sentido jurisprudência consolidade deste E. TRT:

Súmula nº 26. MULTA DO ART. 477, § 8º DA CLT. 
VÍNCULO DE EMPREGO RECONHECIDO EM JU-
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ÍZO. Reconhecido o vínculo de emprego, de razoável 
controvérsia, em decisão judicial, não é aplicável a multa 
do art. 477, § 8º, da CLT.

Dessarte, como não há diferenças de verbas rescisórias 
além das reconhecidas em juízo, deve ser excluída a refe-
rida multa.

Pelo exposto, a r. sentença REFORMO para excluir da 
condenação o pagamento da multa do art. 477, § 8º, da CLT.

RECURSO ORDINÁRIO DE IMOBILIÁRIA THÁ LTDA.
VALORAÇÃO DA PROVA TESTEMUNHAL
A reclamada recorre às fls. 1024/1025 alegando que a 

primeira testemunha indicada pelo autor possui interesse no 
litígio, o que lhe retira a isenção de ânimo para ser ouvido. 
Pugna pela desconsideração do depoimento da testemunha 
Adelaide Wanderlei Lemes

Não lhe assiste razão.
Cabia a reclamada comprovar a amizade íntima e/ou a 

inimizade, a configurar a falta de isenção de ânimo, pois fato 
impeditivo do direito obreiro (art. 818 da CLT e 333, II, do 
CPC), ônus do qual não se desincumbiu.

O teor do depoimento por si só não é contraditório com 
a narração da exordial, com o depoimento do reclaman-
te, ou ainda, com as demais provas dos autos (audiência: 
2’27’’ até 20’37’’).

Saliente-se que estes fatos arrolados não tornam sus-
peita a referida testemunha ou, ainda, parciais suas declara-
ções, não se inserindo esta circunstância nas hipóteses de 
impedimento e suspeição enumeradas no art. 829 da CLT, 
combinado com o art. 405 do CPC.

Ademais, o magistrado apreciará livremente a prova, aten-
dendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, in-
dicando os motivos que lhe formaram o convencimento na 
sentença, com supedâneo no art. 131 do CPC.

Diante do exposto, merece ser mantida a r. sentença.
REJEITO.
VÍNCULO DE EMPREGO
Reporta-se à fundamentação já expendida.
Diante do exposto, merece ser mantida a r. sentença.
HORAS EXTRAS
Reporta-se à fundamentação já expendida.
Diante do exposto, merece ser mantida a r. sentença.
RECURSO ORDINÁRIO DE WILMAR SCHWARZ
DIFERENÇAS SALARIAIS
O Juízo de Primeiro Grau fixou a remuneração e julgou im-

procedente o pedido de diferenças salariais pelos seguintes 
fundamentos (fls. 976/979):

10 – Garantia mínima legal (...) Tratando-se de fato 
constitutivo do direito do Autor, competia a este compro-
var, de forma inequívoca, que os meses em que houve o 
desrespeito à garantia mínima legal, nos termos do art. 
818 da CLT c/c art. 333, I, do CPC. Desse ônus, en-
tretanto, o Autor não se desincumbiu, afirmando, inclu-
sive que “não possui toda a documentação relativa às 
vendas efetuadas, razão pela qual não pode dizer com 
exatidão em quais meses deixou de receber a garantia 
mensal. Todavia, estima que nos anos de 2006 e 2007 

tenha deixado receber o mínimo legal, em apenas dois 
meses, em média’ (fl.4). Ante o exposto, rejeito. 11 – Re-
dução salarial – percentual das comissões (...) A 2ª e 
3ª reclamadas confirmam que o reclamante ‘atuou como 
corretor de imóveis e depois como gerente” (fl.591), as-
segurando que como gerente o autor continuava sendo 
corretor de imóveis, não lhe sendo vedada a venda de 
imóveis. Alegam, ainda, que a única diferença é que o 
corretor recebe comissões sobre as vendas realizadas 
e o gerente sobre todas as vendas que fizer, bem como 
sobre as vendas de sua equipe. Assim, aduzem que ‘se 
a equipe de corretores do reclamante não efetuou sig-
nificativo volume de vendas, comprova-se, também, por 
isso, que ele assumiu o risco da atividade, até porque 
poderia deixar de ser gerente quando bem quisesse’ 
(fl.592). (...) Primeiro, insta salientar que são as recla-
madas, como empregadoras, quem devem assumir os 
riscos do negócio e não o autor, conforme aduzido à fl. 
592. Considerando a prova oral produzida, sobretudo o 
depoimento da 2ª testemunha do autor (“quando passou 
a ser gerente passou a ganhar mais” e ‘que foi vantajoso 
para o autor também’), verifico que, em que pese a redu-
ção do percentual das comissões, não houve redução 
salarial, conforme aduzido na inicial. A redução do per-
centual das comissões, por si só, não demonstra a redu-
ção salarial. No caso em tela, juntamente com a redução 
do percentual (de 1,2% para 0,4%), houve o aumento 
considerável da base de cálculo do autor – o percentual 
de 0,4% incidia sobre TODAS as vendas realizadas pela 
sua equipe – o que não acarretou redução salarial. Não 
houve, assim, infração ao princípio da irredutibilidade sa-
larial previsto no art. 7º, VI, da Constituição. Rejeito.

O reclamante recorre às fls. 1002/1012 alegando altera-
ção unilateral lesiva de 1,2% de comissão para 0,4% quando 
houve alteração de função de vendedor para gerente. Subsi-
diariamente, postula diferenças salariais, assegurando-se a mé-
dia de remuneração apurada entre os anos de 2007 e 2009.

Não lhe assiste razão.
Em audiência de instrução, o autor afirma que recebia 

comissões sobre as vendas que efetuava até maio de 2009 
e que posteriormente apenas gerenciava uma equipe, não 
realizando mais vendas, recebendo comissões das vendas 
desta no percentual de 0,4%. Informa que houve uma dimi-
nuição no ganho total.

A reclamada, a primeira testemunha indicada pelo recla-
mante e as testemunhas das reclamadas corroboraram a in-
formação de redução do percentual, bem como de mudança 
da base de cálculo. Já a segunda testemunha indicada pelo 
autor, além de ratificar os depoimentos, esclareceu que pas-
sou a ganhar mais quando gerente, situação essa semelhan-
te a do reclamante.

Os depoimentos supra evidenciam que a sistemática de 
apuração das comissões consideram o percentual recebido 
pela imobiliária com a venda individual ou pelos corretores da 
equipe gerenciada.

A variação para mais e para menos dos valores obtidos 
pelo reclamante ao longo do contrato é própria da natureza 

ACÓRDÃOS NA ÍNTEGRA

48/RDT 22-7 • 31 de julho de 2016



das comissões, que depende da função efetivamente exerci-
da, às quais não foram questionadas, não caracterizando, por 
óbvio, alteração lesiva do contrato de trabalho o recebimento 
de parcela variável mensal inferior decorrente de produtivi-
dade igualmente inferior, mormente porque a testemunha 
indicada pelo próprio trabalhador mencionou que a referida 
alteração foi benéfica para ambos.

Ademais, o ônus da prova para demonstrar existência 
eventuais diferenças salariais, por se tratar de fato constituti-
vo, é do autor, com supedâneo no art. 818 da CLT e art. 333, 
I, do CPC, do qual não se desimcumbiu a contento.

Diante do exposto, merece ser mantida a r. sentença.
VERBAS RESCISÓRIAS
Reporta-se à fundamentação já expendida.
Diante do exposto, merece ser mantida a r. sentença.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
O Juízo de Primeiro Grau julgou improcedente o pedido 

de indenização por danos morais pelos seguintes fundamen-
tos (fl. 984):

Discute-se o pagamento de indenização a título de 
danos morais pela ausência de anotação do vínculo em-
pregatício na CTPS. Para a configuração do dano moral 
se faz necessária a prática, pelo empregador, de ato ilícito 
que viole a vida privada, a imagem ou a honra do empre-
gado. No caso em tela, a ausência de registro do contrato 
de trabalho na CTPS do Autor, ainda que reconhecido 
em sentença, de modo algum afetou os direitos de per-
sonalidade do Autor a ensejar a condenação da empresa 
ao pagamento de indenização por danos morais.  Salien-
to, ainda que a falta de anotação e, por consequência, a 
sonegação de diversos direitos trabalhistas básicos não 
resultaram no desamparo da Autora, uma vez que foi re-
munerada pelo trabalho prestado e eventuais diferenças 
já foram objeto de condenação na sentença. Rejeito.

O reclamante recorre às fls. 1014/1018 alegando que 
sofreu dano moral, na medida em que direitos trabalhistas 
básicos lhe foram sonegados, vez que a sua CTPS não foi 
anotada e seus direitos rescisórios não foram quitados.

Não lhe assiste razão.
A prova oral nada esclarece sobre os danos morais.
É cediço que o dever de reparação do dano exsurge de 

um ato ilícito contrário à ordem jurídica, que ofende o direito 
alheio e lesiona seu detentor.

Para a caracterização do dano moral mister que o ato pra-
ticado pelo empregador repercuta na imagem do trabalhador, 
de modo a lesar a sua honra ou atentar contra a sua dignidade.

Da hipótese, contudo, não se afigura presumível atitude 
lesiva a valores de personalidade do autor, nem ofensa à dig-
nidade (art. 1º, III, da CRFB/88), intimidade ou menoscabo 
à honra do reclamante enquanto trabalhador, que enseje a 
reparação por dano moral, pois a ausência de anotação na 
CTPS pode ser corrigida judicialmente, como o foi, mormen-
te na hipótese dos autos em que se discute a natureza da 
relação jurídica havida entre as partes e que a anotação da 
CTPS é consequência do reconhecimento da relação de em-
prego em Juízo, no mesmo sentido os demais consectários 

legais, como verbas rescisórias, contribuições previdenciá-
rias, entre outros.

De qualquer sorte, a situação de dano demandaria pro-
va, sob pena de não estar apta ensejar reparação pela via 
indenizatória, porquanto já determinada a realização das ano-
tações, não havendo comprovação de que a conduta tenha 
ocasionado algum dano à parte autora.

No mesmo sentido, precedente do Colendo Tribunal Su-
perior do Trabalho, verbis:

RECURSO DE REVISTA. INDENIZAÇÃO POR 
DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO 
CONTRATO DE TRABALHO NA CTPS. Para que se 
configure ato ilícito a justificar a reparação de ordem 
moral, é necessário que a conduta do empregador 
acarrete efetivo prejuízo imaterial ao trabalhador, direto 
ou indireto, o que não ocorre na espécie. A recusa de 
anotação do contrato de emprego na CTPS, quando 
se controvertem em Juízo as hipóteses de empregado 
ou de trabalhador autônomo, não enseja o denomina-
do damnun in re ipsa. Precedentes. Recurso de revis-
ta parcialmente conhecido e provido. PROCESSO Nº 
TST-RR-171900-70.2004.5.02.0021. 1ª Turma. Ministro 
Relator: WALMIR OLIVEIRA DA COSTA. Julgado em 27 
de fevereiro de 2013. DJ: 08/03/2013. [g.n.].

Diante do exposto, merece ser mantida a r. sentença.
INTERVALO INTRAJORNADA
Reporta-se à fundamentação já expendida.
Diante do exposto, merece ser mantida a r. sentença.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
O Juízo de Primeiro Grau julgou improcedente o pedido de 

honorários advocatícios pelos seguintes fundamentos (fl. 985):

Indevidos honorários advocatícios, pois o Autor não 
está assistido por Sindicato de classe, sendo inaplicá-
vel o princípio da sucumbência ao processo do trabalho, 
conforme Súmulas nºs 219 e 329 do TST, e 633 do STF.

O reclamante recorre às fls. 1019/1020 postulando ho-
norários advocatícios de 20%, especialmente em razão do 
princípio da reparação integral. Sucessivamente, postula o 
importe de 15%.

Não lhe assiste razão.
No âmbito do Processo do Trabalho a matéria alusiva aos 

honorários advocatícios encontra-se disciplinada pela Lei nº 
5.584/70, bem como incide o entendimento consubstancia-
do na Súmula 219 do C. TST, ratificado pela de nº 329 da 
mesma Corte Superior.

No caso, consta nos autos declaração do reclamante no 
sentido de não possuir recursos para demandar sem prejuízo 
do sustento próprio e não existindo provas em contrário, pre-
valece da sua família (fl. 27) a sua presunção de veracidade, 
nos termos da Lei nº 1.060/50.

Não obstante, observa-se que o reclamante não está 
assistido pelo sindicato representativo de sua categoria 
profissional (fl. 26) e, portanto, não faz jus ao pagamento 
da verba honorária.
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No que se refere aos honorários advocatícios por perdas 
e danos, cabe esclarecer que são inaplicáveis os dispositivos 
do Código Civil, arts. 389, 395 e 404, bem como não se 
aplica o art. 20, § 3º do CPC, no que diz respeito à sucum-
bência, em razão de normas específicas que tratam da maté-
ria no âmbito trabalhista. Embora o art. 133 da Constituição 
da República estabeleça que o advogado é indispensável à 
administração da justiça, tal norma, todavia, não derrogou a 
capacidade postulatória das partes no processo trabalhista. 
Assim, destaca-se o art. 791 da CLT e a Súmula nº 425 do 
C. TST, que assegura o jus postulandi na Justiça do Trabalho.

Diante do exposto, merece ser mantida a r. sentença.
Pelo que, acordam os Desembargadores da 4ª Turma 

do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, por una-
nimidade de votos, em conhecer dos recursos ordinários 

das partes, bem como das contrarrazões. No mérito, sem 
divergência de votos, em dar provimento parcial ao recurso 
ordinário das Rés Thá Pronto Consultoria de Imóveis S.A. 
e L P S Brasil Consultoria de Imóveis S.A para, nos ter-
mos da fundamentação: a) limitar a condenação da multa 
convencional nos termos do art. 412 do Código Civil, e; b) 
excluir da condenação o pagamento da multa do art. 477, § 
8º, da CLT, e; por igual votação, em negar provimento aos 
recursos ordinários da ré Imobiliária Thá Ltda., e do autor, 
nos termos da fundamentação.

Custas inalteradas.
Intimem-se.
Curitiba, 13 de abril de 2016.

Rosemarie Diedrichs Pimpão
Desembargadora Relatora

Tribunal Regional do Trabalho – 12ª Região

PORTADOR DE DEFICIÊNCIA OU REABILITADO
DISPENSA DISCRIMINATÓRIA: ÔNUS DA PROVA

Acórdão-1ªC RO 0001805-46.2013.5.12.0010

DISPENSA DISCRIMINATÓRIA. ÔNUS DA PRO-
VA. É da ré o ônus de comprovar que a dispensa de por-
tador de doença grave não foi discriminatória. Presentes 
nos autos elementos que atestam que a dispensa se deu 
por outro motivo, não há que se falar em reconhecimento 
do caráter discriminatório da mesma. VALORAÇÃO DA 
PROVA. Em face do princípio da imediatidade, faz-se  
necessária consistente fundamentação recursal para mo-
dificar a valoração dos depoimentos feita pelo Juízo.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso ordi-
nário, provenientes da Vara do Trabalho de Brusque, SC, sendo  
recorrente Cleia Battisti e recorrido Mais Cartonagens Ltda. Epp.

Inconformada com a sentença das fls. 106-109, que re-
jeitou os pedidos da exordial, recorre a autora a este Regio-
nal, pretendendo, em síntese, a reforma do julgado para que 
seja reconhecido o caráter discriminatório de sua despedida, 
com a procedência dos demais pedidos elencados na inicial.

Contrarrazões às fls. 121-127.
Devidamente intimado, o Ministério Público do Trabalho 

exarou parecer às fls. 132-133v.
É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso e das contrarrazões por estarem 
presentes os pressupostos legais de admissibilidade.

MÉRITO

1. DISPENSA DISCRIMINATÓRIA

A decisão de primeiro grau rejeitou o pedido da autora de 
reconhecimento do caráter discriminatório da sua dispensa, 
ao fundamento de que não há nos autos qualquer elemento 
fático-probatório capaz de embasar a tese obreira de dispen-
sa discriminatória, além disso, a conduta ilícita e os demais 
requisitos do dano moral trabalhista não ficaram configura-
dos, inexistindo a obrigação de indenizar.

Irresignada com a prestação jurisdicional entregue, recor-
re a autora a esta Corte.

Sustenta, em suma, que a prova dos autos demonstra 
que a dispensa teve caráter discriminatório e que o Juízo não 
avaliou de forma precisa as provas produzidas, bem como 
não aplicou corretamente as regras do ônus da prova, uma 
vez que presume-se discriminatória a dispensa de portador 
de doença grave, incumbindo à ré o ônus probatório de com-
provar a não discriminação.

Sem razão.
Entendo que a decisão objurgada não merece reparos e 

adoto-a como razões de decidir, in verbis:

Pretende a autora indenização por danos morais em 
decorrência da alegada dispensa arbitrária, sustentando 
que a despedida ocorreu de maneira discriminatória, uma 
vez que dias após informar a suspeita de câncer na tireói-
de, foi rescindido seu contrato, sem justa causa.

Assevera ainda, que uma semana após o seu desliga-
mento da empresa reclamada, foi constatada a existência 
de nódulos na tireóide, estes, com aspecto cancerígeno.

A reclamada nega a dispensa discriminatória, adu-
zindo que o desligamento ocorreu por necessidade de 
redução de pessoal.

Sustentou ainda, que não houve por parte dos 
superiores, tampouco por qualquer colega de tra-
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balho, discriminação e, nem mesmo, divulgação de  
sua doença.

Passamos à análise da prova oral e testemunhal pro-
duzida às fls. 81-2:

DEPOIMENTO PESSOAL DO(a) AUTOR(a): a depo-
ente comunicou o resultado positivo do carcinoma ao ra-
paz do RH, Eduardo Darós, com a documentação que re-
cebeu, tentou ligar para o Fernando por várias vezes, mas 
não conseguiu, para justificar as faltas, e ele não ligou 
para a depoente, que estava preocupada com a situação 
para fins de manutenção do emprego; após 15 dias foi 
despedida; na época havia em torno de 10 empregados, 
não se recordando ao certo; a Tatiane era da produção, e 
havia já comentários de que ela queria ir embora para vol-
tar ao Paraná; falaram para a depoente que iam mandá-la 
embora porque a fábrica iria fechar; a função da depoente 
era de secretária, e não houve redução da produção na 
época; que recebeu o seguro desemprego relativo ao pe-
ríodo laborado na ré; Nada mais.

Depoimento pessoal da ré: não pode garantir a quanti-
dade, mas, pelo que seu funcionário lhe informou, na épo-
ca havia 12 funcionários; ficou surpreso quando soube 
da doença da autora, pois foi ao contador para saber de 
atestados, e somente soube quando recebeu a citação 
da presente ação; o depoente ficava pouco na empresa; 
o Eduardo trabalhava no escritório, era quem recebia os 
pedidos e cuidava da documentação a ser encaminhada 
ao contador, relativamente aos funcionários; o Eduardo 
não lhe passou qualquer informação nesse sentido, e, 
sendo que, se soubesse, ela poderia fazer todo o trata-
mento de auxílio doença sem prejuízo para a empresa; 
não sabe o motivo da despedida da Tatiane; atualmente 
possui 4 funcionários, pelo que lhe foi informado; a pro-
dução da empresa ré reduziu bastante, não sabendo a 
partir de quando; o depoente era funcionário público e 
entrou de sócio na empresa, e a empresa tinha dívida de 
mais de 1 milhão de reais; faz 3 a 4 anos que somente 
paga dívidas; como a função da autora era somente de 
fazer nota fiscal e atender telefones, como secretária ou 
telefonista, sendo que ninguém foi contratado para essa 
função; eles vinham falar com o depoente, sendo ele 
quem decidia sobre demissões ou admissões; tudo foi 
feito para a redução de custos, foi cortada empresa de 
prestação de serviços, sendo que o depoente não teve 
qualquer lucro ainda com o empreendimento. Nada mais.

TESTEMUNHAS DO(a) AUTOR(a): 1. DANIELA DALLA  
BRIDA, brasileira, solteira, nascida em 04.05.1983, profes-
sora, residente na Rua Brusque, 1005 – Nova Trento-SC. 
Advertida e compromissada. I.R. a depoente não laborou na 
empresa; não tem conhecimento direto acerca do motivo do  
despedimento da autora, mas sabe que, após ela ficar do-
ente, foi mandada embora; a depoente mora próximo à resi-
dência da autora, por isso ficou sabendo do fato, ficando sa-
bendo através dos vizinhos, pouco a depoente tinha contato 
com a autora, mas foi objeto de conversas essa situação, 
que, pelo pouco que sabem, entendem que não seria possí-
vel a despedida após a confirmação da doença; logo depois 
que ela começou a entregar atestado médico, depois de 
cerca de 20 dias a um mês a despediram; nada mais.

TESTEMUNHAS DA RÉ: 1. EVERICIO MEYER, 
brasileiro, solteiro, nascido em 30.03.1989, atualmente 
desempregado, residente na Rua Carlos João Roberti, 
348 – Nova Trento-SC. Contraditada a testemunha sob 
a alegação de ser ou ter sido sócio de empresa coligada, 
dos registros junto ao CAGED, consta apenas vínculo de 
emprego com empresa prestadora de serviços.

Indefere-se a contradita, pois o motivo alegado não 
consta dentre aqueles previstos no art. 829 da CLT, mas 
tal fato pode ser analisado quando da valoração da prova 
– art. 131 do CPC. Protestos tempestivo da parte autora. 
Advertido e compromissado. I.R. dos registros de CAGED 
conta vínculo de emprego com 08.361.778/0001-38 RS 
Embalagens Ltda EPP, de 02.05.2012 a 04.05.2015; o 
depoente era gerente de produção; havia um edifício com 
dois escritórios, a ré não tinha processo de produção e 
a RS tem processo de produção, e a fazia para a ré; tais 
atividades foram feitas pelas empresas no período em 
que o depoente laborou para a RS embalagens; a empre-
sa ré tinha dificuldades financeiras, sendo que nem mais 
opera, e foi comunicado por outro rapaz (Eduardo Darós) 
que a autora seria desligada por esse motivo; a princípio, 
não foi mencionado nenhum corte, mas, mais para frente 
houve outros desligamentos, até por demissão de empre-
gado (por sua iniciativa); havia dois pisos, com divisórias 
de escritório no segundo piso, e as duas empresas (ré e 
RS) funcionavam no piso térreo; não ficou sabendo que 
a autora estava acometida de doença grave; a autora era 
recepcionista, atendia telefone e fazia notas fiscais; nin-
guém foi contratado para a função da autora, cujas fun-
ções foram assumidas pelo Eduardo; as empresas men-
cionadas possuem sócios em comum; Nada mais.

Analisando os depoimentos prestados, grifos nos de-
poimentos, é possível verificar que não houve dispensa 
discriminatória, muito pelo contrário, ficou plenamente 
demonstrado que os funcionários e superiores hierárqui-
cos sequer tinham conhecimento da condição pessoal da 
autora, fato este, que afasta a aplicabilidade da Súmula 
nº 443 do TST.

Além disso, não houve comprovação de divulgação 
por parte de qualquer funcionário, tampouco qualquer ato 
discriminatório praticado pelos funcionários da empresa 
ré para com a autora.

Destaco que a única testemunha trazida pela parte 
autora, não esclareceu e tampouco comprovou qualquer 
situação discriminatória, já que não laborou na empresa 
ré e nem mesmo sabia o motivo da dispensa.

Ademais, restou comprovado através da prova oral 
que houve redução significativa no número de funcioná-
rios da empresa (de 12 para 4 funcionários) e, que não 
houve contratação para reposição da autora, mas ape-
nas, realocação de um funcionário.

Ressalta-se que rescindir o contrato de trabalho é di-
reito potestativo da empresa.

No entanto, todo direito deve ser exercido dentro dos 
limites do princípio da razoabilidade. Princípio este devi-
damente observado pela parte reclamada, posto que a 
doença da trabalhadora não deu causa a estigma ou pre-
conceito, a empresa estava, portanto, no exercício regu-
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lar de seu direito; rescindindo, inclusive, com outros dois 
funcionários, um no mesmo mês da rescisão da autora, e 
outro em dezembro de 2014.

Pondero que a autora não produziu qualquer prova da 
existência de discriminação no momento da despedida, 
pelo contrário, uma vez que sobressai da prova oral que a 
empresa ré desconhecia que a autora estava acometida 
por doença grave, assim como os demais funcionários.

Esse é o entendimento do nosso E. Tribunal Regional 
do Trabalho da 12ª Região:

Processo: 0001742-19.2012.5.12.0022 
Ementa: RESCISÃO CONTRATUAL IMOTIVADA. 

EMPREGADA ACOMETIDA DE DOENÇA GRAVE. 
NÃO CONFIGURADO ATO DISCRIMINATÓRIO. Não 
obstante a empregada tenha se submetido a tratamen-
to de doença grave (câncer de mama), não há amparo 
legal à reintegração do emprego, pois a dispensa imo-
tivada se inseriu nos limites legais do poder potestativo 
conferido ao empregador. Alie-se ao fato de que situação 
descrita não se insere na contextualização jurisprudencial 
no sentido de garantir estabilidade àqueles acometidos 
por graves doenças, que suscitem estigma ou precon-
ceito, por não haver indícios de ato discriminatório. Juiz 
Maria de Lourdes Leiria. Publicado no TRTSC/DOE em 
22.01.2013

Processo: 0006989-28.2011.5.12.0050 
Ementa: REINTEGRAÇÃO. PROVA . DESPEDIDA 

DISCRIMINATÓRIA. A demissão levada a efeito sem 
nenhum indício de discriminatória, apesar de indesejá-
vel, não garante ao trabalhador a reintegração ao empre-
go. Juiz Desembargador Gilmar Cavalieri. Publicado no 
TRTSC/DOE em 30.10.2012

Por tudo que foi exposto, concluo que não há nos au-
tos qualquer elemento fáticoprobatório capaz de emba-
sar a tese obreira de dispensa discriminatória, além disso, 
a conduta ilícita e os demais requisitos do dano moral 
trabalhista não ficaram configurados, inexistindo a obriga-
ção de indenizar.

Por todo o supra exposto, é de se rejeitar o pedido.

Dos dois depoimentos tomados, entendo que o da tes-
temunha da autora é o mais frágil, não podendo ser levado 

em consideração, vez que ela nunca trabalhou para a ré e 
apenas ouviu dizer que a autora foi dispensada após ficar 
doente. Portanto, considero o depoimento da testemunha da 
ré o mais convincente, pelo que, entendo que a ré desin-
cumbiu-se do ônus de comprovar que a dispensa não fora 
discriminatória, porque restou claro que ela estava passando 
por dificuldades financeiras.

Ademais, entendo que o julgador de primeiro grau, que 
colhe as provas orais e fica frente a frente com as testemu-
nhas, é capaz de identificar a maior credibilidade no depoi-
mento de uma ou outra testemunha.

Na valoração da prova testemunhal deve ser considerado 
o princípio da imediatidade para buscar a justiça na avaliação 
das provas, pois é o Juiz, condutor da audiência que ao co-
letar as provas, tem o contato direto com as fontes (partes e 
testemunhas), numa relação pessoal imediata.

Com efeito, tendo em vista o princípio da imediatidade, 
faz-se necessária consistente fundamentação recursal para 
modificar a valoração dos depoimentos feita pelo Juízo de 
primeiro grau, o que, de fato, não ocorreu, já que não ficou 
demonstrado o caráter discriminatório da dispensa.

Por fim, entendo estar prejudicada a análise dos demais 
pedidos, porque decorrentes do reconhecimento da dispen-
sa discriminatória.

Deste modo, mantenho a decisão de primeiro grau por 
seus próprios e jurídicos fundamentos. Custas no importe 
de R$ 550,00, calculadas sobre o valor dado à causa, pela 
autora, dispensadas.

Pelo que, acordam os membros da 1ª Câmara do Tribunal 
Regional do Trabalho da 12ª Região, por unanimidade de votos, 
conhecer do recurso. No mérito, sem divergência, negar-lhe  
provimento. Manter o valor arbitrado na condenação.

Custas, pela autora, no importe de R$ 550,00 (quinhen-
tos e cinquenta reais) dispensadas, na forma da lei.

Intimem-se.
Participaram do julgamento realizado na sessão do dia 27 

de abril de 2016, sob a Presidência do Desembargador Jor-
ge Luiz Volpato, a Desembargadora Viviane Colucci e o Juiz 
Convocado Hélio Bastida Lopes. Presente a Procuradora do 
Trabalho Cristiane Kraemer Gehlen.

Jorge Luiz Volpato
Relator

Tribunal Regional do Trabalho – 15ª Região

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL: COBRANÇA

Processo nº 001020422.2015.5.15.0039
Recurso Ordinário 2ª Turma 4ª Câmara
Recorrente: Sindicato dos Empregados no Comércio da Re-
gião de Capivari

Recorrido: SBR Maquinas e Equipamentos Ltda.
Origem: Vara do Trabalho de Capivari
Juiza Sentenciante: Renata dos Reis D’Ávilla Calil
Relatora: Eleonora Bordini Coca
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EMENTA

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÃO DE 
COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. A ação 
de cobrança de contribuição sindical ajuizada por sindi-
cato profissional contra empresa do seu ramo de repre-
sentação não envolve relação de trabalho. Desse modo, 
nos termos do art. 5º da Instrução Normativa 5º e Súmu-
la nº 219, III e IV, do C. TST, os honorários advocatícios 
são devidos pela mera sucumbência. Precedentes do C. 
TST. Recurso Provido. Contra a r. sentença que julgou 
procedentes em parte os pedidos (IDb4c8ccc), recorre 
o sindicato reclamante (ID 134a0b1). Insiste no rece-
bimento de honorários advocatícios. Sem contrarrazões 
conforme ID ce10b59. O Ministério Público manifesta-se  
pelo prosseguimento do feito (ID 5f9e1b9).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade (procu-
ração ID a30f1d1), conheço do recurso.

MÉRITO

Honorários Advocatícios
O Sindicato autor insiste no pagamento de honorários 

advocatícios.
Com razão.
Trata-se de ação de cobrança de contribuição sindical 

ajuizada pelo sindicato profissional, em nome próprio, contra 
empresa de seu ramo de representação. Não envolve, por-
tanto, relação de emprego.

Em assim sendo, os honorários são devidos pela mera 
sucumbência, nos termos do art. 5º da Instrução Normativa 
nº 27 do C. TST, que dispõe sobre normas procedimentais 
aplicáveis ao processo do trabalho em decorrência da am-
pliação da competência da Justiça do Trabalho pela Emenda

Constitucional nº 45/2004, assim redigido:
“Art. 5º Exceto nas lides decorrentes da relação de em-

prego, os honorários advocatícios são devidos pela mera su-
cumbência”.

A matéria também é objeto da Súmula nº 219, do TST, 
recentemente alterada pela Resolução 204 de 15/03/2016 
com inclusão, dentre outros, do item IV:

“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”

IV Na ação rescisória e nas lides que não derivem de re-
lação de emprego, a responsabilidade pelo pagamento dos 
honorários advocatícios da sucumbência submetese à disci-
plina do Código de Processo Civil (arts. 85, 86, 87 e 90)”.

Corroborando o quanto afirmado, cito os seguintes pre-
cedentes do C. TST:

(...) 3. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Instrução Nor-
mativa nº 27/2005 do TST. O art. 5º da Instrução Normati-

va nº 27/2005 do TST que dispõe sobre normas procedi-
mentais aplicáveis ao processo do trabalho, após a emenda 
Constitucional nº 45/2004 preconiza que exceto nas lides 
decorrentes da relação de emprego, os honorários advocatí-
cios são devidos pela mera sucumbência.

Por sua vez, o item III da Súmula 219/TST registra que 
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.

No caso, a ação versa sobre cobrança de contribuições 
sindicais e foi julgada parcialmente procedente, inserindo-se 
na exceção acima citada, sendo aplicáveis, à hipótese, as 
normas gerais do Código de Processo Civil. Recurso de re-
vista conhecido e provido.” (TSTRR36747.2012.5.01.0035, 
8ª Turma, Relatora Ministra: Dora Maria da Costa, DEJT 
05.12.2014 destaques acrescidos).

(...) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOSAÇÃO DE CO-
BRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. Diante da natu-
reza da presente ação a verba honorária é devida pela mera 
sucumbência. Constatado que a empresa foi sucumbente 
em determinados pedidos, cabível a condenação em hono-
rários advocatícios.

Recurso de revista conhecido por contrariedade à Súmu-
la 219, III, do TST e provido. 

CONCLUSÃO

Recurso de revista parcialmente conhecido e provido. 
(TST RR: 7794320125090006, Relator: Alexandre de Sou-
za Agra Belmonte, Julgamento: 21.10.2015, 3ª Turma, Publi-
cação: DEJT 23.10.2015 grifei)

Assim, a sucumbência da reclamada no objeto da ação 
implica também em sua condenação ao pagamento de hono-
rários advocatícios.

Considerando a natureza da causa, o grau de zelo do 
profissional, o trabalho e o tempo exigido, fixo os honorários 
advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

Recurso provido.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, decido conhecer do recurso de Sin-

dicato dos Empregados no Comércio da Região de Capivari 
e o prover para condenar a reclamada ao pagamento de ho-
norários advocatícios no percentual de 15% sobre o valor da 
condenação,mantendo-se, no mais, a r. sentença, na forma 
da fundamentação.

Custas pela reclamada, no importe de R$ 34,50, calcu-
ladas sobre o valor da condenação, ora rearbitrado em R$ 
1.725,00.
Acórdão
Em sessão realizada em 24/05/2016, a 4ª Câmara (Segunda 
Turma) do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região julgou 
o presente processo. Presidiu o julgamento o Exmo. Sr. De-
sembargador do Trabalho Manoel Carlos Toledo Filho
Tomaram parte no julgamento os Exmos. Srs. Magistrados
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Relator: Desembargadora do Trabalho Eleonora Bordini Coca
Desembargador do Trabalho Dagoberto Nishina de Azevedo
Desembargador do Trabalho Manoel Carlos Toledo Filho
Ministério Público do Trabalho (Ciente)
Acordam os Exmos. Srs. Magistrados, à unanimidade, em 

julgar o processo nos termos do voto proposto pela Exma. 
Sra. Relatora.
Assinatura

Eleonora Bordini Coca
Relatora

Tribunal Regional do Trabalho – 21ª Região

AUDIÊNCIA
CANCELAMENTO: SISTEMA PUSH

Recurso Ordinário nº 0000930-90.2014.5.21.0010
Desembargador Relator: Eridson João Fernandes Medeiros
Recorrente: Francisco das Chagas Viana
Advogado: Lúcio de Oliveira Silva
Recorridos: Petrogas-Serviços Técnicos Ltda
Estado do Rio Grande do Norte
Advogado: Pedro Lins Wanderley Neto
Origem: 10ª Vara do Trabalho de Natal/RN

EMENTA

AUDIÊNCIA CANCELADA. INFORMAÇÃO PRES-
TADA VIA SISTEMA PUSH. CONFIABILIDADE. 
CONFISSÃO DECLARADA POR AUSÊNCIA FICTA 
DO RECLAMANTE À AUDIÊNCIA. PRODUÇÃO DE 
PROVAS OBSTADA. NULIDADE PROCESSUAL POR 
CERCEIO DE DEFESA.

O Sistema Push é uma ferramenta de acompanha-
mento de processos por e-mail, utilizada pela Justiça do 
Trabalho, que envia uma mensagem eletrônica ao usuário 
sempre que há movimentação em seus processos cadas-
trados. Uma vez adotado, e efetivamente utilizado pela Jus-
tiça, as informações ali prestadas têm de ser claras e con-
fiáveis, sob pena de nulidade por cerceamento de defesa.

Recurso ordinário conhecido e provido.

RELATÓRIO

Vistos, etc.
Trata-se de recurso ordinário interposto por Francisco das 

Chagas Viana em face da sentença (Id. 5d80eee) proferida 
pela 10ª Vara do Trabalho de Natal/RN, que julgou improce-
dentes os pedidos que formulou na reclamação trabalhista 
oposta contra a empresa Petrogas-Serviços Técnicos Ltda e 
o Estado do Rio Grande do Norte.

Irresignado com o decisum que negou o seu pleito de 
chamar o feito a ordem e remarcar outra audiência de ins-
trução, recorre o reclamante, por meio das razões de Id. 
33af714, suscitando, preliminarmente, a nulidade da senten-
ça por afronta ao direito de ampla defesa, pois foi impedido 

de produzir prova testemunhal imprescindível ao deslinde 
da causa. Esclarece que por um erro nas informações do 
sistema PJe-push@trt21.jus.br, que mandou e-mail ao seu 
causídico indicando o cancelamento da audiência, foram 
eles induzidos a erro, e acabaram faltando à audiência de 
instrução em que deveria depor e trazer suas testemunhas. 
Defende, assim, que não poderia ter-lhe sido aplicada a pena 
de confissão em face de um erro perpetrado pela própria 
Justiça. Suscita, novamente, ficta a nulidade da decisão ou, 
por cautela, a sua reforma, para análise de todos os pedidos 
indicados na inicial, julgando-os procedentes.

Contrarrazões apresentadas apenas pela empresa recla-
mada sob o Id. e70d49d.

É o relatório.

VOTO

1. ADMISSIBILIDADE
A sentença foi prolatada em 18.06.2015 (quinta-feira), 

tendo o reclamante apresentado o seu recurso ordinário em 
25.06.2015 (Id. 33af714), tempestivamente, portanto. Cus-
tas processuais dispensadas. Representação regular (Id. 
aa675e0). Conheço.

2. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR 
CERCEAMENTO DE DEFESA SUSCITADA PELO RECLA-
MANTE RECORRENTE

O reclamante recorrente apresenta a preliminar em epí-
grafe, explicando que faltou à audiência de instrução em que 
deveria depor e levar suas testemunhas por ter sido induzido a 
erro pelo sistema PJe-push@trt21.jus.br, que mandou e-mail ao 
seu causídico indicando o cancelamento da audiência relativa 
ao seu processo. Informa que ficou sabendo, no dia seguinte, 
da realização da audiência, oportunidade em que entrou com 
uma petição informando e provando o ocorrido (Ids. 0568558 
e 9e8ac5f), pleiteando que fosse chamado o feito a ordem, a 
fim de que nova audiência fosse marcada, mas que, em senten-
ça, teria sido negado o seu pedido. Defende que não poderia 
ter-lhe sido aplicada a pena de confissão em face de um erro 
perpetrado pela própria Justiça, pois ficta o sistema push é um 
sistema oficial de informações adotado pela Justiça para facili-
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tar a vida das partes e operadores do Direito. Ele é manuseado 
por servidores da Justiça, dotado, portanto, de fé pública.

Analisemos.
Em sentença (Id. 5d80eee), o julgador a quo assim fun-

damentou:

“O reclamante, por meio de petição de ID 0568558, 
afirma que tomou ciência pelo sistema pje-push de que 
a audiência de 26.05.2015 às 10h30min fora cancela-
da e, portanto, não se fez presente a mesma. Postula o 
chamamento do feito à ordem com a marcação de nova 
audiência de instrução em face de grave erro do siste-
ma PJe. Contudo, razão não lhe assiste. A audiência de 
ID a1cf002 – Pág. 2 aprazou audiência de continuação 
para o dia 26.05.2015 às 10h40min, enquanto o siste-
ma push informou o autor o cancelamento da audiência 
de 10h30min (ID 9e8ac5f).

Sendo esta última cancelada pela duplicidade na 
marcação.

Mesmo que não fosse assim, como bem salientou a 
reclamada, “o envio de informações processuais às par-
tes ou advogados por meio do Sistema Push (de envio 
de informações eletrônicas, oferecido por alguns Tribu-
nais) é um serviço meramente informativo e não tem va-
lor legal, bem como não substitui as formas previstas em 
lei para a comunicação dos atos processuais.”

Desta forma, seja pela comunicação de cancelamento 
de outro horário que não o efetivamente realizado, seja pela 
ausência de legitimidade do sistema push para substituir 
a intimação necessária, rejeita-se a postulação do autor.”

Pelo teor do documento acostado aos autos sob o Id. 
9e8ac5f, constata-se que, de fato, o advogado do reclamante 
foi avisado, por meio de e-mail eletrônico do PJe Push (serviço 
de acompanhamento automático de processos), que a audiên-
cia relativa ao seu processo, marcada para o dia 26.05.2015, 
às 10:30h, na 10ª VT de Natal/RN, havia sido cancelada.

Realmente, conforme observa a sentença, na audiência 
inicial as partes saíram cientes de que a audiência se realiza-
ria no dia 26.05.2015, às 10:40h. Contudo, independente-
mente de ter sido cancelada a audiência das 10:30h, a parte 
não tem como saber que havia duplicidade de marcação de 
audiências naquele dia para o mesmo processo. Tal esclare-
cimento não constou do e-mail enviado, o que, certamente, 
induziu a erro a parte e o seu advogado.

O Sistema Push é uma ferramenta de acompanhamento de 
processos por e-mail, utilizada pela Justiça do Trabalho, que en-
via uma mensagem eletrônica ao usuário sempre que há movi-
mentação em seus processos cadastrados. Trata-se, inegavel-
mente, de um serviço meramente informativo, que não constitui, 
assim, meio oficial para produção de efeitos legais. Contudo, 
ele não pode servir para confundir as partes. Uma vez adotado, 
e efetivamente utilizado pela Justiça, as informações ali presta-
das têm de ser claras e confiáveis. Do contrário, de que adianta 
tal sistema, se ele não passar informações seguras?

Os altos investimentos que têm sido implementados na 
área de informática nos últimos anos em todo o âmbito da 
Justiça Nacional visa exatamente diminuir o fluxo dos usuá-
rios, de forma a facilitar a vida das partes, seus procuradores 

e demais operadores do Direito, que não precisam mais se 
deslocar diariamente aos foros judiciais para acompanhar 
seus processos. Hoje praticamente tudo se faz pela internet.

Assim, inconcebível exigir que os advogados, depois de 
todo esse investimento na área de informática, ao receber 
um e-mail proveniente da Justiça com informações acerca do 
seu processo, informando do cancelamento de uma audiên-
cia, tenha que se deslocar pessoalmente para se certificar se 
a informação procede.

Inegável, no caso em comento, o prejuízo da parte, já que, 
não tendo sido remarcada nova audiência, não pôde fazer 
prova do direito vindicado.

Não se pode olvidar que, nos termos do art. 5º, inciso LV, 
da Constituição da República, “aos litigantes, em processo 
judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são as-
segurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e 
recursos a ela inerentes.”

Destarte, acolho a preliminar de cerceamento de defe-
sa arguida pelo reclamante recorrente, para declarar nulo 
o processo desde a audiência do dia 26.05.2015 (ata Id. 
84144d0), determinando que nova audiência seja marcada 
para a devida instrução processual.

Uma vez acolhida a preliminar, resta prejudicada a análise 
das demais matérias aventadas no presente recurso ordinário.

3. CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço do recurso ordinário inter-

posto pelo reclamante e, acolhendo a preliminar de cercea-
mento de defesa argüida, declaro nulo o processo desde a 
audiência do dia 26.05.2015, determinando a reabertura da 
instrução processual, a fim de que nova audiência de instru-
ção seja marcada. É como voto.

Isto posto, em Sessão Extraordinária realizada nesta 
data, sob a Presidência do(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) 
Desembargador(a) Ronaldo Medeiros de Souza, com a 
presença do(a) (s) Excelentíssimo(a)(s) Senhor(a)(es) 
Desembargador(a)(s) Federal(is) Eridson João e Carlos 
Newton Pinto, da Excelentíssima Senhora Fernandes Medei-
ros (Relator) Juíza Elizabeth Florentino Gabriel de Almeida e 
do(a) Representante da Procuradoria Regional do Trabalho 
da 21ª Região, Dr (a). Luís Fabiano Pereira,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargado-
res e o(a)(s) Juíz(a)(es) Convocado(a)(s) da 2ª Turma de Jul-
gamentos do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, 
por unanimidade, conhecer do recurso ordinário interposto 
pela Reclamante. Por maioria, acolher a preliminar de cer-
ceamento de defesa arguida para declarar nulo o processo 
desde a audiência do dia 26.05.2015, determinando a rea-
bertura da instrução processual, a fim de que nova audiência 
de instrução seja marcada; vencida a Juíza Elizabeth Floren-
tino Gabriel de Almeida, que negava provimento ao recurso.

Obs.: Ausente, justificadamente, a Excelentíssima Senhora
Desembargadora Maria do Perpétuo Socorro Wanderley 

de Castro em razão de convocação para o egrégio TST atra-
vés do Ato GVP/TST nº 01/2016. Convocada a Excelentís-
sima Senhora Juíza Elizabeth Florentino Gabriel de Almeida, 
consoante ATO TRT/GP nº 077/16.

Natal, 26 de abril de 2016.
Eridson Joao Fernandes Medeiros

Desembargador Relator
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EMENTÁRIO   Luiz Fernando Zakarewicz

ABANDONO DE EMPREGO

1.015 – Inexistência
 ABANDONO DE EMPREGO. INEXISTÊNCIA. Não se con-
figura o abandono de emprego quando a empresa compele o 
empregado à inatividade forçada além de não efetuar o paga-
mento dos salários devidos. Converte-se a despedida por justa 
causa em despedida imotivada, com o pagamento das verbas 
rescisórias e saldo de salário. (TRT 8ª R – 1ª T – Relª. Desª. 
Rosita de Nazaré Sidrim Nassar – DJe nº 1990 – 01.06.16 – p. 
35 – Processo RO nº 0010062-70.2015.5.08.0117)

AÇÃO CIVIL PÚBLICA

1.014 – Legitimidade: assistente litisconsorcial
 AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚ-
BLICO DO TRABALHO. ADMISSIBILIDADE DO SINDICATO 
DA CATEGORIA PROFISSIONAL COMO ASSISTENTE LI-
TISCONSORCIAL. POSSIBILIDADE. Subsiste a legitimidade 
do Ministério Público do Trabalho para ajuizar Ação Civil Pública, 
buscando a defesa de interesses difusos, coletivos, bem como 
individuais homogêneos do trabalhador, conforme interpretação 
sistemática dos arts. 127 e 129, III da Constituição Federal c/c 
art. 6º, VII, d e art. 83, III, da Lei Complementar nº 75/1993. De 
outra parte, art. 8ª, inciso III, da Constituição Federal, conjun-
tamente com os arts. 81, inciso III, 82, inciso IV, e 90, da Lei 
nº 8.078/90, autorizam a legitimação extraordinária da entidade 
sindical para demandar em favor da categoria, por interesses ou 
direitos individuais homogêneos. Há, portanto, legitimidade con-
corrente para o juizamento de ação civil pública em defesa dos 
interesses individuais homogêneos dos trabalhadores. Como re-
presentante da categoria dos empregados da reclamada, inclu-
sive autorizado legalmente à defesa judicial dos mesmos, é evi-
dente o interesse jurídico do Sindicato no resultado da presente 
demanda, o que autoriza o seu ingresso na lide, como assistente 
litisconsorcial, nos termos do art. 50, do CPC, o que também 
encontra respaldo no art. 5º, § 2º, da Lei nº 7.347/85. Prece-
dente do TST. Recurso ordinário da parte reclamada, ao qual 
se nega provimento no particular. (TRT 9ª R – 5ª T – Rel. Des. 
Archimedes Castro Campos Junior – DJe nº 1991 – 02.06.16 – 
p. 235 – Processo RO nº 0000446-30.2012.5.09.0091)

ACIDENTE DE TRABALHO

1.013 – Culpa exclusiva do empregado
 ACIDENTE DE TRABALHO. EMPREGADO COM DOEN-
ÇA PSIQUIÁTRICA. CASO FORTUITO. AUSÊNCIA DE CULPA 
DO EMPREGADOR. A ocorrência de acidente de trabalho em 
virtude de sintomas e efeitos colaterais causados por enfermida-
de ou por medicação psiquiátrica utilizada pelo empregado não 
pressupõe culpa do empregador. Em sendo assim, se a queda 
sofrida pelo empregado ocorre em decorrência de efeitos cola-
terais de sua medicação ou mesmo de sintomas de sua enfermi-
dade, não há falar em culpa do empregador, não se submetendo 
a hipótese concreta aos arts. 186 e 927 do Código Civil, sendo 
indevidas as indenizações postuladas. (TRT 14ª R – 2ª T – Rel. 
Des. Carlos Augusto Gomes Lobo – DJe nº 1990 – 01.06.16 – p. 
2.401 – Processo RO nº 0010899-46.2013.5.14.0403)

ACORDO JUDICIAL

1.012 – Cláusula penal
 ACORDO CUMPRIDO – NÃO INCIDÊNCIA DA CLÁU-
SULA PENAL. Constatado nos autos que as quatro parcelas 
pagas em atraso do total de quarenta e duas foram devida-
mente quitadas com a devida multa cominatória, não há falar 
em incidência da cláusula penal sobre todo o valor do acordo, 
sob pena de configurar bis in idem. Recurso não provido. (TRT 
24ª R – 1ª T – Rel. Des. Marcio Vasques Thibau de Almeida – 
DJe nº 1990 – 01.06.16 – p. 56 – Processo AP nº 0122300-
24.2001.5.24.0005)

ACÚMULO DE FUNÇÃO

1.011 – Comprovação
 RECURSO ORDINÁRIO. ACÚMULO DE FUNÇÃO. NÃO 
COMPROVAÇÃO. PAGAMENTO DO PLUS SALARIAL. INDE-
FERIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Ressaltando 
que o acúmulo de funções correlatas dentro da mesma jornada 
laboral não tem o condão, por si só, de justificar o pagamento de 
um acréscimo salarial sobre a remuneração, como pretendido 
pelo Autor, desde que o exercício de mais de uma tarefa, por 
força de um único contrato de trabalho e na mesma jornada de 
trabalho, em horário único, não gera, necessariamente, direito à 
multiplicidade de salário ou ao plus salarial, tem-se, no caso em 
apreço, não ter restado demonstrado que o Reclamante desem-
penhava as atividades por ele indicada, em acúmulo de função, 
ônus que lhe competia, merecendo ser mantida a Sentença fus-
tigada que indeferiu o pleito de pagamento de um plus salarial 
por suposto acúmulo de função. Recurso Ordinário a que se 
nega provimento. (TRT 20ª R – 1ª T – Rel. Des. Josenildo dos 
Santos Carvalho – DJe nº 1992 – 03.06.16 – p. 133 – Processo 
RO nº 0000290-86.2015.5.20.0008)

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

1.010 – Agente químico
 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – AGENTES QUÍMI-
COS – Constatada, por meio de prova pericial, a existência de 
agentes químicos no ambiente de trabalho dos autores, sem o 
regular fornecimento de todos os EPI’s necessários à neutraliza-
ção dos agentes insalubres identificados, fazem jus os trabalha-
dores à percepção do adicional de insalubridade corresponden-
te. (TRT 17ª R – 1ª T – Rel. Des. Cláudio Armando Couce de 
Menezes – DJe nº 1990 – 01.06.16 – p. 80 – Processo RO nº 
0000148-85.2015.5.17.0131)

1.009 – Base de cálculo
 RECURSO ORDINÁRIO EM AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 
485, V, DO CPC. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE 
DE CÁLCULO. SALÁRIO MÍNIMO. AFRONTA AO ART. 192 
DA CLT. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL 2 DA SBDI-2. 1 
– Decisão rescindenda em que se determinou que o pagamento 
do adicional de insalubridade levasse em consideração o salário 
básico do reclamante. 2 – Constatação de que o julgado rescin-
dendo foi proferido quando a jurisprudência relativa à base de 
cálculo do adicional de insalubridade já se encontrava pacifica-
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da no âmbito do TST, no sentido de que deveria ser considerado 
como tal o salário mínimo. Inaplicabilidade das Súmulas 83 do 
TST e 343 do STF como óbice à pretensão rescisória. 3 – Sus-
pensão da eficácia da Súmula 228 do TST – na qual se previa 
que o adicional de insalubridade seria calculado sobre o salário 
básico – por força de decisão da Presidência do STF. 4 – Re-
conhecimento de que a decisão rescindenda afrontou o art. 192 
da CLT, nos termos da Orientação Jurisprudencial 2 da SBDI-2. 
5 – Precedentes. Recurso ordinário conhecido e não provido. 
(TST – Subseção II Especializada em Dissídios Individuais – 
Relª. Minª. RDelaíde Miranda Arantes – DJe nº 1991 – 02.06.16 
– p. 528 – Processo RO nº 0000157-48.2011.5.15.0000)

1.008 – Recuperação térmica: restrição
 INTERVALO DO ART. 253 DA CLT E ADICIONAL DE IN-
SALUBRIDADE – TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA – INA-
PLICABILIDADE – RESTRIÇÃO DO DIREITO. A condenação 
ao pagamento do adicional de insalubridade e horas extras de-
correntes do intervalo do art. 253 da CLT não pode limitar-se à 
data estipulada em TAC para o início da concessão dos interva-
los para recuperação térmica, quando a avença fixa o intervalo 
em tempo menor que o previsto legalmente. Trata-se de norma 
de saúde, higiene e segurança do trabalho, de caráter impera-
tivo, sendo inaceitável sua flexibilização e negociação de forma 
menos benéfica que a lei. Recurso patronal não provido. (TRT 
24ª R – 1ª T – Rel. Des. Marcio Vasques Thibau de Almeida – 
DJe nº 1991 – 02.06.16 – p. 183 – Processo RO nº 0024055-
93.2015.5.24.0002)

ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE E DE PERICULOSIDADE

1.007 – Recebimento cumulativo: possibilidade
 ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE E DE PERICULOSI-
DADE. RECEBIMENTO DE FORMA CUMULATIVA. IMPOS-
SIBILIDADE. A pretensão de receber de forma cumulativa os 
adicionais de periculosidade e de insalubridade não é admitida 
pelo que dispõe o art. 193, §2º, da CLT, que continua em vi-
gor. (TRT 2ª R – 7ª T – Relª. Desª. Dóris Ribeiro Torres Prina – 
28.06.16 – Processo RO nº 0001599-61.2011.5.02.0016)

ADICIONAL DE PERICULOSIDADE

1.006 – Sistema elétrico de potência
 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. MANUTENÇÃO DE 
ELEVADORES. OJ 324 – SDI-1/TST. As atividades exercidas 
pelo reclamante envolvem o cumprimento de tarefas e utiliza-
ção de equipamentos que oferecem riscos equivalentes aos 
observados em sistema elétrico de potência, podendo a este 
ser equiparado, enquanto atividades que expõe o trabalhador 
a riscos acentuados, ainda que exercidas em unidade consu-
midora de energia elétrica, ao teor da OJ 324-SDI-1/TST. (TRT 
8ª R – 1ª T – Relª. Desª. Rosita de Nazaré Sidrim Nassar – DJe 
nº 1990 – 01.06.16 – p. 28 – Processo RO nº 0001304-
47.2015.5.08.0006)

1.005 – Vigilante
 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. VIGILANTES. O mar-
co inicial para impor ao empregador o pagamento do adicional 

de periculosidade a vigilantes que desempenhem atividades de 
segurança pessoal ou patrimonial é a data da regulamentação 
aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, qual seja, a 
data de edição da Portaria nº 1.885, de 3.12.2013. (TRT 12ª R 
– 2ª T – Relª. Desª. Gilmar Cavalieri – 13.06.16 – Processo RO 
nº 0002521-17.2015.5.12.0006)

ADICIONAL NOTURNO

1.004 – Regime especial de 12x24 e 12x48
 JORNADA DE TRABALHO. VIGIA. REGIME ESPECIAL 
DE 12X24 e 12x48. ADICIONAL NOTURNO DEVIDO SOBRE 
AS HORAS DE PRORROGAÇÃO. É pacífica a jurisprudência 
no sentido de que é devido o adicional noturno ao empregado 
submetido à jornada de 12 horas de trabalho por 24 de des-
canso e 12 de trabalho por 48 de descanso. Exegese que se 
extrai da OJ nº 388, da SBDI-1, do C. TST. Sentença mantida. 
(TRT 15ª R – 1ª T – Relª. Desª. Olga Aida Joaquim Gomieri – 
30.06.16 – Processo RO nº 0010088-79.2016.5.15.0136)

AGRAVO DE INSTRUMENTO

1.003 – Tempestividade
 AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. EXE-
CUÇÃO FISCAL. NORMAS PROCEDIMENTAIS APLICÁVEIS 
AO PROCESSO DO TRABALHO. Correta a decisão que não 
conhece do agravo de instrumento quando não observado o pra-
zo legal disposto no art. 897, alínea b da CLT, ante o disciplina-
mento contido na Instrução Normativa nº 27/2005 do TST, que 
dispõe sobre normas procedimentais aplicáveis ao processo do 
trabalho em decorrência da ampliação da competência da Justi-
ça do Trabalho pela EC nº 45/2004, cujo art. 2º estabelece que 
“a sistemática recursal a ser observada é a prevista na Conso-
lidação das Leis do Trabalho, inclusive no tocante à nomencla-
tura, à alçada, aos prazos e às competências”. Ingresso o apelo 
fora do prazo e em desconformidade com a processualistica 
trabalhista, não pode ser conhecido. (TRT 16ª R – 1ª T – Relª. 
Desª. Márcia Andrea Farias da Silva – DJe nº 1996 – 09.06.16 
– p. 89 – Processo AIRO nº 0028801-41.2006.5.16.0002)

APOSENTADORIA

1.002 – Complementação
 EMBARGOS. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADO-
RIA. FONTE DE CUSTEIO DO BENEFÍCIO. DEDUÇÃO DA 
PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADO. OBRIGAÇÃO DA PA-
TROCINADORA E DA EMPRESA DE PREVIDÊNCIA PRIVA-
DA PARA ASSEGURAR A RESERVA MATEMÁTICA. Os pla-
nos de previdência complementar, ao contrário do que ocorre no 
regime geral da previdência social, são baseados em regime fi-
nanceiro de capitalização e são financiados pelas contribuições 
dos participantes, assistidos, e pela entidade patrocinadora, bem 
como pela rentabilidade das aplicações e investimentos dessas 
contribuições que constituem a reserva matemática a garantir a 
solvabilidade do benefício contratado. Quando há aportes finan-
ceiros considerando um salário de benefício e, em razão de con-
denação judicial, a base de cálculo desse salário de benefício 
é majorada, impõe-se a recomposição da fonte de custeio em 
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relação a essa diferença, conforme determinação constitucional 
(art. 202, caput, da CF). É de se ressaltar que a fonte de custeio 
dos planos de previdência complementar é composta pelas con-
tribuições dos participantes, patrocinadora, assistidos e pelo in-
vestimento desses recursos. Dessa forma, quando ocorre qual-
quer alteração (não prevista e não contabilizado nos cálculos 
atuariais), impõe-se um reequilíbrio do plano. Isto significa que a 
primeira providência legal e contratual, é a atualização do cálculo 
atuarial para que o valor das contribuições resulte sempre na 
garantia de pagamento futuro. Daí, as contribuições advindas do 
resultado atuarial são suportadas pelo patrocinador e participan-
te. Somado a isso, é necessário que a outra parcela da fonte de 
custeio seja recomposta, a saber, os investimentos desses re-
cursos que deixaram de ser realizados em tempo oportuno, por 
sonegação de parcelas de natureza salarial. A não integração 
da parcela no salário de benefício, por desconsideração da sua 
natureza salarial – no presente caso relativa a cargo comissiona-
do e CTVA – se deu por ato exclusivo da patrocinadora, não há 
como imputar o dever de manter intacta a reserva matemática ao 
Fundo de Pensão ou aos participantes. Isto porque, em primeiro 
lugar, a entidade de previdência privada complementar sequer 
possui patrimônio próprio, tendo como atribuição apenas gerir 
o fundo. De outro lado, o não reconhecimento da responsabili-
dade exclusiva da patrocinadora pela recomposição da reserva 
matemática, em longo prazo, em razão dos princípios da mu-
tualidade e solidariedade que regem os planos de previdência 
complementar, acarretará prejuízo para todas as partes do pla-
no, mesmo que não tenham dado causa ao déficit, nos termos 
do disposto no art. 21 da Lei Complementar nº 109/01. Nesse 
contexto, a responsabilidade pela recomposição da reserva ma-
temática, a exceção do custeio que é compartilhada, deve ser 
atribuída unicamente à patrocinadora que deu causa a não inci-
dência do custeio no salário de contribuição a época própria e, 
consequentemente, inviabilizou o investimento, em tempo opor-
tuno, da diferença desses recursos, pela não consideração de 
parcelas, agora reconhecidas como de natureza salarial. Nesses 
termos, deve ser parcialmente reformada a v. decisão para deter-
minar “a dedução, do montante devido ao Autor, da sua quota de 
participante, arcando a patrocinadora com a formação da reser-
va matemática, nos termos e valores previstos no regulamento 
aplicável”. Embargos conhecidos e providos parcialmente. (TST 
– Subseção I Especializada em Dissídios Individuais – Rel. Min. 
Aloysio Corrêa da Veiga – DJe nº 1991 – 02.06.16 – p. 523 – 
Processo E-ED-ARR nº 0000963-96.2010.5.04.0009)

AUDIÊNCIA

1.001 – Intimação pessoal: ausência
 AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – AUSÊNCIA DE INTIMA-
ÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA PRESTAR DEPOIMENTO 
– INTIMAÇÃO APENAS DO ADVOGADO CONSTITUÍDO – 
APLICAÇÃO DAS PENA E EFEITOS DA CONFISSÃO FICTA 
– IMPOSSIBILIDADE. I. Para que se aplique os efeitos da con-
fissão àquele que deixa de comparecer a audiência de instru-
ção, necessária se faz a efetiva intimação pessoal da parte, com 
advertência expressa das consequências em caso de ausência. 
Inteligência do art. 385, § 1.°, do Novo CPC, e da Súmula 74, 
I, do TST. II. A intimação do advogado constituído pela parte 

não supre a necessidade de notificação pessoal deste, tendo 
em vista que o ato de prestar depoimento constitui prerrogativa 
exclusiva sua. (TRT 24ª R – 1ª T – Rel. Des. Nicanor de Araujo 
Lima – DJe nº 1991 – 02.06.16 – p. 387 – Processo RO nº 
0001298-95.2012.5.24.0007)

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

1.000 – Desconto
 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VEDAÇÃO EM NORMA CO-
LETIVA DE DESCONTO SALARIAL A TAL TÍTULO. CABÍVEL 
RESSARCIMENTO. No caso sob apreço, o fornecimento do 
auxílio-alimentação tem amparo na norma coletiva da catego-
ria profissional, restando, pois, vedado qualquer desconto. 
Neste raciocínio, a reclamada estava desobrigada de fornecer  
auxílio-refeição aos empregados, pelo fato de disponibilizar re-
feição em suas dependências, não estando, pois, autorizada a 
efetuar nenhum desconto na remuneração obreira pela refeição, 
visto que não estava amparada pela Lei nº 6321/76 e Decreto 
nº 5/91 relativos ao Programa de Alimentação do Trabalhador, 
nem por determinação expressa contida em negociação coleti-
va, que excepcionasse o disposto no caput do art. 462 da CLT. 
(TRT 7ª R – 1ª T – Relª. Desª. Regina Gláucia Cavalcante Nepo-
muceno – DJe nº 1990 – 01.06.16 – p. 158 – Processo RO nº 
0000006-23.2015.5.07.0014)

999 – Natureza salarial
 RECURSO OBREIRO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. INSCRI-
ÇÃO NO PAT NÃO COMPROVADA. NATUREZA SALARIAL. 
POSSIBILIDADE. Não há indicativo nos acordos coletivos da 
categoria que expressamente declare a natureza indenizatória 
do auxílio alimentação. Assim, não tendo a empresa comprovado 
a sua inscrição no PAT- Programa de Alimentação ao Trabalha-
dor, há que se reconhecer a natureza salarial do referido benefí-
cio, com a devida integração na base remuneratória do obreiro, 
nos termos da Súmula n. 241 do C. TST. Desprovido. (TRT 19ª 
R – 1ª T – Rel. Des. Antonio Adrualdo Alcoforado Catão – DJe 
nº 1990 – 01.06.16 – p. 632 – Processo RO nº 0001602-
45.2015.5.19.0002)

998 – Redução
 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDA-
DE. Sendo a relação estabelecida entre as partes regida pela 
Consolidação das Leis do Trabalho, deve ser observada a re-
gra insculpida em seu art. 468, que proíbe qualquer alteração 
unilateral que resulte prejuízo ao empregado. (TRT 12ª R – 3ª 
T – Relª. Juíza  Mirna Uliano Bertoldi (convocada) – 01.06.16 – 
Processo RO nº 0002489-04.2015.5.12.0041)

AUXÍLIO-DOENÇA

997 – Férias: perda
 FÉRIAS. PERCEPÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA NO CUR-
SO DO PERÍODO AQUISITIVO. LAPSO TEMPORAL INFE-
RIOR A SEIS MESES. CABIMENTO. O empregado em gozo 
de auxílio-doença perde o direito às férias apenas nos casos 
em que o afastamento durante o período aquisitivo se dá por 
mais de seis meses, conforme preceitua o inciso IV do art. 133 
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da Consolidação das Leis do Trabalho. Logo, considerando que 
o afastamento do demandante, mediante percepção do benefí-
cio previdenciário, ocorreu por período inferior ao exigido por lei 
para a perda do direito às férias, ratifica-se a sentença que as 
concedeu. Recurso patronal a que se nega provimento. (TRT 
13ª R – 2ª T – Rel. Des. Francisco de Assis Carvalho e Silva 
– DJe nº 1991 – 02.06.16 – p. 18 – Processo RO nº 0130741-
49.2015.5.13.0024)

AVISO PRÉVIO

996 – Proporcional: contagem
 AVISO PRÉVIO PROPORCIONAL. CONTAGEM. Lei nº 
12.506/2011. Nos termos da Lei nº 12.506/2011, até um ano 
de prestação de serviço, o aviso prévio é de trinta dias, sendo 
acrescido de 03 dias por ano de serviço completo. Logo, man-
tido vínculo por 10 anos completos, o aviso prévio passa a ser 
de 60 dias. Inteligência da Nota Técnica nº 184 do Ministério 
do Trabalho e Emprego, de 07/05/2012. Recurso conhecido e 
provido, em parte. (TRT 16ª R – 1ª T – Rel. Des. Luiz Cosmo da 
Silva Júnior – DJe nº 1992 – 03.06.16 – p. 24 – Processo RO 
nº 0141200-06.2012.5.16.0001)

BANCÁRIO

995 – Banco postal: jornada de trabalho
 EMPRESA DE BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA-
FOS – ECT. BANCO POSTAL. Nos casos em que o obreiro 
efetivamente desempenha funções bancárias, deve gozar da 
jornada de trabalho reduzida garantida aos bancários, tendo em 
vista a natureza dos misteres por si executados. (TRT 5ª R – 4ª 
T – Relª. Desª. Graça Boness – 30.06.16 – Processo RO nº 
0001756-21.2014.5.05.0121)

994 – Caracterização
 CONDIÇÃO DE BANCÁRIA – NÃO CARACTERIZAÇÃO 
– FINANCIÁRIA – ART 224 DA CLT – MANUTENÇÃO DA 
SENTENÇA. Da análise do conjunto probatório residente nos 
autos, não se verifica o desenvolvimento, por parte da Obreira/
Recorrida, das atividades típicas de bancária, ônus que franca-
mente lhe incumbia, a teor dos arts. 818, da CLT, e 373, inciso 
I, do NCPC, razão pela qual merece ser mantida a sentença 
primeva que apenas reconheceu a condição de financiária da 
obreira exclusivamente para fins de limitação da jornada de tra-
balho. (TRT 20ª R – 1ª T – Rel. Des. Carlos de Menezes Faro 
Filho – DJe nº 1992 – 03.06.16 – p. 170 – Processo RO nº 
0000383-41.2013.5.20.0001)

993 – Cargo de confiança
 BANCÁRIO. HORAS EXTRAS INDEVIDAS. CARGO DE 
CONFIANÇA. GERENTE DE POSTO AVANÇADO – PAA. 
PRESENÇA DE FIDÚCIA ESPECIAL. No caso concreto, veri-
fica-se que o obreiro, a partir do momento em que passou a ser 
gerente de posto de atendimento, tinha assinatura autorizada, 
liberdade para definir o número ou quais clientes visitar, ativação 
do mesmo modo que o gerente de contas, mandado do ban-
co, alçada para liberação de empréstimos, carteira própria de 
clientes, acesso a dados sigilosos dos correntistas e cartão de 

nível mais elevado do que aquele concedido aos escriturários. 
Demais disso, restou cumprido outro requisito exigido pelo § 
2° do art. 224 da CLT, para o enquadramento como ocupante 
de cargo de confiança, qual seja, o recebimento de gratifica-
ção de função superior a um terço do salário do cargo efetivo, 
fato incontroverso. Nesse quadro, entende-se que a função de 
GERENTE DE PAA configura cargo de confiança, nos termos 
do citado § 2° do art. 224 da CLT, não só porque tal condição 
consta do Plano de Carreira e Remuneração da empresa, como 
pela percepção do empregado designado de gratificação 1/3 
superior à remuneração do cargo efetivo. Assim, comprovada a 
especial fidúcia necessária ao enquadramento na excepcionali-
dade do texto celetário, não são devidas, como extras, as horas 
laboradas além da sexta diária. (TRT 22ª R – 2ª T – Rel. Des. 
Manoel Edilson Cardoso – DJe nº 1991 – 02.06.16 – p. 103 – 
Processo RO nº 0081170-51.2014.5.22.0103)

BANCO DE HORAS

992 – Regime compensatório
 REGIME COMPENSATÓRIO. BANCO DE HORAS. É 
inválido o regime de compensação de horário, na modalidade 
banco de horas, caso não observados os requisitos contidos 
nas normas coletivas que o disciplinam. (TRT 4ª R – 11ª T – 
Rel. Des. Herbert Paulo Beck – 16.06.16 – Processo RO nº 
0000017-36.2014.5.04.0381)

CARTÃO PONTO

991 – Apócrifa
 CARTÕES DE PONTO SEM ASSINATURA. VALIDADE. 
AUSÊNCIA DE PROVA DE MANIPULAÇÃO DE HORÁRIOS. 
O art. 74 da CLT não condiciona a validade dos controles de 
ponto à existência de assinatura do empregado. Logo, a apro-
crifia não dá ensejo, por si só, a presunção de veracidade da 
jornada descrita na exordial. No caso em análise, reconhecida 
a validade dos cartões de ponto não assinados, e considerando 
que o reclamante não se desincumbiu do ônus de provar a in-
validade dos registros de horários, dá-se provimento ao recurso 
para declarar que a jornada cumprida foi aquela registrada nos 
referidos documentos. Recurso a que se dá parcial provimento. 
(TRT 23ª R – 2ª T – Relª. Desª. Eliney Bezerra Veloso – DJe 
nº 1990 – 01.06.16 – p. 92 – Processo RO nº 0000152-
81.2015.5.23.0026)

CONCURSO

990 – Edital: comprovação de experiência profissional
 CONCURSO. EDITAL. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO 
DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. VINCULAÇÃO. O edital 
é a lei do concurso e deve ser cumprido rigorosamente, sob 
pena de gerar tratamentos desiguais para os candidatos ou atos 
arbitrários pela Administração. Não se trata de rigor formal, mas 
de segurança para as partes. Destarte, segundo o princípio da 
vinculação ao edital, o poder discricionário da Administração 
se esgota na elaboração do instrumento editalício, ao qual fica, 
então, estritamente vinculada. Uma vez que constou do edital 
que o candidato aprovado na prova objetiva deveria comprovar 
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sua experiência profissional por meio de certidão com descrição 
do emprego público ou função exercida e principais atividades 
desenvolvidas, não se pode obrigar a Reclamada a pontuar com 
nota elevada o Autor que deixou de comprovar as principais ativi-
dades exercidas. Recurso não provido. (TRT 10ª R – 1ª T – Relª. 
Desª. Flávia Simões Falcão – DJe nº 1991 – 02.06.16 – p. 46 
– Processo RO nº 0000895-72.2015.5.10.0020)

CONCURSO PÚBLICO

989 – Cadastro de reserva
 RECURSO DO RECLAMANTE. CONCURSO PÚBLICO 
PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA. PRETERI-
ÇÃO DE CANDIDATO APROVADO. AUSÊNCIA DE PROVAS. 
Não tendo o reclamante se desincumbido do ônus de comprovar 
a necessidade de sua convocação, em virtude de classificação 
em concurso para formação de cadastro de reserva, e nem tra-
zido aos autos prova de que a reclamada promoveu contratação 
de servidores temporários e terceirizados para ocupar a vaga 
à qual concorreu, faz-se necessária a manutenção da decisão 
recorrida, que julgou improcedente a ação que postulava sua 
imediata convocação, nomeação e posse como servidor da 
demandada. Recurso ao qual se nega provimento. (TRT 13ª R 
– 2ª T – Rel. Des. Francisco de Assis Carvalho e Silva – DJe 
nº 1991 – 02.06.16 – p. 22 – Processo RO nº 0131513-
60.2015.5.13.0008)

•••
988
 RECURSO ORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CA-
DASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZA-
DOS. PRETERIÇÃO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO 
DO CANDIDATO APROVADO. É irregular a licitação para a 
contratação de escritórios de advocacia terceirizados quando 
vigente concurso público para formação de cadastro de reserva 
para o cargo de Advogado. A simples realização do concurso 
para “cadastro de reserva” gera para os candidatos classifica-
dos o direito adquirido à nomeação, em atendimento aos princí-
pios da impessoalidade e da moralidade administrativa. Recurso 
ordinário a que se dá provimento para determinar que a reclama-
da convoque para admissão o reclamante, classificado em 19ª 
colocação para o cargo de Advogado. (TRT 22ª R – 2ª T – Rel. 
Des. Manoel Edilson Cardoso – DJe nº 1991 – 02.06.16 – p. 
76 – Processo RO nº 0001266-57.2015.5.22.0002)

CONFIÇÃO FICTA

987 – Ausência da parte ré
 RECURSO ORDINÁRIO. AUSÊNCIA DA PARTE RÉ À 
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. CONFISSÃO 
FICTA. ALCANCE. INCIDÊNCIA DO ART. 343, § 2º, DO CPC, 
COMBINADO COM A SÚMULA Nº 74, INCISO II, DO C. TST. 
A consequência jurídica da aplicação da ficta confessio reside 
na presunção de veracidade dos aspectos fáticos expostos pela 
parte adversa, podendo tal efeito ser elidido de acordo com as 
provas pré-constituídas constantes nos autos. Isto porque é prin-
cípio de direito que a solução do litígio se aproxime tanto quanto 
possível da verdade real delineada pelos elementos trazidos ao 
processo, impondo-se, deste modo, a análise da documentação 

carreada ao feito, bem assim os termos em que foi deduzida a 
atrial e a contestação, a fim de verificar a pertinência dos pleitos 
formulados pelo reclamante na demanda. No caso dos autos, 
observado corretamente o alcance da confissão presumida. Re-
curso ordinário não provido, no ponto. (TRT 6ª R – 3ª T – Rel. 
Des. Valdir José Silva de Carvalho – 29.06.16 – Processo RO nº 
0000813-32.2013.5.06.0017)

986 – Ausência do empregado
 AUSÊNCIA DO EMPREGADO NA AUDIÊNCIA EM QUE 
DEVERIA PRESTAR DEPOIMENTO PESSOAL. CONFISSÃO 
FICTA. Uma vez que a reclamante não trouxe aos autos qualquer 
documento que comprovasse a impossibilidade de seu compa-
recimento ou locomoção, nos termos do art. 843, § 2º, da CLT, 
e tendo sido caracterizado o disposto na Súmula 74, I, do TST, 
nenhum reparo merece a sentença quanto à pena de confissão 
aplicada. (TRT 1ª R – 7ª T – Rel. Juiz Jorge Orlando Sereno 
Ramos (convocado) – 24.06.16 – Processo RO nº 0011492-
32.2014.5.01.0038)

CONTRATO DE EMPREITADA

985 – Responsabilidade solidária
 CONTRATOS DE EMPREITADA E SUBEMPREITADA. 
APLICAÇÃO DO ART. 455 DA CLT. EFEITOS. A transferên-
cia de parte dos serviços ligados à área de construção civil, em 
hipótese típica de subempreitada, acarreta, para o empreiteiro 
principal, responsabilidade solidária pelos créditos reconheci-
dos aos empregados da empresa contratada (subempreiteira), 
conforme art. 455 da CLT, não se aplicando, ao caso, as orien-
tações constantes da Súmula 331 do Colendo TST. Recurso da 
2ª reclamada a que se nega provimento. (TRT 18ª R – 3ª T – Rel. 
Des. Elvecio Moura dos Santos – DJe nº 1993 – 06.06.16 – p. 
32 – Processo RO nº 0002102-82.2014.5.18.0129)

CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

984 – Restituição
 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL/ CONFEDERATIVA. 
RESTITUIÇÃO. Não comprovada a filiação do empregado ao 
sindicato de classe, é devida a restituição dos descontos efetu-
ados a título de contribuição assistencial e confederativa. Prece-
dente Normativo nº 119 do TST e Súmula Vinculante 40 do STF. 
(TRT 15ª R – 5ª T – Rel. Des. Luiz Antonio Lazarim – 08.06.16 
– Processo RO nº 0010020-61.2015.5.15.0073)

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

983 – Férias: natureza salarial
 RECURSO ORDINÁRIO DA UNIÃO. PARCELAS INTE-
GRANTES DO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. FÉRIAS GO-
ZADAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. Dada a natureza salarial 
das férias gozadas, estas integram a base de cálculo da verba 
previdenciária. Diversamente, considerando que o terço consti-
tucional tem natureza indenizatória, não há incidência das contri-
buições previdenciárias. Apelo provido em parte. (TRT 6ª R – 2ª 
T – Rel. Des. Fábio André de Farias – 29.06.16 – Processo RO 
nº 0000998-91.2013.5.06.0010)
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DANO EXISTENCIAL

982 – Pressupostos
 DANO EXISTENCIAL – CONCEITO – PRESSUPOSTOS 
E CARACTERÍSTICAS – O dano existencial decorre de toda e 
qualquer lesão apta a comprometer, nos mais variados sentidos, 
a liberdade de escolha da pessoa humana, inibindo a sua reali-
zação pessoal, assim como a sua convivência familiar e social, 
frustrando, de conseguinte, o seu projeto de vida, eis que há 
sempre uma realidade humana em cada aspiração pessoal. O 
dano existencial caracteriza-se pela supressão, pela eliminação 
de tempo, isto é, de horas do dia, para que o trabalhador se re-
alize, como ser humano, no seu “espaço” interior/pessoal, fami-
liar e social. O ser, segundo Heidegger, passa pelo homem, que 
ele mesmo intitulou de “ser-no-mundo”, e que, em sua plenitude, 
tem o direito a uma vida autêntica, para além do trabalho. Viver 
não é apenas trabalhar; é conviver; é relacionar-se com seus 
semelhantes na busca do equilíbrio, da alegria, da felicidade e 
da harmonia, consigo próprio, assim como em todo o espec-
tro das relações sociais, materiais e espirituais. Quem somente 
trabalha, dificilmente é feliz; também não é feliz quem apenas 
se diverte; a vida é um ponto de equilíbrio entre o trabalho e o 
lazer, de modo que as férias e a jornada de trabalho dentro dos 
limites legais, por exemplo, constituem importantes institutos 
jus trabalhistas, que transcendem o próprio Direito do Trabalho. 
Longinquamente, tempo e espaço, os trabalhadores ingleses 
entoaram o seguinte refrão: “eight hours to work; eight shillings  
a day; eight hours to sleep”. Todo excesso revela, de certa for-
ma, uma falta; o vazio não se preenche com excessos. Viver 
é trabalhar; viver, em certos momentos, é não trabalhar, como 
sabiamente prescrevem a Constituição e a CLT, que estabele-
cem limites máximos para a jornada diária, semanal e mensal de 
trabalho. Consoante Sartre, “a negação nos remete à liberdade, 
esta à má-fé, e a má-fé ao ser da consciência como sua condi-
ção de possibilidade” ( O Ser e o Nada, 1997, Editora Vozes, 
RJ, pg. 121).Neste contexto sócio-jurídico, o dano existencial 
configura-se quando o empregado tem ceifada a oportunidade 
de dedicar-se às atividades de sua vida pública e privada, em 
face das longas jornadas de trabalho, não tendo tempo para 
dedicar-se às relações familiares, ao convívio social, à prática 
de esportes, vale dizer, à qualquer outro tipo de lazer, vilipen-
diado ficando o princípio da dignidade da pessoa humana – art. 
1º, III, CR/88. Existem situações em que o empregado, como 
nos casos de jornadas de trabalho extenuantes, é explorado 
exaustiva, contínua e ininterruptamente, retirando-lhe a possi-
bilidade de se organizar interna e externamente como pessoa 
humana, desprezado ficando, de conseguinte, o seu projeto de 
vida. A sociedade industrial pós-moderna tem se pautado pela 
produtividade, pela qualidade, pela multifuncionalidade, pelo 
just in time, pela competitividade, e pelas metas, sob o coman-
do, direto e indireto, cada vez mais forte e intenso da tomadora 
de serviços, por si ou por empresa interposta. Em capítulo de 
livro, editado em homenagem à Profa. e Desembargadora Alice 
Monteiro de Barros, sob a coordenação do Prof. e Desembar-
gador Antônio Álvares da Silva e outros, Ariete Pontes de Oli-
veira e este Relator, pontilharam que: “Assim, se, por um lado, 
o trabalho enaltece o homem, por outro, é capaz de exauri-lo, 
apreendendo a sua dignidade, e capturando a sua subjetivi-

dade, dominando-o e arrastando-o para dentro de um sistema 
produtivo destruidor, seja pelo excesso de jornadas, seja pela 
baixa remuneração, ou mesmo pelo desrespeito à integridade 
psicofísica do prestador de serviços. O desrespeito à digni-
dade da pessoa humana no plano juslaboral viabiliza-se pela 
limitação imposta ao sujeito-trabalhador de se autodeterminar 
socialmente, desrespeitando uma gama de direitos fundamen-
tais, como o direito ao convívio familiar, o direito à aculturação 
e à cultura, à liberdade de ir e vir, o direito de descansar, di-
reito a desconexão, ao esquecimento, ao laser, enfim, atinge a 
pessoa em seu direito à existência digna, lesada pela ausência 
de liberdade injustificada, pela produção desenfreada. Quando 
isso acontece, ocorre o dano existencial, passível de reparação. 
O dano existencial juslaboral configura-se quando o sujeito tra-
balhador se vê limitado em sua liberdade de se autodeterminar 
socialmente em razão de práticas abusivas e injustas de seu 
empregador... Na nova hermenêutica constitucional de eleva-
ção da pessoa humana ao centro do ordenamento jurídico e na 
efetivação dos direitos fundamentais, permite a identificação do 
dano existencial, que se fundamenta no princípio da dignidade 
da pessoa humana, no princípio da solidariedade social e no 
dever de reparação integral às vitimas de danos.” (O Dever de 
Reparar o Dano Existencial no Plano do Direito do Trabalho, in 
Direitos do Trabalhador: teoria e prática: homenagem à Profes-
sora Alice Monteiro de Barros. Belo Horizonte: RTM, 2014, p. 
98/99). Por outras palavras, o dano existencial ofende, trans-
gride e arranha, com marcas profundas, a pele e a alma do 
trabalhador, ulcerando, vilipendiando, malferindo diretamente 
os direitos típicos da dignidade da pessoa humana, seja no 
tocante à integridade física, moral ou intelectual, assim como 
ao lazer e à perene busca da felicidade, restringida que ficam 
as suas relações sociais e familiares. Em suma, o dano exis-
tencial tem como “bas fond” a lesão que afeta o trabalhador 
em seus sentimentos e em sua percepção íntegra e integral da 
vida em todos os seus aspectos, em sua honra, em seu decoro, 
em suas relações sociais, e em sua dignidade, retirando-se-lhe, 
corpo e alma, do convívio sadio com a família, com os seus 
semelhantes, parentes e amigos, e com a natureza, enfraqueci-
dos ficando os laços consigo mesmo e com seus projetos de 
vida. Viver é, em certa medida, projetar o futuro. Diariamente, 
desenhamos e recortamos nossos desejos, nossas vontades, 
nossos sonhos e muito lutamos para alcançá-los, de modo que 
a conduta da empresa em exigir sempre mais e mais horas de 
trabalho de seu empregado, como se fosse uma “máquina ou 
uma coisa”, configura o dano existencial. (TRT 3ª R – 1ª T – Rel. 
Des. Luiz Otavio Linhares Renault – 30.06.16 – Processo RO 
nº 0010701-95.2015.5.03.0095)

DANO MORAL

981 – Alimentação: má qualidade
 INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALIMENTAÇÃO 
DE MÁ QUALIDADE. Provado que a alimentação fornecida 
aos empregados não era de boa qualidade, fica configurado o 
dano moral e a consequente obrigação de indenizar. (TRT 8ª 
R – 1ª T – Relª. Desª. Rosita de Nazaré Sidrim Nassar – DJe 
nº 1990 – 01.06.16 – p. 33 – Processo RO nº 0001927-
87.2015.5.08.0208)
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980 – Assalto
 INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ASSALTOS. Não 
demonstrada a ocorrência de qualquer atitude dolosa ou cul-
posa por parte da empregadora na produção do evento danoso 
(assaltos), considera-se inexistente o ato ilícito indenizável a que 
aludem os arts. 186 e 187 do Código Civil, não havendo dever 
de indenizar. (TRT 4ª R – 11ª T – Relª. Desª. Maria Helena Lisot 
– 16.06.16 – Processo RO nº 0000127-65.2015.5.04.0101)

979 – Banheiro: varredor de rua
 FALTA DE BANHEIRO PARA VARREDORES DE RUA. 
DANO MORAL. RECONHECIMENTO. Não é razoável reco-
nhecer estar a empregadora do reclamante desobrigada de 
oferecer condições dignas de trabalho, ainda que esse trabalho 
seja executado na coleta de lixo na rua. Não me parece que 
esse tipo de trabalhador esteja excluído da necessária proteção 
a sua dignidade, não só por não ter água potável para beber 
durante a execução de seu mister, sobretudo em se tratando 
de trabalho executado sob o sol da Amazônia, nem tão pouco 
ter local adequado para fazer suas necessidades fisiológicas. 
(TRT 8ª R – 1ª T – Rel. Des. Marcus Augusto Losada Maia – 
DJe nº 1990 – 01.06.16 – p. 44 – Processo RO nº 0000154-
53.2015.5.08.0128)

978 – CTPS: ausência de assinatura
 RECURSO ORDINÁRIO PATRONAL. FALTA DE ASSINA-
TURA DE CTPS. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADO. 
Verificando-se que não há comprovação nos autos de que a 
ausência de assinatura da CTPS obreira lhe causou prejuízos 
por não ter acesso ao FGTS e programa de seguro-desempre-
go, já que é servidor público, não há falar em danos morais, a 
ponto de reduzir a auto estima do reclamante ou interferir no 
seu estado emocional. Apelo parcialmente provido. (TRT 19ª R 
– 1ª T – Rel. Des. Antonio Adrualdo Alcoforado Catão – DJe 
nº 1990 – 01.06.16 – p. 570 – Processo RO nº 0000890-
43.2015.5.19.0006)

977 – Dispensa discriminatória
 DISPENSA DISCRIMINATÓRIA. EX-EMPREGADO DIS-
PENSADO APÓS RETORNO DE AFASTAMENTO PREVI-
DENCIÁRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Não 
pode o Poder Judiciário chancelar dispensas cujo motivo deter-
minante é o adoecimento do trabalhador. Esta prática viola os 
princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do 
valor social do trabalho, bem como um dos objetivos fundamen-
tais da República “promover o bem de todos, sem preconceitos 
de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 
discriminação” (art. 3º, IV, da Constituição). Em situações de dis-
pensa discriminatória, a dor e a angústia experimentadas pelo 
ex-empregado se configuram in re ipsa, devendo ser indeniza-
dos os danos morais dela advindos. (TRT 3ª R – 1ª T – Rel. 
Des. Luiz Otavio Linhares Renault – 30.06.16 – Processo RO nº 
0010387-42.2015.5.03.0163)

976 – Dispensa por justa causa
 DISPENSA POR JUSTA CAUSA. DANO MORAL. INDENI-
ZAÇÃO INDEVIDA. Não demonstrado que o demandante tenha 
sido humilhado quando de sua dispensa, não se extrai da prova 

dos autos procedimento ilícito com relação à conduta adotada 
pela recorrente, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil 
e, portanto, não há se falar em reparação por dano moral. E, 
ainda que afastada a justa causa por meio de declaração judi-
cial, tal comportamento da reclamada, por si só, não configura 
o dano moral, mas tão somente danos materiais, cujo ressarci-
mento é feito na forma da legislação trabalhista. A iniciativa para 
a rescisão contratual constitui direito inerente ao empregador 
e o fato de ter sido afastada a justa causa aplicada, não im-
plica reconhecimento de efetivo comprometimento do patrimô-
nio moral do reclamante. (TRT 2ª R – 7ª T – Relª. Desª. Dóris 
Ribeiro Torres Prina – 17.06.16 – Processo RO nº 0002606-
91.2011.5.02.0015)

975 – Doença ocupacional
 RECURSO PATRONAL. DANO MORAL. CONFIGURADO. 
DOENÇA OCUPACIONAL. EQUIPARAÇÃO AO ACIDENTE 
DE TRABALHO. Restou evidenciado nos autos que as patolo-
gias adquiridas pela reclamante tiveram como fator concausa 
as atribuições por ela exercidas na empresa. E equiparando-se 
a doença ocupacional ao acidente do trabalho, há que se apli-
car a teoria da responsabilidade objetiva, que, ao contrário da 
subjetiva, tem por fundamento o risco. Assim, decorrido o dano 
no exercício de uma atividade, é o bastante para caracterizá-lo. 
Desprovido. (TRT 19ª R – 1ª T – Rel. Des. Antonio Adrualdo Al-
coforado Catão – DJe nº 1990 – 01.06.16 – p. 492 – Processo 
RO nº 0000102-29.2015.5.19.0006)

974 – Indenização
 INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. A inatividade for-
çada é passível de causar desconforto, tristeza e depressão, 
gerando dano moral, impondo ao empregador a obrigação de 
indenizar. O não pagamento dos salários, demonstra grave de-
sapreço para com os trabalhadores que visam perceber justa 
contraprestação pelo trabalho prestado, na medida em que o 
salário é a contraprestação pela força de trabalho despendida e 
será administrado pelo trabalhador para que possa honrar com 
os compromissos assumidos para levar uma vida digna. Gera, 
também, o direito à indenização. (TRT 8ª R – 1ª T – Relª. Desª. 
Rosita de Nazaré Sidrim Nassar – DJe nº 1990 – 01.06.16 – p. 
35 – Processo RO nº 0010062-70.2015.5.08.0117)

•••
973 
 INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REDUÇÃO DO 
VALOR – As circunstâncias em torno do fato que rende ense-
jo à indenização por dano moral denotam que o valor arbitrado 
não se encontra em sintonia com os princípios da razoabilida-
de e proporcionalidade, de forma a atender os desideratos de 
punição e prevenção sem importar enriquecimento sem causa. 
Dá-se provimento ao recurso para reduzir o valor da indeniza-
ção. (TRT 20ª R – 1ª T – Relª. Desª. Rita de Cassia Pinheiro de 
Oliveira – DJe nº 1992 – 03.06.16 – p. 135 – Processo ROPS 
nº 0000290-07.2015.5.20.0002)

972 – Indenização: perda de uma chance
 DANO MORAL. INDENIZAÇÃO PELA PERDA DE UMA 
CHANCE. A indenização pela perda de uma chance ou de uma 
oportunidade vem sendo entendida pela doutrina como um ter-
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tium genus na teoria da responsabilidade civil. Constitui o res-
sarcimento pela privação da chance de se obter um lucro ou de 
se evitar um determinado prejuízo. (TRT 1ª R – 6ª T – Rel. Des. 
Marcos de Oliveira Cavalcante – 24.06.16 – Processo RO nº 
0011579-14.2015.5.01.0018)

971 – Indenização: quantum
 DANOS MORAIS EM VIRTUDE DE TRANSPORTE DE 
VALORES SEM A DEVIDA SEGURANÇA. “QUANTUM” IN-
DENIZATÓRIO. Certamente, a determinação de transporte 
de valores ao empregado bancário, que não possui formação 
profissional ou aparato de segurança para exercer tal ativida-
de, caracteriza efetivo prejuízo extrapatrimonial, decorrente 
da exposição ao risco inerente a este mister, a ensejar a cor-
respondente reparação indenizatória, consoante bem decidiu 
a primeira instância. Contudo, considerando que a sentença 
fixou a condenação em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), por 
entender ser este valor justo e razoável, em atenção aos prin-
cípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação do enri-
quecimento sem causa, observadas as condições econômicas 
dos litigantes, a conduta do empregador, em desatenção ao 
comando contido na Lei nº 7.102/83, e a atividade atribuída ao 
trabalhador que ensejou o dano extrapatrimonial, bem como a 
dupla finalidade da indenização – compensar o ofendido e pu-
nir o ofensor, desestimulando a prática do ato ilícito, reputa-se 
que a quantia estipulada na origem, a título de compensação, 
não contempla a necessária proporcionalidade consagrada no 
art. 944, parágrafo único, do Código Civil, devendo ser majo-
rada. Assim, arbitra-se a indenização no patamar de 12 (doze) 
remunerações do obreiro, no importe de R$ 4.690,77, posição 
em março/2014, equivalendo ao montante de R$ 56.289,24 
(cinquenta e seis mil, duzentos e oitenta e nove reais e vinte e 
quatro centavos), com juros e correção monetária na forma da 
Súmula 439 do C. TST. (TRT 22ª R – 2ª T – Rel. Des. Manoel 
Edilson Cardoso – DJe nº 1991 – 02.06.16 – p. 103 – Proces-
so RO nº 0081170-51.2014.5.22.0103)

970 – Verbas trabalhistas: pagamento
 PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS. AUSÊNCIA 
DE DANO MORAL. O dano patrimonial não se confunde com 
o moral, o qual exige prova cabal e convincente quanto à vio-
lação do patrimônio ideal do trabalhador, sua honra, sua ima-
gem, sua dignidade, conforme capitulado no inciso X, do art. 
5º, da Constituição Federal. O desrespeito às normas traba-
lhistas de natureza pecuniária importa tão somente em dano 
patrimonial, que é reparado com o pagamento da verba sone-
gada, acrescida de correção monetária e juros de mora a partir 
do ajuizamento da ação. (TRT 2ª R – 7ª T – Relª. Desª. Dóris 
Ribeiro Torres Prina – 17.06.16 – Processo RO nº 0001365-
48.2015.5.02.0078)

DANO MORAL E MATERIAL

969 – Doença profissional
 DOENÇA PROFISSIONAL. DANO MORAL E MATERIAL. 
CULPA NÃO CONFIGURADA. Na hipótese de acidente do 
trabalho ou doença profissional a ele equiparada a responsabi-
lidade objetiva do empregador foi transferida para a previdência 

social, sendo atribuível ao ente empresarial a responsabilidade 
civil apenas nas hipóteses de culpa ou dolo. Por outro lado, 
eventual responsabilidade do empregador, independentemente 
de culpa, apenas se configura quando a lei assim o determinar 
ou quando a atividade normalmente desenvolvida, por sua pró-
pria natureza, implique risco para os direitos de terceiros, nos 
moldes do parágrafo único do art. 927 do Código Civil. Assim, 
a responsabilidade pela reparação pelo empregador depende 
da constatação de dano, ato culposo ou doloso daquele e nexo 
causal entre ambos. Não comprovado o descumprimento de 
deveres, culpa ou dolo do empregador, que caracterize ato ilíci-
to passível de reparação, inviável o deferimento de indenização 
por dano moral e material (TRT 2ª R – 7ª T – Relª. Desª. Dóris 
Ribeiro Torres Prina – 28.06.16 – Processo RO nº 0000537-
07.2012.5.02.0030)

DESVIO DE FUNÇÃO

968 – Caracterização
 DESVIO DE FUNÇÃO. CABÍVEL. O desvio de função 
caracteriza-se quando o empregado é contratado para exercer 
uma determinada função, mas exerce outra daquela para a qual 
ele foi contratado. (TRT 5ª R – 4ª T – Relª. Desª. Graça Boness 
– 30.06.16 – Processo RO nº 0010404-42.2013.5.05.0018)

967 – Ônus da prova
 DIREITO PROCESSUAL. ÔNUS DA PROVA. DESVIO 
DE FUNÇÃO. Diante da negativa da empresa quanto ao des-
vio de função e de acordo com as regras de distribuição do 
ônus probatório, cabia à reclamante comprovar suas alegações, 
e de tal ônus, o reclamante se desincumbiu a contento. Recur-
so obreiro parcialmente provido. (TRT 6ª R – 2ª T – Rel. Des. 
Fábio André de Farias – 27.06.16 – Processo RO nº 0000750-
86.2013.5.06.0023)

DIFERENÇA SALARIAL

966 – Ônus da prova
 EQUIPARAÇÃO SALARIAL. DIFERENÇA SALARIAL. 
ÔNUS DA PROVA. IDENTIDADE DE FUNÇÕES. Nos termos 
do art. 818, da CLT, art. 373, I, do CPC e Súmula 6, do TST, o 
ônus probandi do fato constitutivo da identidade de função do 
pretenso direito à equiparação salarial cabe ao autor, restando à 
outra parte o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos 
ou extintivos do direito pleiteado. No presente caso, compro-
vou-se a alegação do Reclamante de identidade de função, de 
empregador e de localidade e da simultaneidade no exercício 
funcional. Os elementos probatórios trazidos pela Reclamada 
não comprovaram nenhum fato impeditivo, modificativo ou extin-
tivo do direito à equiparação salarial, mormente porque esta não 
comprovou que o quadro de carreira apresentado foi homologa-
do pelo Ministério do Trabalho e Emprego (Súmula 6, I, do TST). 
Manutenção da sentença primária pela correta interpretação e 
aplicação do ordenamento jurídico e pela correta valoração do 
conjunto fático-probatório. Recurso Ordinário da Reclamada 
Conhecido e Não Provido. (TRT 11ª R – 3ª T – Rel. Des. Jose 
Dantas de Goes – DJe nº 1990 – 01.06.16 – p. 277 – Processo 
RO nº 0000961-67.2015.5.11.0006)
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DOENÇA PROFISSIONAL

965 – Acidente do trabalho: concausa
 DOENÇA DO TRABALHO – CONCAUSA – RESPON-
SABILIDADE DO EMPREGADOR RESTRITA. O acidente do 
trabalho é um gênero que engloba três espécies: I) o acidente 
típico; II) a doença ocupacional e III) os acidentes por equipa-
ração (arts. 19 a 21, Lei nº 8.213/1991). Para a caracteriza-
ção da doença do trabalho, espécie da doença ocupacional, 
é necessário estabelecer um liame entre a patologia e a ati-
vidade desempenhada, haja vista que o nexo de causalidade 
não é presumido. Evidenciado que a atividade desempenhada 
pelo obreiro de algum modo agravou ou ajudou a deflagrar 
a enfermidade como concausa, a responsabilidade imputa-
da ao empregador deve ser proporcional ao dano causado. 
Recursos ordinários conhecidos e parcialmente providos. 
(TRT 16ª R – 1ª T – Rel. Des. José Evandro de Souza – DJe 
nº 1994 – 07.06.16 – p. 44 – Processo ROS nº 0105200-
06.2009.5.16.0003)

EMPREGADO PÚBLICO

964 – Cargo de comissão: FGTS
 RECURSO DE EMBARGOS. DECISÃO EMBARGADA 
PUBLICADA ANTES DA VIGÊNCIA DA Lei nº 13.015/2014. 
DEPÓSITOS DO FGTS. CARGO EM COMISSÃO. Esta c. 
SBDI-1, em precedente da lavra do Exmo. Ministro Augusto Cé-
sar Leite de Carvalho (E-RR – 72000-66.2009.5.15.0025, Data 
de Publicação: DEJT 13/03/2015), decidiu que o empregado 
público, nomeado para ocupar cargo em comissão de livre no-
meação e exoneração, sob o regime celetista, tem direito aos 
depósitos do FGTS, haja vista não se tratar de servidor público 
civil sujeito a regime próprio, nos termos do art. 15, § 2º, da 
Lei nº 8.036/90. Embargos conhecidos e desprovidos. (TST – 
Subseção I Especializada em Dissídios Individuais – Rel. Min. 
Aloysio Corrêa da Veiga – DJe nº 1991 – 02.06.16 – p. 524 – 
Processo E-RR nº 0002031-51.2010.5.15.0017)

EQUIPARAÇÃO SALARIAL

963 – Situação funcional diferenciada
 PARADIGMA. SITUAÇÃO FUNCIONAL DIFERENCIADA. 
EQUIPARAÇÃO. DIFERENÇAS SALARIAIS. PLEITO INDEVI-
DO. A funcionária apontada como paradigma fora contratada 
como coordenador técnico de crédito, com salário superior aos 
dos gerentes de relacionamento, situação funcional em que se 
enquadra o autor. Destarte, o remanejamento da paradigma para 
a função de gerente de relacionamento não confere direito à 
equiparação salarial pretendida pelo autor, pois àquela já detinha 
patamar remuneratório diferenciado. (TRT 21ª R – 1ª T – Rel. 
Des. Ricardo Luís Espíndola Borges – DJe nº 1990 – 01.06.16 
– p. 445 – Processo RO nº 0000403-56.2014.5.21.0005)

ESTABILIDADE

962 – Membro da CIPA
 GARANTIA PROVISÓRIA DO EMPREGO – MEMBRO 
ELEITO DA CIPA. O término da obra, na qual o obreiro prestou 

serviços, à época da rescisão dos contratos de trabalho, afas-
ta o direito de garantia provisória do emprego, na qualidade de 
representante eleito da CIPA, pela aplicação do entendimento 
do item II da Súmula 339 do Colendo TST. No caso de em-
presas prestadoras de serviço, no ramo da Recda, o término 
de obras em determinada localidade equivale ao fechamento de 
estabelecimento, porque cessou, de forma completa, as ativi-
dades da prestadora de serviços, naquele local. (TRT 3ª R – 2ª 
T – Rel. Des. Jales Valadao Cardoso – 30.06.16 – Processo RO 
nº 0010332-44.2016.5.03.0135)

EXECUÇÃO

961 – Cônjuge
 EXECUÇÃO. CÔNJUGE DO SÓCIO EXECUTADO. IN-
CLUSÃO NO POLO PASSIVO. Extrai-se dos arts. 592, IV, do 
CPC de 1973, e 1.664 do CC ser possível que a execução 
movida contra um dos cônjuges atinja os bens do outro cônju-
ge, pois presume-se que as obrigações contraídas por um deles 
destinam-se a atender aos encargos da família. (TRT 18ª R – 4ª 
T – Rel. Des. Gentil Pio de Oliveira – DJe nº 1993 – 06.06.16 – 
p. 35 – Processo AP nº 0000728-93.2011.5.18.0013)

960 – Custas processuais
 CUSTAS PROCESSUAIS. EXECUÇÃO. NECESSIDADE 
DE PAGAMENTO. O art. 789-A da CLT é claro ao preconizar 
que, no processo de execução, são devidas custas, sempre de 
responsabilidade do executado e pagas ao final, em conformi-
dade com a tabela nele disposta. O fato de o Executado já ter 
pago custas no processo de conhecimento não o dispensa de 
recolhê-las na execução, visto que são processos diferentes, na 
medida em que o de execução é que faz gerar a eficácia da 
decisão cognitiva. (TRT 10ª R – 1ª T – Relª. Desª. Flávia Simões 
Falcão – DJe nº 1991 – 02.06.16 – p. 27 – Processo AP nº 
0000129-84.2013.5.10.0021)

959 – Embargos: requisitos
 EMBARGOS À EXECUÇÃO. GARANTIA DO JUÍZO. 
CONDIÇÃO DE ADMISSIBILIDADE NÃO SATISFEITA. 
SENTENÇA MANTIDA. A garantia do Juízo constitui-se em 
requisito essencial para a interposição de embargos à execu-
ção, consoante a disposição inequívoca do art. 884, caput, da 
CLT, não merecendo reforma a sentença que não conheceu 
os embargos opostos pela parte que não satisfez essa exi-
gência legal. Agravo de petição a que se nega provimento. 
(TRT 18ª R – 3ª T – Rel. Des. Elvecio Moura dos Santos – 
DJe nº 1993 – 06.06.16 – p. 32 – Processo AP nº 0002089-
74.2013.5.18.0111)

958 – Excesso
 EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONFIGURADO. Os cálcu-
los de liquidação padecem de excesso quando elaborados sem 
obedecer os limites estritos da decisão exequenda. No caso, 
uma vez inclusos nos cálculos valores relativos a parcelas não 
contidas no comando exequendo, padecem a conta de exces-
so, devendo ser refeita. (TRT 16ª R – 1ª T – Relª. Desª. Márcia 
Andrea Farias da Silva – DJe nº 1996 – 09.06.16 – p. 90 – Pro-
cesso AP nº 0101500-75.2012.5.16.0016)
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957 – Fraude
 EMBARGOS DE TERCEIRO. CONTRATO DE ALIENA-
ÇÃO FIDUCIÁRIA. AUTOMÓVEL. RECLAMAÇÃO TRABA-
LHISTA AJUIZADA EM MOMENTO POSTERIOR À AQUISI-
ÇÃO DO BEM. FRAUDE À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. Fi-
cou provado que o embargante celebrou contrato de alienação 
fiduciária em período anterior ao ajuizamento da reclamação tra-
balhista e à própria vigência da relação de emprego originária, 
não havendo se falar em fraude à execução. Agravo de Petição 
improvido. (TRT 8ª R – 1ª T – Relª. Desª. Rosita de Nazaré Si-
drim Nassar – DJe nº 1990 – 01.06.16 – p. 1 – Processo AP nº 
0000262-72.2015.5.08.0002)

956 – Processo de falência
 EXECUÇÃO – CRÉDITO HABILITADO NO JUÍZO FALI-
MENTAR – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO NO JUÍZO 
LABORAL. Não havendo o exequente demonstrado a frustração 
da satisfação do crédito exequendo no processo de falência 
em curso ou o exaurimento do patrimônio da empresa falida, e 
uma vez que, não obstante a habilitação do crédito exequendo 
no Juízo da Falência, o juízo laboral já promoveu as diligências 
requeridas pelo autor contra as empresas nas quais os sócios 
da executada também figuram como únicos sócios, diligências 
estas infrutíferas, há de ser mantida a sentença que indeferiu 
o prosseguimento da execução nos autos da ação trabalhista. 
(TRT 24ª R – 1ª T – Rel. Des. Nicanor de Araujo Lima – DJe 
nº 1992 – 03.06.16 – p. 125 – Processo AP nº 0083600-
59.2007.5.24.0072)

FGTS

955 – Parcelamento
 RECURSO ORDINÁRIO. FGTS. ACORDO CELEBRA-
DO COM O AGENTE OPERADOR PARA PARCELAMENTO 
DOS DEPÓSITOS EM ATRASO. INVALIDADE EM RELAÇÃO 
À TRABALHADORA. Não tem validade em relação à obreira o 
acordo firmado entre o empregador inadimplente com os depó-
sitos do FGTS e o agente operador, no caso, a Caixa Econômica 
Federal, para parcelamento do débito em atraso, até porque a 
empregada dele não participou. Não se pode olvidar, ainda, o 
princípio da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas e a regra 
de que a transação não pode obrigar nem prejudicar a terceiro 
que dela não participou (CC, art. 844). (TRT 22ª R – 2ª T – Rel. 
Des. Manoel Edilson Cardoso – DJe nº 1990 – 01.06.16 – p. 
41 – Processo RO nº 0000361-46.2015.5.22.0101)

GORJETAS

954 – Distribuição do arrecadado
 GORJETAS. FORMA DE DISTRIBUIÇÃO DO MONTANTE 
ARRECADADO. NORMA COLETIVA. INVALIDADE. Na hipó-
tese, os Acordos Coletivos, ao regulamentar a forma de distri-
buição do montante arrecadado a título de gorjetas, fixando em 
60% o valor a ser distribuído aos empregados do estabeleci-
mento; e 40% para fazer face ao pagamento de FGTS, FGTS-
50%, 13º Salário, férias, férias acrescidas de 1/3 e INSS; agi-
ram em desconformidade com a flexibilização autorizada no art. 
7º da Constituição Federal. Verifica-se que os direitos previstos 

nos incisos VI, XIII e XIV, do art. 7ª, CF/1988, foram elastecidos 
a fim de privilegiar as negociações coletivas em detrimento da 
intervenção do Estado no contrato de trabalho, possibilitando, 
assim, que as partes possam se adaptar à realidade econômi-
ca. Neste aspecto, entendo que tal medida visa proteger o pró-
prio emprego, principal fonte de renda do trabalhador. É bem 
verdade que o “poder de barganha” não atinge a maioria dos 
trabalhadores. Exatamente por isso a flexibilização somente foi 
autorizada sob a tutela sindical, através de negociação coletiva 
e em relação a alguns direitos específicos, não abrangendo as 
medidas de proteção à saúde e segurança do trabalhador, ex-
ceto mediante expressa e específica autorização do Ministério 
do Trabalho e Emprego. Entretanto, no caso em espécie, apesar 
de não se vislumbrar violação a direitos de proteção à saúde e 
segurança do trabalhador, não há como reconhecer a validade 
de cláusula de acordo coletivo que autoriza a retenção, pela em-
presa, de valores arrecadados a título de taxas de serviço, vez 
que colidentes com o disposto nos arts. 9º e 457 da CLT. (TRT 
7ª R – 1ª T – Relª. Desª. Regina Gláucia Cavalcante Nepomu-
ceno – DJe nº 1990 – 01.06.16 – p. 260 – Processo RO nº 
0001200-28.2014.5.07.0003)

953 – Integração à remuneração
 GORJETAS. INTEGRAÇÃO NA REMUNERAÇÃO. Irre-
levante, para o reconhecimento do direito, que o empregador 
não promova a cobrança das gorjetas nas notas de serviço, por-
quanto se cuida de parcela remuneratória paga ao trabalhador 
em razão do contrato de trabalho, devendo, assim, integrar as 
verbas contratuais. Neste sentido, o comando expresso do art. 
457, caput e § 3º da CLT. (TRT 1ª R – 8ª T – Rel. Des. Maria 
Aparecida Coutinho Magalhaes – 24.06.16 – Processo RO nº 
0011743-86.2014.5.01.0026)

GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO

952 – Integração ao salário
 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO PERCEBIDA POR LON-
GO PERÍODO. INCORPORAÇÃO. NORMA INTERNA DA 
EMPRESA. SÚMULA 372 DO TST. Em respeito ao princípio da 
estabilidade financeira, passa a integrar a remuneração do em-
pregado a gratificação de função exercida por mais de dez anos, 
mesmo que em cargos distintos, conforme prevê a norma inter-
na da empresa, que está em consonância com o entendimento 
consolidado na Súmula 372 do TST. Recurso não provido. (TRT 
13ª R – 2ª T – Rel. Des. Francisco de Assis Carvalho e Silva – 
DJe nº 1991 – 02.06.16 – p. 20 – Processo RO nº 0131318-
96.2015.5.13.0001)

GREVE

951 – Ausência prévia à comunicação
 DISSÍDIO COLETIVO – GREVE – AUSÊNCIA DE CO-
MUNICAÇÃO PRÉVIA À EMPRESA – ABUSIVIDADE – 
DESCONTO PARCIAL DOS DIAS NÃO TRABALHADOS 
– PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. A falta de co-
municação, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) 
horas, da paralisação das atividades, por parte do sindicato, à 
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empresa suscitante constitui ofensa ao disposto no art. 3º, pa-
rágrafo único, da Lei nº 7.783/89 (Lei de Greve), o que, aliado 
à ausência da ata da assembleia deliberativa da deflagração 
da greve, leva à declaração da ilegalidade e abusividade da 
greve, ficando autorizada a empresa a suscitante, ante a culpa 
recíproca pela deflagração da greve, a descontar 50% (cin-
quenta por cento) dos dias de paralisação e compensar os 
50% restantes, podendo ser acordado entre as partes. (TRT 
20ª R – Tribunal Pleno – Relª. Desª. Maria das Graças Montei-
ro Melo – DJe nº 1992 – 03.06.16 – p. 30 – Processo DC nº 
0000308-34.2015.5.20.0000)

GRUPO ECONÔMICO

950 – Execução
 EXECUÇÃO. GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILI-
DADE SOLIDÁRIA. Demonstrada a ligação entre as atividades 
econômicas das executadas, que atuavam conjuntamente em 
prol de interesse comum, formando grupo econômico por coor-
denação, impõe-se manter a sentença que declarou a agravante 
solidariamente responsável pelos créditos trabalhistas deferidos 
ao obreiro, na forma do disposto no art. 2º, § 2º, da CLT, sendo 
certo que o fato de a empresa não ter integrado o polo passi-
vo da demanda na fase de conhecimento não caracteriza em-
pecilho ao reconhecimento do grupo econômico na execução, 
diante do cancelamento da Súmula nº 205 do TST. Agravo de 
petição conhecido parcialmente a que, no mérito, se nega provi-
mento. (TRT 18ª R – 3ª T – Rel. Des. Elvecio Moura dos Santos 
– DJe nº 1993 – 06.06.16 – p. 31 – Processo AP nº 0000108-
62.2011.5.18.0181)

HOME OFFICE

949 – Equiparação salarial
 EQUIPARAÇÃO SALARIAL. “HOME OFFICE”, TELETRA-
BALHO OU TRABALHO A DISTÂNCIA. CIDADE DIVERSA 
DA LOCALIDADE DA EMPRESA. Lei nº 12.551/2011. A ideia 
de “mesma localidade” contida no item X da Súmula 6 do TST 
– (O conceito de “mesma localidade” de que trata o art. 461 
da CLT refere-se, em princípio, ao mesmo município, ou a mu-
nicípios distintos que, comprovadamente, pertençam à mesma 
região metropolitana) deve ser interpretada à luz da legislação 
vigente e da evolução tecnológica presente, as quais facultam 
a muitos trabalhadores a conveniência de exercer suas ativida-
des profissionais por meio da internet, sem a necessidade de 
se deslocar da sua residência até à empresa. Com efeito, o tra-
balhador que executa seu trabalho a distância, não pode ter o 
direito à equiparação salarial mitigado sob o argumento de que 
trabalha em outra localidade, porquanto, à época da elaboração 
da CLT, não era possível prever a evolução das modalidades de 
realização do trabalho, sendo o teletrabalho uma delas, pelo que 
a Lei nº 12.551/2011 conferiu nova redação ao art. 6ª da CLT 
para equiparar o trabalho executado no domicílio do empregado 
àquele executado no estabelecimento do empregador. Recurso 
da parte autora ao qual se dá provimento no particular. (TRT 
9ª R – 5ª T – Rel. Des. Archimedes Castro Campos Junior – 
DJe nº 1991 – 02.06.16 – p. 240 – Processo RO nº 0000891-
85.2012.5.09.0014)

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

948 – Base de cálculo
 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. 
INCIDÊNCIA SOBRE A COTA PREVIDENCIÁRIA PATRO-
NAL. IMPOSSIBILIDADE. VERBA EXECUTADA DE OFÍCIO E 
QUE NÃO SE DEDUZ DO CRÉDITO DA PARTE LABORIS-
TA. ORIENTAÇÃO JURISPRUDÊNCIA N. 348 DA SBDI-1 DO 
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. Os honorários advo-
catícios devem ser calculados sobre o valor apurado na execu-
ção, sem as deduções para o imposto de renda e para o INSS 
a cargo do empregado. Já a contribuição previdenciária – cota 
do empregador –, por não dizer respeito a crédito do laborista, 
no sentido estrito do termo, e tratando de obrigação tributária 
patronal, executada ex officio na Justiça do Trabalho, portanto, 
sem qualquer intervenção do advogado constituído pela parte 
autora, não deve ser incluída na base de cálculo da referida 
remuneração profissional. Ademais, “a dedução dos descon-
tos fiscais e previdenciários”, prevista na OJ 348 da SBDI-I do 
TST, só pode se referir aos valores da parte obreira, posto que a 
contribuição previdenciária patronal não é subtraída do crédito 
trabalhista. (TRT 22ª R – 2ª T – Rel. Des. Fausto Lustosa Neto 
– DJe nº 1990 – 01.06.16 – p. 37 – Processo AP nº 0000578-
68.2010.5.22.0003)

HORAS EXTRAS

947 – Atividade insalubre
 HORAS EXTRAS HABITUAIS. ATIVIDADE INSALUBRE. 
JORNADA DE COMPENSAÇÃO 12x36. Em se tratando de 
trabalho realizado em condições insalubres, a implementação 
qualquer prorrogação de jornada depende de a licença prévia 
da autoridade competente em matéria de higiene do trabalho, 
conforme previsão do art. 60, da CLT. In casu, ante a não com-
provação de autorização da autoridade competente para imple-
mentação da jornada de 12x36, impõe-se a condenação da Re-
clamada ao pagamento das horas extras excedentes à 8ª diária e 
44ª semanal. Recurso da Reclamada a que se nega provimento, 
no particular. (TRT 23ª R – 2ª T – Relª. Desª. Eliney Bezerra 
Veloso – DJe nº 1990 – 01.06.16 – p. 74 – Processo RO nº 
0000126-74.2015.5.23.0126)

HORAS IN ITINERE

946 – Requisitos
 HORAS IN ITINERE. REQUISITOS. ART. 58, § 2º, DA 
CLT. O § 2º do art. 58 da CLT dispõe que o tempo despendido 
pelo empregado até o local de trabalho e para o seu retorno, 
por qualquer meio de transporte, não será computado na jor-
nada de trabalho, salvo quando, tratando-se de local de difícil 
acesso ou não servido por transporte público, o empregador 
fornecer a condução. Infere-se das informações colhidas no 
auto de inspeção judicial realizado no processo nº 0000260-
50.2015.5.23.0046 que a condução utilizada pela Autora era 
fornecida pela Ré e não se tratava de transporte público regular, 
motivo pelo qual a condenação ao pagamento das horas “in iti-
nere” deve ser mantida. Nega-se provimento ao recurso da Ré. 
(TRT 23ª R – 1ª T – Rel. Juiz Nicanor Fávero Filho (convocado) 
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– DJe nº 1990 – 01.06.16 – p. 55 – Processo RO nº 0000005-
92.2015.5.23.0046)

•••
945
 HORAS IN ITINERE. REQUISITOS. Segundo o disposto no 
§ 2º do art. 58 da CLT são horas in itinere o tempo despendido 
pelo empregado, em condução fornecida pelo empregador, até o 
local de trabalho e para o seu retorno, quando o local for de difícil 
acesso ou não servido por transporte público, ou seja, que permita 
ao trabalhador nele chegar senão pelo uso do transporte fornecido 
pela empresa. Comprovado o preenchimento de todos os requi-
sitos, as horas de deslocamento deverão ser remuneradas como 
extras. (TRT 1ª R – 6ª T – Rel. Des. Marcos de Oliveira Cavalcante 
– 24.06.16 – Processo RO nº 0011055-95.2015.5.01.0283)

JORNADA DE TRABALHO

944 – Banco postal
 ECT. BANCO POSTAL. JORNADA DO ART. 224 DA CLT. IM-
POSSIBILIDADE. SÚMULA 55 DO TST. NÃO APLICAÇÃO. Na 
trilha da decisão proferida pelo Pleno do TST e em respeito à dis-
ciplina judiciária, o empregado que trabalha em banco postal não 
tem direito à jornada especial prevista no art. 224 da CLT, haja vista 
que os serviços são básicos e meramente secundários em relação 
aos tipicamente bancários, com o objetivo de promover a inclusão 
social e financeira de pessoas de baixa renda ou que não têm como 
desfrutar do serviço regular prestado pelas instituições bancárias. 
Inaplicável, pois, o entendimento previsto na Súmula 55 do TST. 
Recurso a que se nega provimento. (TRT 13ª R – 2ª T – Rel. Des. 
Francisco de Assis Carvalho e Silva – DJe nº 1991 – 02.06.16 – p. 
15 – Processo RO nº 0130202-04.2015.5.13.0018)

943 – Intervalo intrajornada: motorista de ônibus
 INTERVALO INTRAJORNADA. FRACIONAMENTO.  MO-
TORISTA DE ÔNIBUS. FALTA DE PREVISÃO EM INSTRU-
MENTOS COLETIVOS. IMPOSSIBILIDADE. O fracionamento 
do intervalo intrajornada para a categoria vinculada ao transporte 
coletivo deve estar respaldado em normas coletivas, como pre-
vê o art. 71, § 5º, Consolidado, verbis: “O intervalo expresso 
no caput poderá ser reduzido e/ou fracionado, e aquele estabe-
lecido no § 1º poderá ser fracionado, quando compreendidos 
entre o término da primeira hora trabalhada e o início da última 
hora trabalhada, desde que previsto em convenção ou acordo 
coletivo de trabalho, ante a natureza do serviço e em virtude das 
condições especiais de trabalho a que são submetidos estrita-
mente os motoristas, cobradores, fiscalização de campo e afins 
nos serviços de operação de veículos rodoviários, empregados 
no setor de transporte coletivo de passageiros, mantida a re-
muneração e concedidos intervalos para descanso menores ao 
final de cada viagem” (destaquei). No caso concreto, o fraciona-
mento não encontra previsão nas normas coletivas juntadas ao 
processo. Recurso patronal improvido, no ponto. (TRT 6ª R – 3ª 
T – Rel. Des. Valdir José Silva de Carvalho – 29.06.16 – Proces-
so RO nº 0001243-11.2013.5.06.0008)

942 – Intervalo intrajornada: redução
 RECURSO ORDINÁRIO DA PARTE RECLAMADA. IN-
TERVALO INTRAJORNADA. REDUÇÃO POR NEGOCIAÇÃO 

COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE. A concessão do intervalo 
intrajornada é uma medida de proteção à saúde e segurança 
do trabalhador, uma pausa para repouso e alimentação, cujos 
limites estão insculpidos no art. 71 do Texto Consolidado. É in-
cabível a concessão parcial do intervalo intrajornada, a teor do 
entendimento da Súmula nº 437, I do C. TST. (TRT 7ª R – 1ª 
T – Relª. Desª. Regina Gláucia Cavalcante Nepomuceno – DJe 
nº 1990 – 01.06.16 – p. 191 – Processo RO nº 0000580-
73.2015.5.07.0005)

941 – Petroleiros: turno de revezamento
 RECURSO DE EMBARGOS. PETROLEIROS. TURNOS 
ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO. FOLGAS COMPEN-
SATÓRIAS. REFLEXOS DAS HORAS EXTRAORDINÁRIAS. 
São indevidos reflexos de horas extraordinárias nas folgas com-
pensatórias previstas na Lei nº 5.811/72, na medida em que há 
previsão no ordenamento jurídico brasileiro de apenas um re-
pouso semanal remunerado (art. 7º, XV, da CF e Lei nº 605/49). 
A previsão na Lei nº 5.811/72 de que a concessão de folgas 
compensatórias quita a obrigação de se conceder repouso se-
manal remunerado não significa equivaler as duas situações, 
mas apenas dispensa o empregador de conceder repouso 
semanal remunerado além das folgas compensatórias. Quises-
se o legislador considerar as folgas compensatórias da Lei nº 
5.811/72 como repousos semanais remunerados, deveria ter 
feito previsão expressa a respeito. Inaplicável a Súmula nº 172 
do c. TST. Embargos conhecidos e desprovidos. (TST – Subse-
ção I Especializada em Dissídios Individuais – Rel. Min. Aloysio 
Corrêa da Veiga – DJe nº 1991 – 02.06.16 – p. 524 – Processo 
E-RR nº 0001869-40.2014.5.11.0013)

940 – Turno ininterrupto de revezamento
 JORNADA CONTRATUAL. TURNOS ININTERRUPTOS 
DE REVEZAMENTO. TURNO FIXO. “JUS VARIANDI” DO EM-
PREGADOR. Uma vez que o obreiro foi contratado para tra-
balhar 220 horas mensais, seu retorno do turno ininterrupto de 
revezamento para o turno fixo em horário comercial não caracte-
riza majoração de jornada. O retorno à jornada contratualmente 
acordada afigura-se benéfico ao reclamante, pois trouxe melho-
rias à sua saúde física e mental, evitando os prejuízos causados 
ao organismo pela troca constante dos turnos. Assim, as mudan-
ças promovidas pela reclamada caracterizam-se como lícitas, 
não se inserindo na vedação contida no art. 468 da CLT, mas 
sim no “jus variandi” do empregador, a quem cabe administrar 
a prestação dos serviços. (TRT 14ª R – 1ª T – Relª. Desª. Elana 
Cardoso Lopes – DJe nº 2002 – 17.06.16 – p. 774 – Processo 
RO nº 0011028-57.2014.5.14.0131)

JUROS DE MORA

939 – Revisão de cálculos
 AGRAVO REGIMENTAL. JUROS DE MORA. REVISÃO DE 
CÁLCULOS. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.180-35/2001. Após 
a publicação da Medida Provisória nº 2.180-35, de 24/08/01, 
que acrescentou o art. 1º-F à Lei nº 9.494/97, os juros de mora 
aplicáveis às condenações da Fazenda Pública são de 0,5% ao 
mês. Tem-se, ainda, que a norma é de ordem pública e alcança 
os processos em curso, ressalvado apenas o período anterior 
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à sua edição. Agravo Regimental conhecido e provido. ACOR-
DAM os Desembargadores do Trabalho do Tribunal Pleno do 
Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, por unanimidade 
de votos, conhecer do Agravo Regimental e dar-lhe provimen-
to para, reformando o despacho agravado, determinar que, no 
montante devido pela executada, incida a alíquota de juros mo-
ratórios de 0,5% ao mês desde a data de ajuizamento da ação 
(15.08.2007) e até a data do efetivo pagamento, tudo conforme 
a fundamentação. (TRT 11ª R – Tribunal Pleno – Rel. Des. Lairto 
José Veloso – DJe nº 1990 – 01.06.16 – p. 1 – Processo AGr 
nº 0000003-65.2016.5.11.0000)

JUSTA CAUSA

938 – Abandono de emprego
 JUSTA CAUSA. ABANDONO DE EMPREGO. Para a ca-
racterização do abandono de emprego (art. 482, alínea i, da 
CLT), necessária a presença de dois elementos: o elemento 
subjetivo que se caracteriza pelo ânimo do empregado de não 
mais retornar ao emprego, e o elemento objetivo que se configu-
ra pela ausência injustificada e prolongada por mais de 30 dias, 
prazo fixado pela jurisprudência, recaindo sobre o empregador 
o encargo probatório de tais fatos por se tratar de fato obstati-
vo ao direito perseguido pelo empregado (arts. 818 da CLT e 
333, inciso II, do CPC). (TRT 17ª R – 1ª T – Rel. Des. José Luiz 
Serafini – DJe nº 1990 – 01.06.16 – p. 137 – Processo RO nº 
0000770-36.2015.5.17.0012)

937 – Auto de infração: nulo
 AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. DESPEDI-
DA POR JUSTA CAUSA. FÉRIAS PROPORCIONAIS. É firme 
a jurisprudência no sentido de que não são devidas as férias 
proporcionais na despedida por justa causa, a teor do art. 146, 
parágrafo único, da CLT, norma que não foi derrogada pela Con-
venção 132 da OIT. Isso porque, no conflito de normas legais, 
na seara trabalhista, deve ser adotado aquele sistema mais be-
néfico em relação a cada instituto, não se podendo pinçar da 
aludida norma internacional apenas um único dispositivo porque 
mais vantajoso para o trabalhador. Destarte, é nulo o Auto de 
Infração firmado com base na aludida norma internacional. (TRT 
20ª R – 1ª T – Rel. Des. Carlos de Menezes Faro Filho – DJe 
nº 1992 – 03.06.16 – p. 193 – Processo RO nº 0000428-
74.2015.5.20.0001)

936 – Desídia
 JUSTA CAUSA. DESÍDIA. FALTAS INJUSTIFICADAS. DU-
PLA PUNIÇÃO. Uma vez configurado o bis in idem, com a dupla 
punição para uma mesma falta, não deve ser reconhecida a justa 
causa de desídia, pois aplicada mesmo após suspensão aplica-
da ao empregado, por falta ao serviço. (TRT 11ª R – 1ª T – Rel. 
Des. David Alves de Mello Junior – DJe nº 1990 – 01.06.16 – p. 
124 – Processo RO nº 0000941-76.2015.5.11.0006)

935 – Improbidade
 JUSTA CAUSA. ATO DE IMPROBIDADE MAU PROCEDI-
MENTO. CONFIGURAÇÃO. Provado nos autos que o recla-
mante estava violando as câmeras de segurança colocadas no 
interior dos coletivos para fins de retirada dos chips de filmagem, 

indiscutivelmente deu causa à ruptura abrupta do contrato de 
trabalho por ato capitulado no art. 482, alíneas a e b, da CLT. 
(TRT 11ª R – 1ª T – Relª. Desª. Francisca Rita Alencar Albu-
querque – DJe nº 1990 – 01.06.16 – p. 127 – Processo RO nº 
0000982-86.2014.5.11.0003)

934 – Ônus da prova
 DISPENSA MOTIVADA. ÔNUS DA PROVA. ATO DE IM-
PROBIDADE. A dispensa por justa causa é a penalidade mais 
severa aplicada ao empregado e, por tal razão, o ônus da prova 
quanto ao fato que a justifica é exclusivo do empregador. Exige-se  
prova robusta e incontestável quanto ao ato faltoso cometido 
pelo empregado, bem como quanto à sua gravidade, de forma 
que se demonstre a real impossibilidade de manutenção do vín-
culo empregatício ou de resolução do contrato sem justa causa. 
Ausente prova inequívoca quanto à suposta falta imputada à re-
clamante, não há como manter a dispensa por justa causa. Re-
curso conhecido e parcialmente provido. (TRT 10ª R – 1ª T – Rel. 
Des. Grijalbo Fernandes Coutinho – DJe nº 1991 – 02.06.16 – 
p. 25 – Processo RO nº 0000017-04.2015.5.10.0003)

•••
933
 JUSTA CAUSA. ÔNUS DA PROVA. Em razão do princípio 
da continuidade da relação de emprego, cumpre ao empregador 
a comprovação da desídia e da insubordinação cometidas pelo 
obreiro no exercício do contrato de trabalho. Configurada a falta 
grave, deve ser mantida a sentença recorrida. (TRT 1ª R – 6ª T – 
Rel. Des. Marcos de Oliveira Cavalcante – 24.06.16 – Processo 
RO nº 0010865-36.2015.5.01.0024)

JUSTIÇA DO TRABALHO

932 – Competência
 COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. QUES-
TÕES RELATIVAS À SAÚDE, HIGIENE E SEGURANÇA DO 
TRABALHO. Tratando-se de demanda que versa acerca de ma-
téria relacionada ao meio ambiente e medicina do trabalho (saú-
de, higiene e segurança), como é a hipótese dos autos, mesmo 
admitindo-se a implantação de regime jurídico estatutário pelo 
ente público, é competente a Justiça do Trabalho para apreciar 
o pleito relativo ao adicional de insalubridade, enquanto perdu-
rar o vínculo, seja de natureza celetista ou estatutária, por força 
do entendimento consubstanciado na Súmula 736 do STF, se-
gundo a qual “Compete à Justiça do Trabalho julgar as ações 
que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas 
trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalha-
dores”. (TRT 22ª R – 2ª T – Rel. Des. Manoel Edilson Cardoso 
– DJe nº 1991 – 02.06.16 – p. 97 – Processo RO nº 0080837-
02.2014.5.22.0103)

931 – Competência territorial
 EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. Deter-
minar que a reclamação trabalhista tenha prosseguimento em 
juízo distante do domicílio do empregado implica denegação do 
acesso à justiça, em afronta a direito fundamental consagrado 
no art. 5º, XXXV, da Constituição da República. Também con-
figura inobservância aos princípios protetivos do direito do tra-
balho, pois desconsidera a condição do reclamante de hipossu-
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ficiente. (TRT 17ª R – 1ª T – Rel. Des. José Luiz Serafini – DJe 
nº 1990 – 01.06.16 – p. 149 – Processo RO nº 0000860-
50.2015.5.17.0010)

930 – Competência: cargo em comissão
 CARGO EM COMISSÃO. COMPETÊNCIA. Compete à 
Justiça Comum o julgamento de demanda ajuizada por ocupante 
de cargo em comissão, ainda que adotante do regime celetista, 
por se tratar de relação jurídica de natureza administrativa, con-
soante estabelece o art. 114 da Constituição da República, cuja 
interpretação foi fixada pelo C. STF no julgamento da ADIN n. 
3395-6. (TRT 15ª R – 5ª T – Relª. Desª. Thelma Helena Mon-
teiro de Toledo Vieira – 09.06.16 – Processo RO nº 0010353-
15.2015.5.15.0040)

929 – Competência: concurso público
 EMBARGOS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRA-
BALHO. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. RE-
CURSO DE REVISTA DO MUNICÍPIO NÃO CONHECIDO. 
RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA NÃO DEMONS-
TRADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. Dian-
te da pretensão de empregado de Município, contratado sem 
concurso público, de receber parcelas rescisórias, a jurispru-
dência desta c. Corte consagra a competência da Justiça do 
Trabalho, que apenas deve ser afastada nos casos em que se 
discute relação administrativa ou contrato temporário, o que não 
é o caso, na medida em que se trata de empregada contratada 
sem concurso público, não tendo o Município demonstrado a 
existência de contrato jurídico-administrativo. Embargos conhe-
cidos e desprovidos. (TST – Subseção I Especializada em Dis-
sídios Individuais – Rel. Min. Aloysio Corrêa da Veiga – DJe nº 
1991 – 02.06.16 – p. 525 – Processo E-ED-RR nº 0144300-
14.2013.5.16.0007)

928 – Competência: eleições sindicais
 AÇÕES ENVOLVENDO ELEIÇÕES SINDICAIS – COM-
PETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. A Justiça do Trabalho 
é competente para apreciar ações acerca do processo eleitoral 
em sindicatos, por se tratar de matérias de interesse do próprio 
sindicato e seus associados, que refletem a própria representa-
ção sindical (art. 114, III, da CF/88). (TRT 3ª R – 2ª T – Rel. Des. 
Lucas Vanucci Lins – 30.06.16 – Processo RO nº 0010287-
88.2014.5.03.0174)

927 – Competência: execução de sentença arbitral
 EXECUÇÃO DE SENTENÇA ARBITRAL. COMPETÊNCIA 
DA JUSTIÇA DO TRABALHO. A Justiça do Trabalho é compe-
tente para promover a execução de sentença arbitral. Inteligência 
dos arts. 876 e 877-A da CLT e do art. 31 da Lei nº 9.307/1996. 
(TRT 2ª R – 7ª T – Relª. Desª. Dóris Ribeiro Torres Prina – 
17.06.16 – Processo AP nº 0011700-07.2009.5.02.0315)

926 – Competência: fundação pública
 CONTRATO DE TRABALHO COM FUNDAÇÃO PÚBLICA. 
RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA 
DA JUSTIÇA DO TRABALHO. A Reclamada é uma Fundação 
Pública. Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na 
ADI-MC 2135/DF, não pode existir contratação pelo regime ce-

letista no âmbito das autarquias e fundações instituídas e man-
tidas pelo poder público. Ante a impossibilidade da contratação 
pelo regime celetista e não se tratando de relação estatutária, 
uma vez afastada a autonomia na prestação de serviços, por 
exclusão, o vínculo a ser eventualmente reconhecido inserir-se-ia 
nesse tertium genus nominado pelo STF como relação jurídico 
administrativa. Logo, em face das decisões da Suprema Corte 
no sentido de que as relações jurídico-administrativas fogem à 
competência trabalhista, incompetente é a Justiça do Trabalho 
para apreciar a lide. (TRT 10ª R – 1ª T – Relª. Desª. Flávia Si-
mões Falcão – DJe nº 1990 – 01.06.16 – p. 18 – Processo RO 
nº 0005010-36.2015.5.10.0021)

925 – Competência: jurídico-administrativa
 JUSTIÇA DO TRABALHO. INCOMPETÊNCIA. ADMINIS-
TRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA E PRE-
CÁRIA. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. O Supremo 
Tribunal Federal, além de restabelecer a vigência do Regime Jurí-
dico Único, afastou toda e qualquer interpretação do art. 114, in-
ciso I, da Constituição Federal, que inserisse na competência da 
Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre o 
Poder Público e os servidores a ele vinculados por típica relação 
de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, o que 
se aplica às ações propostas por trabalhadores contratados sob 
a égide da Lei nº 8.745/93 combinada com o inciso IX do art. 37 
da CRFB/1988, nos exatos termos do que foi deliberado nos 
autos da ADIN-MC 2.135/DF e da ADI-MC 3.395/DF. Ademais, 
como foi decidido no RE 573.202/AM, a Suprema Corte Consti-
tucional também remeteu à competência da Justiça Comum toda 
discussão acerca da regularidade de contratação de natureza 
temporária e precária firmada sob a égide do inciso IX do art. 37 
da Constituição Federal. No caso concreto, a análise prefacial 
dos autos demonstra que a relação jurídica entre as partes não 
detém natureza trabalhista, mas se trata em verdade de situação 
jurídico-administrativa e consequentemente fora da competên-
cia desta Justiça Especializada. (TRT 10ª R – 1ª T – Rel. Des. 
Dorival Borges de Souza Neto – DJe nº 1991 – 02.06.16 – p. 
32 – Processo RO nº 0000467-11.2015.5.10.0014)

924 – Diário Eletrônico: publicação
 AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS NÃO ADMITIDOS. 
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA FONTE OFICIAL DE PUBLI-
CAÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. DIÁRIO ELETRÔNICO 
DA JUSTIÇA DO TRABALHO COMO FONTE OFICIAL DE PU-
BLICAÇÃO DAS DECISÕES DO TRIBUNAL SUPERIOR DO 
TRABALHO. Desserve o aresto paradigma a cotejo de tese, uma 
vez que a jurisprudência da SBDI-1 registra ser imprescindível 
a referida indicação do DEJT. Há, apenas, a indicação da data e 
não há referência ao DEJT. Agravo Regimental não provido. (TST 
– Subseção I Especializada em Dissídios Individuais – Rel. Min. 
Aloysio Corrêa da Veiga – DJe nº 1991 – 02.06.16 – p. 522 – 
Processo AgR-E-ED-RR nº 0000256-76.2010.5.12.0019027)

923 – Seguro de vida
 SEGURO DE VIDA. CONTRATAÇÃO DECORRENTE DA 
RELAÇÃO DE EMPREGO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO 
TRABALHO. A implementação do seguro de vida pelo emprega-
dor trata-se de benefício estabelecido em função do contrato de 
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trabalho, e portanto, a competência para disciplinar as questões 
relativas a este contrato de seguro cabe a esta Especializada. 
Nos termos do art. 114 da CF/88, “Compete à Justiça do Tra-
balho processar e julgar: I – as ações oriundas da relação de 
trabalho [...]; VI – as ações de indenização por dano moral ou 
patrimonial, decorrentes da relação de trabalho; [...] IX – outras 
controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da 
lei”. No caso dos autos, não foi ajustado contrato de seguro de 
vida, meramente, com a empresa seguradora ré, de modo a pre-
venir o autor e sua família em face de eventual infortúnio que 
viesse a sofrer, e sim em face do próprio contrato de emprego, 
e diante de vinculação com o empregador, teve acesso ao bene-
fício. Tal condição atrai a competência para conhecer e julgar a 
matéria para o âmbito desta especializada, por força do art. 114, 
IX, da Constituição Federal. Recurso ordinário do autor a que 
se dá parcial provimento para determinar o retorno dos autos à 
Origem para que prossiga o julgamento da matéria como enten-
der de direito. (TRT 9ª R – 5ª T – Rel. Des. Archimedes Castro 
Campos Junior – DJe nº 1991 – 02.06.16 – p. 241 – Processo 
RO nº 0000921-44.2012.5.09.0007)

JUSTIÇA GRATUITA

922 – Cabimento
 BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. SINDICATO. 
PRECARIEDADE FINANCEIRA. NECESSIDADE DE COM-
PROVAÇÃO. Para o ente sindical fazer jus à concessão dos 
benefícios da justiça gratuita e, consequentemente, à isenção 
do pagamento das despesas processuais, necessário que 
comprove a condição de miserabilidade, isso porque os sin-
dicatos contam com diversas fontes de renda, como contri-
buição sindical obrigatória e mensalidades dos associados, 
não podendo, pois, referida condição ser presumida, tendo em 
vista que a legislação direciona os benefícios da justiça gratui-
ta à pessoa física e, apenas, de forma excepcional, à pessoa 
jurídica. (TRT 14ª R – 1ª T – Relª. Desª. Maria Cesarineide de 
Souza Lima – DJe nº 2004 – 21.06.16 – p. 392 – Processo 
RO nº 0000973-33.2015.5.14.0092)

921 – Honorários periciais
 BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. HONORÁRIOS 
PERICIAIS INDEVIDOS. Reconhecido ser o reclamante bene-
ficiário da gratuidade da justiça, não pode ser condenado no 
pagamento de honorários periciais, nos moldes do art. 790-B da 
CLT, na medida em que firmou declaração de insuficiência eco-
nômica. A verba honorária deve ser suportada na forma prevista 
nos arts. 141 a 145 da Consolidação das Normas da Correge-
doria (Provimento GP/CR n.º 13/2006). (TRT 2ª R – 7ª T – Relª. 
Desª. Dóris Ribeiro Torres Prina – 30.06.16 – Processo AIRO nº 
0002689-44.2010.5.02.0015)

920 – Requisitos
 JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS. Para a concessão da 
justiça gratuita, basta, nos termos do art. 790, § 3º, da CLT, o 
requerimento e declaração na petição inicial, atendidos pelo Re-
clamante, tornando devida a concessão dos benefícios da justi-
ça gratuita. (TRT 15ª R – 5ª T – Rel. Des. Luiz Antonio Lazarim 
– 08.06.16 – Processo RO nº 0010225-91.2014.5.15.0084)

MOTORISTA

919 – Controle de jornada
 MOTORISTA PROFISSIONAL – TRABALHO EXTERNO 
– VIGÊNCIA DA LEI Nº 12.619/2012 – CONTROLE OBRI-
GATÓRIO. A partir da vigência da Lei nº 12.619/2012, em 
11.09.2012, por meio da regulamentação pelo CONTRAN 
(Resoluções 405 e 406), o controle de jornada por parte do 
empregador passou a ser obrigatório (art. 2º, V), de modo que, 
não apresentados os documentos comprobatórios pela ré, são 
devidas as horas extras. (TRT 24ª R – 1ª T – Rel. Des. Nicanor 
de Araujo Lima – DJe nº 1991 – 02.06.16 – p. 180 – Processo 
RO nº 0024004-06.2014.5.24.0071)

MULTA

918 – Art. 475-J do CPC
 RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA. PROCESSO 
DO TRABALHO. MULTA DO ART. 475-J DO CPC. INAPLI-
CABILIDADE. A execução trabalhista deve seguir os ditames 
estabelecidos pela CLT, que, em seus arts. 786 e seguintes, re-
gula a matéria, havendo eventuais lacunas, as regras atinentes 
à Lei de Execuções Fiscais, nos moldes previstos pelo art. 769 
Consolidado. Inaplicável, pois, ao Processo do Trabalho a multa 
capitulada no art. 475-J do CPC, seja por não existir omissão a 
justificar tal supletividade, seja por haver confronto, no particular, 
entre os procedimentos inerentes aos dois Diplomas Processu-
ais. Preleciona o Ministro Ives Gandra Martins Filho “A referida 
inovação do Processo Civil, introduzida pela Lei nº 11.232/05, 
não se aplica ao Processo do Trabalho, já que tem regramento 
próprio (arts. 880 e ss da CLT), e a nova sistemática do Proces-
so Comum não é compatível com aquela existente no Processo 
do Trabalho, no qual o prazo de pagamento ou penhora é de 
apenas 48 horas. Assim, inexiste omissão justificadora da apli-
cação subsidiária do Processo Civil, nos termos do art. 769 da 
CLT, não havendo como pinçar do dispositivo apenas a multa, 
aplicando, no mais, a sistemática processual trabalhista.”. Clarivi-
dente, assim, que a cominação da multa lastreada no art. 475-J 
do CPC, no processo trabalhista, agride, visceralmente, o princí-
pio do devido processo legal, norma de direito fundamental, con-
sagrada no art. 5º, inciso LIV, da Carta Política Nacional. (TRT 
6ª R – 3ª T – Rel. Des. Valdir José Silva de Carvalho – 29.06.16 
– Processo RO nº 0001317-79.2010.5.06.0102)

917 – Art. 477 § 8º da CLT
 MULTA DO ART. 477, §8º, DA CLT. ATRASO NA ENTRE-
GA DAS GUIAS PARA HABILITAÇÃO NO SEGURO-DESEM-
PREGO. INCIDÊNCIA. O pagamento das verbas rescisórias 
efetuado dentro do prazo estabelecido na lei, sem a entrega de 
guias para habilitação ao seguro-desemprego e saque do FGTS, 
enseja a condenação na multa do § 8.º, do art. 477, da CLT. 
(TRT 21ª R – 1ª T – Rel. Des. Ricardo Luís Espíndola Borges – 
DJe nº 1990 – 01.06.16 – p. 427 – Processo RO nº 0000017-
95.2015.5.21.0003)

916 – Art. 477 da CLT
 MULTA DO ART. 477, § 8º, DA CLT. CONTROVÉRSIA 
ACERCA DA DISPENSA POR JUSTA CAUSA. JUSTA CAUSA 
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REVERTIDA EM JUÍZO. Ante o cancelamento da Orientação 
Jurisprudencial nº 351 da SBDI-1, aplica-se a citada penalidade, 
ainda que exista controvérsia acerca de parcelas controvertidas 
e da própria existência da relação de emprego, conforme o teor 
do § 8º do art. 477 da CLT. Com efeito, nos precisos termos 
desse preceito de lei, apenas quando o trabalhador der causa 
à mora no pagamento das verbas rescisórias, não será devida a 
multa. (TRT 7ª R – 1ª T – Relª. Desª. Regina Gláucia Cavalcante 
Nepomuceno – DJe nº 1990 – 01.06.16 – p. 211 – Processo 
RO nº 0000687-78.2015.5.07.0018)

915 – Art. 601 do CPC
 ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA 
DO ART. 601 DO CPC DE 73. As contínuas investidas da exe-
cutada, utilizando-se de sucessivos recursos processuais com 
claro intuito protelatório, mesmo reconhecendo a aplicação da 
norma constitucional ao caso concreto, devem ser coibidas, uma 
vez que não constituem o exercício regular de um direito, mas 
oposição maliciosa à execução, por meios artificiosos (art. 600, 
II, do CPC de 73, vigente à época da tramitação do processo 
na primeira instância). Configurados, assim, os atos atentatórios 
à dignidade da Justiça, é devida a multa prevista no art. 601 do 
CPC de 73. (TRT 4ª R – Seção Especializada em Execução – 
Relª. Desª. Cleusa Regina Halfen – 21.06.16 – Processo AP nº 
0000483-43.2012.5.04.0561)

914 – Ato atentatório à dignidade da Justiça
 MULTAS POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTI-
ÇA E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 
Não restando configurada nos autos a vontade consciente ou o 
ânimo de lesar interesse alheio, por parte do executado, não há 
que se falar em litigância de má-fé ou mesmo ato atentatório à dig-
nidade da Justiça, pelo que devem ser expurgadas do julgado as 
multas aplicadas ao recorrente assim como os honorários advocatí-
cios. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TRT 16ª R – 1ª T 
– Rel. Des. James Magno Araújo Farias – DJe nº 1996 – 09.06.16 
– p. 102 – Processo AP nº 0029700-54.2011.5.16.0005)

NORMA COLETIVA

913 – Hora noturna
 HORA NOTURNA. REDUÇÃO DA HORA FICTA. Na hipó-
tese de norma coletiva haver estabelecido à hora noturna em 60 
minutos, porém elevado o adicional legal (art. 73, § 1º, da CLT) 
de 20% para 40%, à luz da teoria do conglobamento, inexiste 
prejuízo para os trabalhadores e, sendo assim, não há falar em 
afronta ao art. 73, § 1º, da CLT. (TRT 17ª R – 1ª T – Rel. Des. 
José Luiz Serafini – DJe nº 1990 – 01.06.16 – p. 204 – Proces-
so RO nº 0001397-86.2014.5.17.0008)

PENHORA

912 – Aposentadoria
 PENHORA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. A pe-
nhora de proventos de aposentadoria, ainda que parcial, para 
satisfação de créditos trabalhistas, não está amparada pelo art. 
649, § 2°, do CPC (art. 883, § 2°, do NCPC). A exceção pre-
vista na lei refere-se exclusivamente à prestação alimentícia, es-

pécie de crédito de natureza alimentar. (TRT 12ª R – 5ª T – Rel. 
Des. Edson Mendes de Oliveira – 01.06.16 – Processo AP nº 
05670-2008-036-12-85-5)

911 – Bem de família
 IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA NÃO CONFIGURADO. SUB-
SISTÊNCIA DA PENHORA. O bem de família, preconizado na 
Lei nº 8.009/90, reveste-se da condição de impenhorabilidade 
porque está estritamente ligado ao valor da moradia previsto 
no art. 6º da Constituição Federal como direito fundamental do 
ser humano, bem como em face do princípio da dignidade da 
pessoa humana do devedor. Todavia, in casu, os Executados 
não comprovaram que o imóvel penhorado é efetivamente sua 
residência, nos termos da Lei nº 8.009/90, assim a constrição 
judicial que recai sobre ele deve ser mantida. Agravo de Petição 
a que se nega provimento. (TRT 23ª R – 2ª T – Relª. Desª. Eliney 
Bezerra Veloso – DJe nº 1990 – 01.06.16 – p. 55 – Processo 
AP nº 0050004-31.2015.5.23.0008)

910 – Bens impenhoráveis
 EXECUÇÃO. PENHORA. INSTRUMENTO DE TRABA-
LHO. Manutenção da condição de impenhorabilidade de bem 
objeto da constrição judicial – veículo automotor para explora-
ção de transporte de passageiros –, por se constituir em ins-
trumento de trabalho, nos termos do art. 833, V, do Código de 
Processo Civil. (TRT 4ª R – 8ª T – Relª. Desª. Vania Mattos – 
21.06.16 – Processo AP nº 0000771-48.2011.5.04.0812)

909 – Quinhão hereditário
 EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DO QUINHÃO 
HEREDITÁRIO. Não havendo notícia, nos autos, de ter sido 
aberto o inventário para o arrolamento e partilha dos bens dei-
xados pela falecida mãe do terceiro embargante e da executada 
(irmãos), não cabe a expropriação do imóvel que compõe o acer-
vo do espólio, na medida em que o acervo do espólio representa 
a universalidade da sucessão, sendo indivisível e comum aos 
herdeiros (art. 1.791 do Código Civil). (TRT 17ª R – 1ª T – Rel. 
Des. José Luiz Serafini – DJe nº 1990 – 01.06.16 – p. 142 – 
Processo AP nº 0000844-87.2015.5.17.0013)

908 – Veículo alienado
 AGRAVO DE PETIÇÃO EM EMBARGOS DE TERCEIRO. 
VEÍCULO. PENHORADO OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁ-
RIA. IRRELEVÂNCIA. AUTOMÓVEL COM EVIDENTE VALOR 
DE MERCADO. ÓBICE NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA 
MANTIDA. Não constitui óbice à penhora o fato do veículo cons-
tritado estar alienado fiduciariamente, mormente quando o con-
trato de alienação já se encontra praticamente quitado, restando 
apenas 3 parcelas para o completo adimplemento. Agravo de 
Petição a que se nega provimento. (TRT 13ª R – 1ª T – Rel. Des. 
Leonardo Jose Videres Trajano – DJe nº 1990 – 01.06.16 – p. 
4 – Processo AP nº 0130002-73.2014.5.13.0004)

PERÍCIA

907 – Laudo: fisioterapeuta
 LAUDO PERICIAL REALIZADO POR FISIOTERAPEUTA. 
AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES ERGONÔMICAS DE TRA-
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BALHO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. O art. 145 e parágrafos, 
do Código de Processo Civil, não estabelece restrição em rela-
ção à natureza da profissão do perito, mas apenas impõe exigên-
cia quanto ao grau de formação necessário. Impõe-se observar 
que na hipótese em análise, a perícia se restringiu à avaliação de 
condições ergonômicas do trabalho, para o que o profissional 
terapeuta encontra-se habilitado, sem emitir qualquer diagnós-
tico de doença profissional. As conclusões da perita a respeito 
das condições ergonômica, conforme se observa dos fundamen-
tos da r. sentença, não foram isoladamente consideradas, mas 
analisadas em conjunto com a prova testemunhal e documental 
produzida nos autos, auxiliando a formação do convencimento 
do Juízo a respeito da controvérsia estabelecida (art. 131, do 
CPC). Assim, não há se falar, na hipótese, de nulidade da perícia 
realizada por fisioterapeuta. Precedentes do TST sobre a maté-
ria. Recurso ordinário da reclamada ao qual se nega provimento, 
nesse particular. (TRT 9ª R – 5ª T – Rel. Des. Archimedes Castro 
Campos Junior – DJe nº 1991 – 02.06.16 – p. 235 – Processo 
RO nº 0000446-30.2012.5.09.0091)

PLANO DE INCENTIVO AO DESLIGAMENTO

906 – Vício de consentiemto
 RECURSO ORDINÁRIO. PLANO DE INCENTIVO AO 
DESLIGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTI-
MENTO. VALIDADE. Inexistindo qualquer evidência de vício de 
consentimento quando da adesão do reclamante ao Plano de 
Incentivo ao Desligamento – PID, reconhece-se a validade da 
adesão, nos termos constantes do manual e demais documen-
tos carreados aos autos, pelo que não há o que se falar em dife-
renças ou condenação da Reclamada em aviso prévio ou multa 
fundiária. Recurso desprovido. (TRT 19ª R – 1ª T – Relª. Desª. 
Vanda Maria Ferreira Lustosa – DJe nº 1990 – 01.06.16 – p. 
549 – Processo RO nº 0000637-58.2015.5.19.0005)

PLANO DE SAÚDE

905 – Aposentado: manutenção
 MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE – APOSENTADO 
QUE CONTINUA TRABALHANDO NA MESMA EMPRESA – 
DESLIGAMENTO POSTERIOR. Ao empregado aposentado 
que continua trabalhando na mesma empresa e dela vem a se 
desligar é garantido o direito de manter sua condição de bene-
ficiário do plano de saúde coletivo na forma do art. 31 da Lei nº 
9.656/98, sem necessidade de eventual desconstituição do ato 
demissional. Exegese do artigo citado e do art. 22 da Resolução 
Normativa nº 279, da Agência Nacional de Saúde Suplementar 
– ANS. (TRT 24ª R – 1ª T – Rel. Des. Nicanor de Araujo Lima 
– DJe nº 1992 – 03.06.16 – p. 95 – Processo RO nº 0024227-
14.2015.5.24.0106)

904 – Restabelecimento
 MANDADO DE SEGURANÇA – REINTEGRAÇÃO E 
RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE – OBREIRO 
AFASTADO POR MOTIVO DE DOENÇA – CONCESSÃO 
PARCIAL. Sobressai dos autos que agiu com prudência o juiz 
coator ao determinar o restabelecimento do plano de saúde do 
obreiro, porque constatado que dia seguinte ao recebimento do 

aviso prévio fora afastado de suas atribuições por motivo de do-
ença, embora não se possa negar que o gozo de licença médica 
seja motivo suficiente para negar sua reintegração, motivo pelo 
qual concede-se parcialmente a segurança perseguida. (TRT 
20ª R – Tribunal Pleno – Relª. Desª. Maria das Graças Montei-
ro Melo – DJe nº 1992 – 03.06.16 – p. 3 – Processo MS nº 
0000008-38.2016.5.20.0000)

PRESCRIÇÃO

903 – Intercorrente
 PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. POSSIBILIDADE. 
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. Com a entrada em vigor da Lei nº 
11.051/2004, que acrescentou o § 4º ao art. 40 da Lei nº 6.830 
/80, viabilizada está a possibilidade da decretação de ofício da 
prescrição intercorrente por iniciativa judicial, condicionada, po-
rém, à prévia oitiva da parte exequente para, querendo, arguir 
quaisquer causas suspensivas ou interruptivas do prazo prescri-
cional. Agravo de petição conhecido e provido. (TRT 16ª R – 1ª 
T – Rel. Des. José Evandro de Souza – DJe nº 1994 – 07.06.16 
– p. 44 – Processo AP nº 0008700-49.2007.5.16.0001)

PROCESSO

902 – Extinção
 EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 
MÉRITO. ART. 267, INCS. I, IV E VT, DO CPC. INOCORRÊN-
CIA. PETIÇÃO INICIAL REGULAR. PARTES LEGÍTIMAS. 
DISPENSABILIDADE DA CONDIÇÃO DE DEPENDENTES 
JUNTO À PREVIDÊNCIA SOCIAL E DE ALVARÁ JUDICIAL. 
A petição inicial preenche os requisitos estampados no art. 
840, § 1º, da CLT, com a identificação dos herdeiros neces-
sários do de cujos devidamente comprovada, a exposição dos 
fatos (não pagamento dos direitos trabalhistas), os dados do 
contrato de trabalho (período laborado e salário) e os pedidos 
(férias, 13º salário, FGTS e indenização por danos morais). A 
condição de dependente junto à Previdência Social sequer 
se aplica aos maiores de idade, e não afasta os menores do 
direito ao crédito (herança). De igual modo, o alvará judicial 
também é disponível, posto que não houve depósito ou pa-
gamento algum, tudo dependerá da apreciação da causa. 
Logo, a extinção sumária do feito não foi o melhor desfecho, 
desatendendo ao disposto no art. 284 do CPC. Prevaleceu 
o formalismo sobre o direito, a técnica sobre a essência, em 
detrimento do desiderato superior da efetiva prestação juris-
dicional. Deve o feito prosseguir. Recurso provido. (TRT 11ª R 
– 1ª T – Relª. Desª. Francisca Rita Alencar Albuquerque – DJe 
nº 1990 – 01.06.16 – p. 121 – Processo RO nº 0000927-
85.2014.5.11.0052)

901 – Peça: inépcia da inicial
 INÉPCIA DA INICIAL- A peça vestibular não deve ser consi-
derada inepta, porquanto atendidas as disposições inscritas no 
art. 840, 1º, da CLT e 319 do CPC/2015, não podendo, portan-
to, ser enquadrada nos preceitos estabelecidos no art. 330, §1º, 
do CPC/2015. (TRT 7ª R – 1ª T – Relª. Desª. Regina Gláucia 
Cavalcante Nepomuceno – DJe nº 1990 – 01.06.16 – p. 206 – 
Processo RO nº 0000678-93.2014.5.07.0037)
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PROFESSOR

900 – Carga horária: ampliação
 ALTERAÇÃO CONTRATUAL LÍCITA. AMPLIAÇÃO JORNA-
DA. PROFESSOR. Não implica em alteração ilícita o aumen-
to da jornada de trabalho de professor de 20 para 40 horas 
semanais, com a remuneração correspondente, bem quando 
não há concordância do empregado. (TRT 5ª R – 4ª T – Relª. 
Desª. Graça Boness – 30.06.16 – Processo RO nº 0001881-
83.2014.5.05.0122)

899 – Hora-atividade
 HORA-ATIVIDADE. PROFESSOR. LEI Nº 11.738/2008. 
CONSTITUCIONALIDADE. O § 4º do art. 2º da Lei nº 
11.738/2008 assegura o limite máximo de 2/3 da carga horária 
aos profissionais do magistério público para o desempenho de 
atividades relacionadas à interação com educandos; logo, ga-
rante que 1/3 da carga horária seja para horas-atividade, refletin-
do, desta forma, o desiderato da valorização da educação nacio-
nal, preconizada pela Constituição de 1988 e pela Lei Federal nº 
9.394/1996. (TRT 12ª R – 3ª T – Relª. Desª. Lília Leonor Abreu 
– 07.06.16 – Processo RO nº 0002400-49.2013.5.12.0041)

898 – Horas extras: reuniões pedagógicas
 PROFESSOR. REUNIÕES PEDAGÓGICAS REALIZA-
DAS DURANTE RECESSO ESCOLAR. HORAS EXTRAS. 
ART. 322, DA CLT. Do ponto de vista da técnica legislativa, 
interpreta-se não haver equivalência nas expressões dadas pelo 
legislador, no mesmo artigo de lei (art. 322, CLT), ou seja, “férias 
escolares”, constante do caput, e “férias”, do § 2º. Interpreta-se, 
por esse prisma, que são efetivamente situações jurídicas distin-
tas. A primeira referindo-se ao denominado “recesso escolar” e 
a segunda a férias do professor. Deixa-se certo a impossibilida-
de de se exigir do professor realizar atividades nas férias (inclu-
sive exames a que alude o § 2º referido), do que resulta, nesse 
aspecto, inaplicável tal dispositivo. Conclui-se, outrossim, não 
haver óbice para a participação do professor em reuniões peda-
gógicas ou outras atividades curriculares no período de recesso 
escolar, desde que não coincidente com férias pessoais, não fa-
zendo jus ao pagamento de horas extras, exceto se extrapoladas 
as horas-aulas contratadas. Recurso ordinário da reclamada, ao 
qual se dá provimento, para excluir condenação em horas extras 
pela participação em reuniões durante período de recesso esco-
lar, dentro da jornada contratada. (TRT 9ª R – 5ª T – Rel. Des. 
Archimedes Castro Campos Junior – DJe nº 1991 – 02.06.16 
– p. 242 – Processo RO nº 0001273-75.2012.5.09.0015)

PROVA

897 – Emprestada
 ELETRICISTA. LAUDOS TÉCNICOS. PROVA EMPRES-
TADA. LABOR COM LINHA ENERGIZADA. DEFERIMENTO. 
Não sendo mais possível a realização de perícia técnica, uma vez 
que a ré não possui mais nenhuma obra em andamento, e ane-
xando as partes laudos periciais com conclusões antagônicas, 
há de ser mantida a sentença que deferiu o pedido de adicional 
de periculosidade, tomando por base perícia técnica que indica 
que as atividades diárias se desenvolviam com linha viva (ener-
gizada). (TRT 21ª R – 1ª T – Rel. Des. Ricardo Luís Espíndola 

Borges – DJe nº 1990 – 01.06.16 – p. 461 – Processo ROPS 
nº 0000587-78.2015.5.21.0004)

896 – Oral: divergência
 PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE. APLICAÇÃO. DIVERGÊN-
CIA DA PROVA ORAL PRODUZIDA. Considerando a divergên-
cia dos depoimentos das testemunhas, sobreleva a aplicação do 
princípio da imediatidade. Com efeito, é justamente na ocasião 
da oitiva dos depoimentos que se revela presente o controle 
imediato da audiência instrutória pelo juiz, oportunidade em que 
sente as reações e as emoções das partes e das testemunhas 
diante dos questionamentos que lhes são feitos, o que serve de 
base para a formação do seu convencimento acerca da verdade 
dos fatos, quando da prolação da sentença. (TRT 12ª R – 3ª 
T – Relª. Desª. Lília Leonor Abreu – 07.06.16 – Processo RO nº 
0000679-30.2014.5.12.0008)

RECLAMAÇÃO CORREICIONAL

895 – Tempestividade
 AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CORREICIO-
NAL. TEMPESTIVIDADE. Considera-se tempestiva a reclama-
ção correicional ajuizada antes da publicação do ato judicial 
contra o qual se insurge a parte, devendo os autos retornarem à 
Corregedoria para proferimento de nova decisão, como enten-
der de direito. Agravo Regimental conhecido e parcialmente pro-
vido. (TRT 11ª R – Tribunal Pleno – Relª. Desª. Maria das Graças 
Alecrim Marinho – DJe nº 1990 – 01.06.16 – p. 1 – Processo 
AG nº 0000005-35.2016.5.11.0000)

RECURSO

894 – Deserto
 AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ORDINÁRIO 
DESERTO. RECOLHIMENTO INSUFICIENTE DO DEPÓSITO 
RECURSAL. No momento da interposição do recurso a parte 
deve comprovar o recolhimento do depósito recursal em guia 
própria e no montante fixado pelo Tribunal Superior do Trabalho 
à época, sob pena de se afigurar deserto o recurso, conforme 
disposto na OJ nº 140 da SDI-I do TST. In casu, considerando 
que a Reclamada depositou a menor o valor devido a título de 
depósito recursal, o Recurso Ordinário não passa pelo crivo da 
admissibilidade, razão pela qual não deve ser conhecido. Agravo 
de instrumento conhecido e não provido. (TRT 23ª R – 2ª T – 
Relª. Desª. Eliney Bezerra Veloso – DJe nº 1990 – 01.06.16 – p. 
59 – Processo AIRO nº 0000027-67.2015.5.23.0106)

RECURSO ORDINÁRIO

893 – Intempestivo
 RECURSO ORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. Cientes 
as partes da publicação da sentença em audiência, nos termos 
da Súmula n. 197 do TST, o prazo legal para recorrer inicia-se 
no primeiro dia útil subsequente. O recurso interposto após 
posterior publicação no DEJT é manifestamente intempestivo, 
desatendendo ao referido pressuposto extrínseco de admissi-
bilidade. (TRT 21ª R – 1ª T – Rel. Des. Ricardo Luís Espíndola 
Borges – DJe nº 1990 – 01.06.16 – p. 530 – Processo RO nº 
0000812-77.2015.5.21.0011)
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REINTEGRAÇÃO

892 – Nulidade da dispensa
 EMPREGADO ACIDENTADO FORA DO HORÁRIO DE 
TRABALHO. NULIDADE DA RESCISÃO CONTRATUAL E 
REINTEGRAÇÃO NO EMPREGO. ATESTADOS MÉDICOS 
PARTICULARES ACATADOS. AUSÊNCIA DE ENCAMINHA-
MENTO AO ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO. Cabível a decreta-
ção de nulidade da rescisão contratual e a reintegração no em-
prego, quando o empregado que sofreu acidente quando não 
estava a serviço do empregador, apresenta atestados médicos 
com período de afastamento superior a 15 dias, e a empresa 
não o encaminha ao órgão previdenciário para a realização de 
perícia, preferindo considerá-lo apto e dispensá-lo sem justa 
causa. (TRT 21ª R – 1ª T – Rel. Des. Ricardo Luís Espíndola 
Borges – DJe nº 1990 – 01.06.16 – p. 445 – Processo RO nº 
0000515-82.2015.5.21.0007)

RELAÇÃO DE EMPREGO

891 – Jogador de futebol
 RELAÇÃO DE EMPREGO. JOGADOR DE FUTEBOL. Si-
tuação em que a prova oral colhida deixou evidente que o autor 
permaneceu à disposição do clube para ser avaliado, pelo perío-
do de uma semana, o que configura contrato de trabalho, tendo 
sido oportunamente dispensado, estando presentes os requisi-
tos dos arts. 2º e 3º da CLT. Recurso ordinário interposto pelo 
reclamante a que se dá provimento parcial. (TRT 4ª R – 9ª T – 
Rel. Des. João Alfredo Borges Antunes De Miranda – 16.06.16 
– Processo RO nº 0000847-79.2013.5.04.0011)

REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL

890 – Irregularidade
 RECURSO ORDINÁRIO. IRREGULARIDADE DE REPRE-
SENTAÇÃO. SUBSTABELECIMENTO SEM DATA. Deixou o 
reclamante recorrente de atender a um dos pressupostos subje-
tivos (ou intrínsecos) de admissibilidade dos recursos, a saber: a 
representação processual. A advogada que subscreve o recurso 
ordinário interposto não possui poderes para representar a parte 
em juízo, mormente porque, nos termos do item IV da súmu-
la 395, não comprovou que o substabelecimento foi posterior 
à outorga passada ao substabelecente. Recurso ordinário que 
não se conhece. (TRT 6ª R – 4ª T – Rel. Des. Paulo Alcântara – 
20.06.16 – Processo RO nº 0003232-66.2012.5.06.0241)

REPRESENTANTE COMERCIAL

889 – Contrato
 CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL AU-
TÔNOMA. VALIDADE. RELAÇÃO DE EMPREGO NÃO CA-
RACTERIZADA. O art. 28 da Lei nº 4.886/65 estabelece que “o 
representante comercial fica obrigado a fornecer ao representa-
do, segundo as disposições do contrato ou, sendo este omisso, 
quando lhe for solicitado, informações detalhadas sobre o anda-
mento dos negócios a seu cargo, devendo dedicar-se à repre-
sentação, de modo a expandir os negócios do representado e 
promover os seus produtos”, em ordem a evidenciar que o repre-
sentante comercial está sujeito à fiscalização pelo representado, 

o que não desnatura, por si só, a autonomia do desempenho de 
suas atividades. (TRT 5ª R – 4ª T – Relª. Desª. Graça Boness – 
30.06.16 – Processo RO nº 0000526-19.2013.5.05.0463)

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA

888 – Contrato de empreitada: fraude
 CONTRATO DE EMPREITADA. DONO DA OBRA DE 
CONSTRUÇÃO CIVIL. CONSTATAÇÃO DE FRAUDE. RES-
PONSABILIDADE SOLIDÁRIA. No contrato de empreitada de 
construção civil, não sendo o dono da obra empresa incorpora-
dora ou construtora, a rigor, não existe responsabilidade pelas 
obrigações trabalhistas devidas pelo empreiteiro e empregador. 
Entretanto, a norma legal prevê exceções, como nos casos de 
fraude. Neste caso, considerando o conteúdo probatório dos 
autos, em que restou demonstrada a conduta ilícita dos contra-
tantes, e do mesmo modo, afastada a culpa exclusiva ou concor-
rente do trabalhador vitimado, impõe-se a manutenção da con-
denação solidária aos reclamados. (TRT 14ª R – 1ª T – Rel. Juiz 
Afrânio Viana Gonçalves (convocado) – DJe nº 2003 – 20.06.16 
– p. 362 – Processo RO nº 0000216-19.2015.5.14.0131)

887 – Grupo econômico
 GRUPO ECONÔMICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁ-
RIA. Nos termos do parágrafo 2º art. 2º CLT, “sempre que uma ou 
mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade ju-
rídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração 
de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer 
outra atividade econômica, serão, para os efeitos da relação de 
emprego, solidariamente responsáveis a empresa principal e cada 
uma das subordinadas”. Na hipótese destes autos, está provado 
que a Agravante e a 1ª Agravada integram o mesmo grupo econô-
mico. Assim, cabe manter a r. sentença, que as responsabilizou de 
forma solidária. (TRT 3ª R – 2ª T – Rel. Des. Jales Valadao Cardo-
so – 30.06.16 – Processo AP nº 0010359-38.2016.5.03.0099)

886 – Sucessão de empresas
 SUCESSÃO DE EMPRESAS. ART. 10 E 448 DA CON-
SOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. CONFIGURAÇÃO. 
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. Para o reconhecimento de 
sucessão empresarial e unicidade contratual, necessário se faz 
prova robusta da existência da unidade empresarial sucessora 
que efetivamente tenha substituído a outra, por meio de aquisi-
ção, incorporação ou qualquer outro instituto jurídico comercial, 
utilizando no exercício de suas atividades total ou grande parte 
da estrutura física, patrimonial e pessoal da empresa sucedida. 
Assim, existindo nos autos provas de que a empresa sucessora 
adquiriu imóvel e assumiu empregados da empresa sucedida, 
deve ser mantida a sentença, proferida em sede de execução, 
em que se reconheceu a sucessão empresarial e a responsabili-
dade solidária entre as empresas. (TRT 14ª R – 1ª T – Relª. Desª. 
Maria Cesarineide de Souza Lima – DJe nº 2001 – 16.06.16 – p. 
359 – Processo AP nº 0000017-22.2013.5.14.0404)

RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA

885 – Benefício da ordem
 AGRAVO DE PETIÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSI-
DIÁRIA. BENEFÍCIO DE ORDEM. A jurisprudência majoritária 
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dos Tribunais Trabalhistas aponta que embora o responsável 
subsidiário só tenha que suportar a execução no caso de inexis-
tirem bens do devedor principal suficientes para garantir o Juízo, 
ele tem o ônus processual de, ao invocar seu benefício de or-
dem, indicar precisamente bens do executado principal capazes 
de assegurar a completa satisfação dos credores trabalhistas. 
(TRT 14ª R – 1ª T – Relª. Desª. Maria Cesarineide de Souza Lima 
– DJe nº 2001 – 16.06.16 – p. 357 – Processo AP nº 0000014-
10.2012.5.14.0402)

884 – Teoria da desconsideração da personalidade jurídica
 RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TEORIA DA 
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA. 
Basta que se esgotem os meios executivos contra a deve-
dora principal para que haja o redirecionamento da execução 
contra a responsável subsidiária. (TRT 5ª R – 4ª T – Relª. 
Desª. Graça Boness – 30.06.16 – Processo AP nº 0000746-
36.2014.5.05.0122)

SALÁRIO

883 – Base de cálculo
 BASE DE CÁLCULO. Deve ser respeitado o princípio da 
irredutibilidade salarial, visto que o contrato de trabalho entre 
as partes teve início enquanto vigente a Lei nº 7.369/1985, que 
previa que, no caso dos eletricitários, o adicional de periculosi-
dade (30%) seria calculado sobre o salário integral do trabalha-
dor. (TRT 7ª R – 1ª T – Relª. Desª. Regina Gláucia Cavalcante 
Nepomuceno – DJe nº 1990 – 01.06.16 – p. 191 – Processo 
RO nº 0000580-73.2015.5.07.0005)

882 – Pagamento “por fora”: multa e indenização
 SALÁRIO PAGO “POR FORA”. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 
MULTA E INDENIZAÇÃO. INDEVIDOS. ARTS. 80 E 81 DO 
CPC/2015. A ocorrência de pagamentos de salário “por fora”, 
por si só, não justifica a imposição de multa por litigância de má-fé.  
Inteligência dos arts. 80 e 81 do CPC/2015. (TRT 15ª R – 5ª 
T – Rel. Des. Luiz Antonio Lazarim – 08.06.16 – Processo RO 
nº 0010225-91.2014.5.15.0084)

881 – Pagamento “por fora”: ônus da prova
 SALÁRIO EXTRAFOLHA. FATO CONSTITUTIVO DO DI-
REITO. ÔNUS DA PROVA. Pagamento de salário “por fora” é 
fato constitutivo de direito a diferenças, deduzido em juízo. Em 
sendo negado pelo empregador, cabe ao Autor o ônus da res-
pectiva prova, nos moldes do art. 818 da CLT. (TRT 15ª R – 5ª 
T – Rel. Des. Luiz Antonio Lazarim – 08.06.16 – Processo RO 
nº 0010225-91.2014.5.15.0084)

SEGURO – DESEMPREGO

880 – Indenização
 SEGURO-DESEMPREGO. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTI-
VA. É devida indenização ao empregado, despedido sem justo 
motivo, que não recebeu as guias necessárias à percepção do 
seguro-desemprego. Inteligência da Súmula nº 389, II, do C. 
TST. (TRT 5ª R – 4ª T – Relª. Desª. Graça Boness – 30.06.16 – 
Processo RO nº 0010076-06.2013.5.05.0021)

SINDICATO

879 – Enquadramento
 ENQUADRAMENTO SINDICAL. ATIVIDADE PREPON-
DERANTE EXERCIDA NA BASE TERRITORIAL. Demonstra-
do, nos autos, que o reclamante laborava em filial da Empresa 
voltada ao comércio, cuja matriz exerce atividade industrial, o 
enquadramento sindical vincula-se, respectivamente, à ativida-
de preponderante exercida em cada base territorial, conforme 
entendimento consubstanciado na Súmula 21 deste Tribunal. 
(TRT 13ª R – 1ª T – Rel. Des. Carlos Coelho de Miranda Freire 
– DJe nº 1990 – 01.06.16 – p. 5 – Processo RO nº 0130051-
23.2015.5.13.0023)

SOBREAVISO

878 – Configuração
 RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMANTE. REGIME DE 
SOBREAVISO. O regime de sobreaviso somente se configura 
quando o trabalhador permanece de plantão à disposição do em-
pregador na própria residência ou em outro local específico, para 
atendimento de ocorrências, restando impossibilitado de dispor 
livremente do tempo alheio ao horário de trabalho, não sendo esta 
a situação em exame, já que o reclamante não estava obrigado a 
permanecer na sua residência à espera de chamado da reclamada. 
Recurso desprovido. (TRT 4ª R – 8ª T – Rel. Des. Juraci Galvão Jú-
nior – 02.06.16 – Processo RO nº 0000984-35.2014.5.04.0461)

SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA

877 – Demissão: motivação
 RECURSO ORDINÁRIO PATRONAL. SOCIEDADE DE 
ECONOMIA MISTA. DEMISSÃO. NECESSIDADE DE MOTI-
VAÇÃO DA DECISÃO. A demissão de empregado vinculado 
a empresa pública e sociedade de economia mista deve ser 
acompanhada da necessária motivação, conforme pronuncia-
mento da Suprema Corte, nos autos do RE 589.9998-PI, profe-
rido no âmbito de repercussão geral, afastando o entendimento 
do item I da OJ n. 247 da SBDI-1. Apelo não provido. (TRT 19ª 
R – 1ª T – Rel. Des. Antonio Adrualdo Alcoforado Catão – DJe 
nº 1990 – 01.06.16 – p. 628 – Processo RO nº 0001596-
57.2014.5.19.0007)

876 – Execução: precatório
 SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. EXECUÇÃO. RE-
GIME DE PRECATÓRIO. INAPLICABILIDADE. Sendo a exe-
cutada uma sociedade de economia mista, integrante da Admi-
nistração Pública Indireta com personalidade jurídica de direito 
privado, não se equipara à Fazenda Pública nem se beneficia 
da prerrogativa da execução por precatório, estabelecido no art. 
100 da CF. (TRT 21ª R – 1ª T – Rel. Des. Ricardo Luís Espíndola 
Borges – DJe nº 1990 – 01.06.16 – p. 443 – Processo AP nº 
0000211-96.2014.5.21.0014)

SUCESSÃO DE EMPREGADORES

875 – Ônus da prova
 SUCESSÃO DE EMPREGADORES. ÔNUS DA PROVA. 
É ônus do exequente demonstrar a existência dos elementos 
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configuradores da sucessão de empregadores. Inexistindo pro-
va da transferência da unidade de produção de uma para outra 
empresa, com a continuidade da atividade econômica no imóvel, 
utilização das mesmas instalações e do mesmo maquinário, e 
verificando-se a interrupção da atividade empresarial no local 
por vários anos, não há como se reconhecer a sucessão tra-
balhista. (TRT 18ª R – 4ª T – Rel. Des. Gentil Pio de Oliveira 
– DJe nº 1993 – 06.06.16 – p. 38 – Processo AP nº 0105400-
90.2008.5.18.0003)

TERCEIRIZAÇÃO

874 – Atividade-fim
 TERCEIRIZAÇÃO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. ATIVIDADE-
-FIM. FORMAÇÃO DE VÍNCULO DIRETO COM O TOMA-
DOR DE SERVIÇOS. Se a função exercida pelo trabalhador 
corresponde à atividade-fim da instituição bancária, tomadora 
de serviços da empresa que o contratou, considera-se ilícita a 
terceirização, restando caracterizado vínculo de emprego direto 
entre empresa tomadora de serviços e o obreiro, nos termos da 
Súmula 331, item I, do TST. (TRT 17ª R – 1ª T – Rel. Des. José 
Luiz Serafini – DJe nº 1990 – 01.06.16 – p. 138 – Processo RO 
nº 0000822-96.2014.5.17.0002)

TESTEMUNHA

873 – Contradita
 TESTEMUNHA. AMIZADE ÍNTIMA. CONTRADITA IN-
DEFERIDA. O fato de a testemunha frequentar o mesmo bar 
que o proprietário da empresa e com ele jogar sinuca, por si 
só, não significa que houvesse amizade íntima entre eles, não 
se vislumbrando razão para o acolhimento da contradita sob tal 
fundamento, mormente porquanto aquela negou ter interesse 
na demanda. Não é despiciendo registrar, ainda, que a referi-
da testemunha firmou compromisso de dizer a verdade, sob as 
penas da lei, não havendo elemento nos autos apto a elidir a 
idoneidade de suas declarações. (TRT 3ª R – 1ª T – Rel. Des. 
Jose Eduardo Resende Chaves Jr. – 30.06.16 – Processo RO 
nº 0010379-77.2016.5.03.0180)

872 – Prova: valoração
 TESTEMUNHA. VALORAÇÃO DA PROVA. A valoração da 
prova é regida pelo princípio do livre convencimento motivado, 
permitindo ao órgão jurisdicional a livre apreciação da prova 
desde que explicite os motivos que o levaram às suas conclu-
sões, na forma do art. 131, do CPC/73. (TRT 1ª R – 6ª T – Rel. 
Des. Marcos de Oliveira Cavalcante – 24.06.16 – Processo RO 
nº 0011422-45.2014.5.01.0028)

871 – Suspeição
 RECURSO ORDINÁRIO PATRONAL. TESTEMUNHA 
QUE LITIGA CONTRA O MESMO RECLAMADO. SUSPEI-
ÇÃO NÃO CONFIGURADA. O simples fato de a testemunha 
estar litigando ou de ter litigado contra o mesmo empregador, 
mesmo que com idênticos pedidos, não a torna suspeita, con-
forme entendimento sedimentado na Súmula 357 do Colendo 
TST. (TRT 19ª R – 1ª T – Rel. Des. Antonio Adrualdo Alcoforado 
Catão – DJe nº 1990 – 01.06.16 – p. 671 – Processo RO nº 
0010723-53.2013.5.19.0007)

VENDEDOR

870 – Comissões
 COMISSÕES – NEGÓCIO ULTIMADO – DIREITO DO 
VENDEDOR AO RECEBIMENTO. O art. 466 da CLT (“O pa-
gamento de comissões e percentagens só é exigível depois de 
ultimada a transação a que se referem”) determina o pagamen-
to das comissões quando efetivada a transação. No momento 
em que o cliente aceita o negócio, resta ultimada a negociação, 
gerando direito ao vendedor ao recebimento da comissão res-
pectiva. Assim, a posterior desistência por parte do cliente não 
dá o direito ao empregador cancelar o pagamento da comissão 
ao vendedor, uma vez que, aceita essa tese do empregador, os 
riscos do empreendimento estariam sendo transferidos ao em-
pregado, algo que o sistema legal do Direito do Trabalho não 
permite (Art. 2º. da CLT). No mais, o art. 7º da Lei nº 3.207/57 
regula o assunto e somente prevê estorno dos valores recebidos 
pelo empregado a título de comissões quando o comprador se 
torna insolvente (Art 7º. Verificada a insolvência do comprador, 
cabe ao empregador o direito de estornar a comissão que hou-
ver pago.), hipótese diversa da tratada nestes autos. (Recurso 
ordinário da autora ao qual se deu provimento no particular). 
(TRT 9ª R – 5ª T – Rel. Des. Archimedes Castro Campos Ju-
nior – DJe nº 1991 – 02.06.16 – p. 244 – Processo RO nº 
0001583-03.2012.5.09.0041)

VÍNCULO EMPREGATÍCIO

869 – Corretor de seguros
 CORRETOR DE SEGUROS. VÍNCULO EMPREGATÍ-
CIO. CARACTERIZAÇÃO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA 
REALIDADE. É consabido que no Direito do Trabalho impera o 
princípio da primazia da realidade sobre a forma. Dessa feita, 
cumpre perquirir se no decorrer da prestação laboral eviden-
ciou-se a presença dos requisitos previstos no art. 3º da CLT, 
mormente a subordinação, por ser contraponto à autonomia 
inerente à prestação de serviços de natureza civil. Provados os 
elementos definidores da relação jurídica empregatícia, impen-
de reformar a sentença para reconhecer o vínculo de emprego 
com o 2º Réu, na categoria dos securitários, e, como conse-
quência, determinar o retorno dos autos à Vara de origem para 
análise dos pedidos decorrentes do vínculo reconhecido. (TRT 
23ª R – 1ª T – Rel. Juiz Nicanor Fávero Filho (convocado) – 
DJe nº 1990 – 01.06.16 – p. 64 – Processo RO nº 0000051-
58.2015.5.23.0086)

868 – Marketing multinível ou de rede
 MARKETING MULTINÍVEL OU MARKETING DE REDE. 
INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO DE EMPREGO. Restando incon-
troverso nos autos que a autora tratava-se de uma distribuidora 
independente de uma empresa multinacional que atua sob a for-
ma de marketing multinível, não há como reconhecer o vínculo 
de emprego pretendido entre as partes, porquanto ausentes os 
requisitos legais informadores da relação pretendida, sobretudo 
a subordinação jurídica, a dependência, a habitualidade e a pes-
soalidade. Recurso a que se nega provimento. (TRT 12ª R – 1ª 
T – Rel. Des. Jorge Luiz Volpato – 01.06.16 – Processo RO nº 
0005021-07.2013.5.12.0045)
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