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Convergências entre o
direito do trabalho e a
seguridade social
Nesta edição, o Desembargador do
Trabalho de carreira do TRT da 8ª Região,
Georgenor de Sousa Franco Filho, examina alguns aspectos relevantes de questões
envolvendo o Direito do Trabalho e a Seguridade Social. Especificamente, cuidase do equívoco entre dispositivos consti-
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tucionais, quanto à gratificação de Natal
devida a aposentados; a aposentadoria
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POR

RICARDO PEREIRA DE
FREITAS GUIMARÃES

Relações de trabalho,
humanos automatizados e as
reflexões do Direito

“

Criar leis no automático ou vivê-las sem a necessária reflexão é um
desafio a ser superado pela sociedade, principalmente ao se tratar das
relações de trabalho.

N

”

ão há qualquer novidade dizer que o Direito visto do ângulo dos textos
legislativos é sempre um maratonista em último lugar na prova. O sentido de tal afirmação se espraia na obviedade de que sua função é regular
as “relações entre humanos”, e isso só há de acontecer se perpassadas as
seguintes etapas: 1) o surgimento de novas formas de relação; 2) que essas relações
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criem expectativas diferentes entre os humanos ao que poderíamos chamar de certo
ou errado como atitude e postura das partes envolvidas; 3) a existência de dissensos
dessas relações capazes de abalar o seio social.
Noutras palavras, o conteúdo legislativo é formado, ou ao menos deveria ser, a
partir da necessidade dos fatos antagonizados pelas relações intersubjetivas dos humanos.
Entretanto, a volatilidade da convivência entre humanos na pós-modernidade possui como medida de tempo o instante, ou seja, o Direito (enquanto sistema de leis de
regulação de atos da sociedade) não está mais em último lugar na maratona, ele sequer
consegue dar a largada antes que inúmeras alterações de relacionamento se apresentem e que claramente necessitam de positivação.
Esse contexto atual tem uma miríade de implicações, entre elas, a própria postura
humana perante uma gama de hipóteses de atitudes possíveis em determinada relação
jurídica que por diversas vezes é objeto de mutações factuais instantâneas, diárias ou
mensais em razão da alteração vultosa da medida do tempo dos acontecimentos a que
estamos todos nós submetidos.
Em apertada síntese, diríamos que o tempo dos fatos nos torna escravos do próprio
tempo, fazendo com que não possamos ter a medida de tempo necessária para uma reflexão sobre determinada atitude antes que outro fato se sobreponha àquele primeiro.
Apenas para exemplificar é como se você desse uma daquelas topadas com seu dedinho
menor do pé numa quina, e antes que a dor passasse sobreviesse novamente uma contusão com o cotovelo em sua mesa de jantar.
Observe-se que não há tempo para curar uma ferida ou mesmo passar o momento
de dor antes que outra contusão aconteça. Ora, no campo das ideias ou mesmo dos sentimentos, o tempo também se revela com o mesmo nível de importância.
É necessário que se tenha tempo para que se dê significado às coisas, aos objetos,
às relações, sejam elas de trabalho ou de qualquer outra modalidade. Não foi à toa que
filósofos e estudiosos da psique reconheceram que o inconsciente guarda também momentos não vividos ou não vividos por inteiro. Essa ausência de tempo, principalmente
com a dedicação praticamente exclusiva ao trabalho, sem desconectar, com a disrupção
da própria família e de amizades que nos são tão caras, acabam nos fazendo um “não
consciente” das nossas atitudes.
E se nos tornamos um não consciente, humanos “automatizados”, o desgosto
pelo viver irá se apresentar das mais variadas formas, principalmente em doenças
psíquicas que já assolam o mundo do trabalho de uma forma absolutamente assustadora.
A expressão “ter foco” tão utilizada no âmbito empresarial do trabalho não pode
ser subvertida à ignorância dos arredores da vida. Aqui é necessário colher a lição de
vida do filósofo Espinoza que polia lentes enquanto refletia, ou seja, metaforicamente
ajustando o foco do seu material de trabalho jamais ignorou a vizinhança dos acontecimentos. Criar leis no automático ou vivê-las sem a necessária reflexão é um desafio
a ser superado pela sociedade, principalmente ao se tratar das relações de trabalho. Se
criamos a inteligência artificial que grosso modo estuda “o pensar de como pensamos”,
deixemos essa função para as máquinas!
RICARDO PEREIRA DE FREITAS GUIMARÃES é Advogado, especialista, Mestre e Doutor pela PUC-SP, titular da cadeira 81 da Academia Brasileira
de Direito do Trabalho e professor da especialização da PUC-SP (COGEAE) e dos programas de mestrado e doutorado da FADISD-SP.
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direito do trabalho e a
seguridade social1
POR

GEORGENOR DE SOUSA FRANCO FILHO

“

São quatro temas que indicam, claramente, a convergência entre o
Direito do Trabalho e a Seguridade Social em nosso país. Dependentes
entre si, precisam continuar juntos com os necessários ajustes que foi
apontado e, acerca dos quais, penso seja útil refletir, sem esquecer
que os litígios previdenciários devem ser todos dirimidos na Justiça do
Trabalho.

”

O TRABALHO E A SEGURIDADE

C

ostuma ser dito que o Direito do Trabalho cuida do “hoje” do trabalhador,
enquanto o Direito Previdenciário tutela o seu “amanhã”. Um e outro estão
umbilicalmente ligados, inclusive quanto sua formação histórica, porque, ao
cabo, o Direito Previdenciário é corolário do Direito do Trabalho.
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Em nosso país, o marco da Lei Elói Chaves deu início à Previdência Social que é de
todo trabalhador, o seguro, representado por uma série de benefícios e serviços oferecidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). As seis espécies de segurados da Previdência recebem, enquanto segurados, diversos benefícios e serviços, que se estendem
em alguns casos a seus dependentes.
O art. 6º da Constituição Federal, ao elencar os direitos sociais inclui a previdência
social, bem como a proteção à maternidade, à criança e o adolescentes e assistência aos
desamparados, idosos e deficientes. Inclusive estrangeiros, que, por força de decisão do
STF (RE 587970-SP, Min. Marco Aurélio), deu direito a benefício de prestação continuada
aos não nacionais, residentes no Brasil, às pessoas com deficiência e aos idosos que comprovem não ter meios para se sustentarem.
As ligações entre o Direito do Trabalho e Seguridade Social são muito próximas, e
desejo chamar atenção para exatos quatro aspectos: 1) a confusão constante da Constituição da República ao confundir 13º salário com gratificação de Natal; 2) aposentadoria
e manutenção do contrato de trabalho; 3) aposentadoria compulsória; e, 4) desaposentação e reaposentação.
CONFUSÃO CONSTITUCIONAL E NECESSIDADE DE SUPERAÇÃO
Há uma ligação muita próxima entre esses dois ramos do direito, tanto que o art. 7º,
XXIV, considera como direito do trabalhador a aposentadoria, que é um benefício previdenciário.
E aqui encontramos o que penso se tratar de um lamentável equívoco do constituinte
originário. O inciso VIII do art. 7º dá direito ao décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. Destaco: 13º salário no valor da aposentadoria.
Adiante, o art. 201 afirma: A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei,
a um elenco de direitos. Entretanto, no § 6º do mesmo artigo, já com a redação da Emenda
Constitucional nº 20 de 1998, consta:  § 6º A gratificação natalina dos aposentados e pensionistas terá por base o valor dos proventos do mês de dezembro de cada ano. Destaco:
gratificação natalina dos aposentados no valor dos proventos de dezembro.
Temos, data vênia, duas situações diferentes. Pelo art. 7º, o aposentado tem direito a
receber 13º salário no valor da aposentadoria. Pelo art. 201, § 6º, tem direito a gratificação
de Natal no valor dos proventos de dezembro. Não é a mesma coisa.
Primeiro, a Lei que criou a gratificação Natalina, Lei nº 4.090, de 13/07/1962, não
criou 13º salário. Este é a denominação, o apelido, a alcunha, dada popularmente a essa
gratificação. A CR elevou esse apelido à mandamento constitucional. Não deveria ter feito, mas fez e criou um tipo de salário que não se confunde com provento.
Segundo, aposentado não recebe salário, mas proventos. Salário é verba específica
devidamente em contraprestação ao trabalhador empregado. Se é assim, parece que o
constituinte quis dar ao aposentado dois direitos: ao benefício da gratificação natalina;
ao 13º salário que, então, deverá ser pago ao trabalhador pelos ex empregadores proporcionalmente aos anos de casa que o obreiro teve.
É um absurdo o que estou afirmando. Pode ser! Porém, anos atrás, deparei-me com
um agravo de instrumento em recurso de revista oriundo do TRT da 2ª Região (São Paulo),
onde a matéria discutida era essa. Naqueles idos (1997-1998), estava convocado para o
Tribunal Superior do Trabalho e, como relator, não conheci do agravo pela inobservância
dos seus requisitos extrínsecos.
www.zkeditora.com
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APOSENTADORIA E EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO
Ser aposentado e ser empregado é uma questão ainda tormentosa.
O § 2º do art. 453 da CLT, incluído pela Lei nº 9.528, de 10.12.1997, que previa que o
ato de concessão de benefício de aposentadoria a empregado que não tiver completado
35 anos de serviço, se homem, ou trinta, se mulher, importa em extinção do vínculo empregatício. Felizmente, julgando a ADIn nº 1.721-3/DF, em 2006, o relator, Min. Ayres Brito, declarou a inconstitucionalidade desse dispositivo porque violados vários dispositivos
constitucionais.
Mesmo assim, a inconformação dos que entendem pelo término do contrato de trabalho persistiu. Pode-se indagar se, aposentado voluntariamente pelo INSS, o trabalhador
tem direito a permanecer de empregado, ou o seu contrato de trabalho, com a aposentação, deve ser considerado automaticamente extinto? E esse aspecto adquire particular
realce do confronto entre dispositivo expresso na CLT, qual o art. 453, in fine, e o art. 49,
da Lei nº 8.213, de 24.7.1991.
À vista desse preceito previdenciário, será negativa, eis que até na aposentadoria por
idade (art. 49, n. I, b) não haveria mais exigência legal do desligamento do empregado ao
seu advento, pelo que deixaria de ocorrer rescisão do contrato de trabalho. É nesse sentido a doutrina prevalente no Brasil, à frente da qual está Arion Sayão Romita2, porque a
alínea b do dispositivo citado prevê que será devida a aposentadoria a partir da data do
requerimento quando não houver desligamento do emprego. Se não há desligamento,
evidente que há continuidade.
Pela manutenção da relação empregatícia pós-aposentadoria, grandes nomes: Rodrigues Pinto, Wladimir Novaes Martinez, Celso Barroso Leite, Wagner Balera e Rosita Nassar, dentre tantos outros, e, em outros países, também persiste o vínculo (Argélia, Canadá,
Dinamarca, Finlândia, Países Baixos, Irlanda, Japão, Malta, Nova Zelândia, Noruega, Paraguai, Suécia, Suíça e Venezuela).
Lamentavelmente, no serviço público, a EC 103/2019 determinou, no art. 37, § 14 da
Constituição, o rompimento do vínculo com a aposentadoria por tempo de contribuição.
Em 2008, finalmente, a SDI-1 do TST aprovou a OJ nº 361, com o seguinte teor: OJ nº
361 – APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. UNICIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO.
MULTA DE 40% DO FGTS SOBRE TODO O PERÍODO – A aposentadoria espontânea não
é causa de extinção do contrato de trabalho se o empregado permanece prestando serviços ao empregador após a jubilação. Assim, por ocasião da sua dispensa imotivada, o
empregado tem direito à multa de 40% do FGTS sobre a totalidade dos depósitos efetuados no curso do pacto laboral.
Por outro lado, de acordo com o art. 20, III, da Lei nº 8.036/1990, possui o trabalhador
nessas condições, direito a movimentar sua conta vinculada no FGTS.
Recordemos que a faculdade de gozar do benefício previdenciário da aposentadoria não significa retirar o ser humano do mercado de trabalho. O aposentado facultativo
não pode ser considerado inválido para o trabalho e pode – e deve – continuar, com a
sua força, exercendo sua atividade plena e livremente, tal como garantido na Constituição de 1988.
A ABSURDA APOSENTADORIA COMPULSÓRIA
A aposentadoria compulsória é imposta pelo Estado ao trabalhador que atinja determinada idade e, no caso do servidor público estatutário, a idade estabelecida na redação
original do texto constitucional era de 70 anos, tanto para homens quanto para mulheres.
Com a Emenda Constitucional de nº 88 de 2015, foi alterado o limite etário, passando o
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art. 40, § 1º, II, a aposentar compulsoriamente aos 70 anos de idade, ou aos 75 anos de
idade, na forma de lei complementar. A mesma Emenda nº 88/15, a mal falada PEC da
bengala, determinou que os Ministros membros do STF, e dos Tribunais Superiores e do
TCU poderiam se aposentar aos 75 anos (art. 100 do ADCT), regra que passou a se estender a todos os graus da magistratura brasileira.
A Constituição Imperial de 1824, consagrava a vitaliciedade perpétua dos juízes, no
art. 153, porque os juízes de direito eram perpétuos, sem, todavia, gozarem da garantia da
inamovibilidade.
A vitaliciedade de agora não é perpétua, mas limitada a 75 anos de idade, queiram ou
não, apenas não podem ser removidos ao talante dos políticos da ocasião.
Em alguns países, o juiz tem vitaliciedade perpétua, até a morte. O exemplo mais
conhecido é o dos EUA, na forma do art. III, seção 1, da Constituição norte-americana:
O Poder Judiciário dos Estados Unidos será investido em uma Suprema Corte e nos tribunais inferiores que forem oportunamente estabelecidos por determinações do Congresso. Os juízes, tanto da Suprema Corte como dos tribunais inferiores, conservarão
seus cargos enquanto bem servirem, e perceberão por seus serviços uma remuneração
que não poderá ser diminuída durante a permanência no cargo. Ali, os juízes raramente
se aposentam (se quiserem), preferindo morrer no exercício da judicatura ou pouco
após se aposentarem.
No Brasil, juízes e servidores públicos são considerados inválidos após no máximo
75 anos de idade. É absurdo, desigual, discriminatório, porque, como todos sabemos, os
agentes políticos podem exercer seus misteres muito além dessa idade. Vários membros
do Parlamento brasileiro, por exemplo, possuem mais de 80 anos de idade, e podem
legislar.
É falso, falacioso, irreal, desrespeita a experiência, engana a sociedade com uma falsa
oxigenação, e fragiliza as bases já deficitárias da previdência essa expulsória, que precisa
acabar para o bem do Brasil.
Quando realmente inválido, aí sim o juiz e o servidor devem ser aposentados, mas estará plenamente justificada a razão, e não a idade de quem está em plena condição física,
mental e psicológica de continuar a trabalhar.
DESAPOSENTAÇÃO E REAPOSENTAÇÃO
Desaposentação e reaposentação são direitos intimamente ligados, que possui o segurado aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social de renunciar a sua aposentadoria (desaposentar) e, ato contínuo, mediante a inclusão de contribuições realizadas
após aquela, aposentar-se novamente, com direito a benefício mais vantajoso (reaposentar). Estamos, por consequência, diante de uma desaposentação seguida de uma reaposentação, esta em condições mais favoráveis para o segurado.
Ora, consoante o art. 18, § 2º, da Lei n. 8.213/1991, o aposentado que continua trabalhando e, por igual, também permanece contribuindo, conforme o art. 12, § 4º, da Lei n.
8.212/1991, não possui nenhum outro benefício salvo hipóteses de reabilitação profissional e salário-família.
O trabalhador que renuncia à primeira aposentadoria não está, com esse ato, renunciando seu tempo de serviço nem seu tempo de contribuição. Ao contrário. O somatório
desses aos que lhes seguiram dará ao novamente aposentado, direito a um benefício
mais adequado, superior, e teoricamente mais justo.
O STF entendeu, por maioria, que não há esse direito (dentre outros, o RE 661.256SC). Inclusive é tema de repercussão geral (n. 0503: No âmbito do Regime Geral de Previdência Social – RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não
www.zkeditora.com
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havendo, por ora, previsão legal do direito à ‘desaposentação’ ou à ‘reaposentação’, sendo
constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91. Data vênia, parece-me que a
Suprema Corte laborou em lamentável equívoco. O art. 18, § 2º, do RGPS, que não cuida
de desaposentação. O tema que aborda versa sobre a proibição de uma nova aposentadoria, e, na desaposentação, o trabalhador que renuncia à primeira aposentadoria não
está, com esse ato, renunciando seu tempo de serviço nem seu tempo de contribuição.
Ao contrário. O somatório desses aos que lhes seguiram dará ao novamente aposentado direito a um benefício mais adequado, superior, e teoricamente mais justo, mesmo
porque o trabalhador continuou recolhendo suas contribuições por outros tantos anos
e, evidentemente, tem direito a recebê-las de volta, em forma de revisão do benefício
que recebe.
Daí, pode, em nosso entendimento, aposentar-se, continuar trabalhando, desaposentar-se e reaposentar-se com revisão de seu benefício. Observo que o PLS n. 91/2010, de
autoria do Senador Paulo Paim, permitindo a renúncia do benefício da aposentadoria e a
possibilidade de solicitação de nova aposentadoria com fundamento em nova contagem
de tempo de contribuição, foi desarquivado e está na Comissão de Constituição de Justiça
do Senado da República, desde 2019, aguardando designação de relator. Pelo menos, há,
ainda que remota, alguma esperança.
CONCLUSÃO
Este brevíssimo estudo objetivou, como demonstrado, contribuir para o debate acadêmico-científico.
Trouxe ao exame cinco temas, quando, resumindo, pretendi demonstrar a necessidade de se corrigir o texto constitucional quando trata como iguais coisas diferentes (13º
salário e gratificação natalina para aposentados).
Em seguida, foi demonstrado a impossibilidade de se confundir a aposentadoria com
o fim do pacto laboral, que, como sabemos, não se misturam.
Adiante, manifestei minha inconformação com a discriminatória, desigual, injusta e
absurda aposentadoria compulsória no serviço público em geral do Brasil.
Finalmente, demonstrei a necessidade de termos efetivado o direito de o trabalhador
desaposentar-se e reaposentar-se com revisão de seus proventos.
São quatro temas que indicam, claramente, a convergência entre o Direito do Trabalho e a Seguridade Social em nosso país. Dependentes entre si, precisam continuar
juntos com os necessários ajustes que foi apontado e, acerca dos quais, penso seja útil
refletir, sem esquecer que os litígios previdenciários devem ser todos dirimidos na Justiça do Trabalho.
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da Seguridade Social, via YouTube, em 25.6.2021, às 16:45h.
ROMITA, Arion Sayão. Efeitos da Aposentadoria sobre o Contrato de Trabalho [parecer]. In: Revista Genesis.
Curitiba, 28:428 passim, abr. 1995.

GEORGENOR DE SOUSA FRANCO FILHO é Desembargador do Trabalho de carreira do TRT da 8ª Região, Doutor em Direito Internacional pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Doutor Honoris Causa e Professor Titular de Direito Internacional e
do Trabalho da Universidade da Amazônia, Presidente Honorário da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, Membro de Número
da Academia Ibero-Americana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social e Membro da Academia Paraense de Letras, da Academia Brasileira de Seguridade Social, da Asociacion Ibero-Americana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social e da Academia
Paraense de Letras Jurídicas.
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Conceito Jurídico

Sócio paga dívida
da empresa?
POR

CARLA GRAZIELA PORTO

“

É sempre bom estar atento e bem assessorado para evitar que seu
patrimônio seja prejudicado pela atuação da sua empresa.

P

”

ara início de conversa, influi destacar que na ocasião da formação de uma pessoa jurídica, os sócios não têm vínculo com as obrigações assumidas pela nova
entidade jurídica. Porém, em algumas situações, a lei prevê a existência de responsabilidade objetiva dos mesmos (sem necessidade de prova da culpa) perante a sociedade ou, em razão da desconsideração da personalidade jurídica, instituto
que permite atingir o patrimônio dos sócios para satisfazer um crédito devido a um
terceiro.
Sempre ouvimos perguntas e dúvidas a respeito:
Estão me cobrando um débito que é da “empresa”, uma sociedade limitada, da qual
eu sou ou era “sócio proprietário”!.
Aí vem a pergunta: como assim, se a dívida é da “empresa” e não do sócio... Será que
pode?
E a resposta é: em regra não pode não. Há princípio sócio não responde por dívida
da sociedade limitada, mas..., mas há exceções previstas em lei nas quais isso pode vir
a ocorrer em sociedade limitadas ou sociedade de responsabilidade limitada, tem esse
nome por limitar a responsabilidade dos sócios pela atividade negocial da empresa.
Sendo assim, os sócios de uma sociedade limitada podem responder com seu patrimônio pessoal apenas em casos específicos e não em sua generalidade em casos que seu
patrimônio responde pelos atos da sociedade.
www.zkeditora.com
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ARQUIVO PESSOAL

1. A responsabilidade pelo capital social:
Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas
quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social (artigo
1.052 do Código Civil).
As quotas é a parte patrimonial da sociedade. Um sócio que possui essas quotas faz
com que ele seja proprietário de sua parte na sociedade. A quantidade de quotas corresponde à participação em porcentagem na sociedade.
2. Responsabilidade pela prática de atos ilícitos
Se na prática dos atos da empresa, sócios, administradores e até prepostos agem de
forma ilícita, causando danos (artigos 186 e 187 do Código Civil), estes têm a obrigação de
reparar esse dano (artigo 927 do Código Civil).
Essas obrigações são pessoais, devendo aquele que cometeu o ato ilícito e que causou
danos, deve repará-los com seu patrimônio pessoal. Inclusive podendo ter que reparar os
danos possivelmente causados à própria sociedade.
3. Desconsideração da personalidade jurídica:
Como a denominação diz, é a prática de certo ato excepcional que resulta na quebra
da diferenciação entre pessoa jurídica e as pessoas físicas dos sócios.
Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade,
ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica (artigo 50 do Código Civil).
Deve atender pressupostos específicos relacionados com fraude ou abuso de direito, causando prejuízo a terceiros, o que deve ser devidamente comprovado dentro de
um procedimento legal (como dispôs o Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial
347.524/SP).
A desconsideração não quer dizer que a sociedade irá acabar. Serve apenas para
aquele caso específico, não se estendendo a todas as relações jurídicas da empresa.
No mencionado artigo 50 do Código Civil, vemos duas possibilidades da desconsideração: desvio de finalidade e confusão patrimonial.
• Desvio de finalidade: a denominação é autoexplicativa, se desvia a finalidade da
sociedade quando ela é utilizada para a prática de atos que não são aqueles especificados
no seu objeto social. É uma utilização indevida.
• Confusão patrimonial: quando os bens ou negócios pessoais dos sócios ou administradores se confundem com os bens ou negócios da empresa.
3.1. Nas relações trabalhistas:
• Na prática, a Justiça do Trabalho entende que, por terem as verbas trabalhistas caráter alimentar, está permitido a desconstituição da personalidade jurídica seja por qual
motivo for.
• Sendo a desconstituição aplicada independentemente de se saber se foi administrador ou sócio que praticou o ato danoso.
Entretanto, a regra é que os bens dos sócios não respondam pelas obrigações da empresa, contudo há exceções à regra: a responsabilidade pelo capital social, pelo cometimento de atos ilícitos e pela desconsideração da personalidade jurídica, por isso, é sempre bom estar atento e bem assessorado para evitar que seu patrimônio seja prejudicado
pela atuação da sua empresa.

CARLA GRAZIELA PORTO é Graduada em Processos Gerenciais.
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O emprego dos jovens
POR

JOSÉ PASTORE

“

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(OCDE) sugere a criação de políticas de incentivos, subsídios e isenções
de impostos para promover o emprego e a qualificação dos jovens.

”

A
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pesar de uma reação positiva do PIB no primeiro trimestre de 2021 (1,2%), a
situação de trabalho dos brasileiros continua desoladora. Quando se agregam
os desocupados, os desalentados, os informais e os que trabalham poucas
horas, chega-se ao impressionante número de 48.644.000 pessoas – quase a
metade da nossa força de trabalho. A maioria vive da solidariedade humana e da ajuda
governamental do auxílio emergencial, benefício de prestação continuada, Bolsa Família e outros programas. Reconhecendo a gravidade da situação, o ministro da Economia,
Paulo Guedes, anunciou a prorrogação do auxílio emergencial para depois de agosto e
dois novos programas sociais: o BIP – Bônus de Inclusão Produtiva – e o BIQ – Bolsa de
Incentivo à Qualificação.
Ainda não há detalhes. Sabe-se apenas que eles seriam destinados aos jovens que
estão sem trabalho, em especial os afetados pela pandemia. Dentro do BIP, eles receberiam do governo R$ 300 por mês a título de benefício para trabalhar quatro horas diárias
e aprender certos ofícios. Dentro do BIQ, eles receberiam das empresas o referido treinamento e outros R$ 300 mensais. A ajuda das empresas seria conferida como uma bolsa,
sem nenhum encargo social. Tais programas seriam lançados por 12 meses na forma de
projetos pilotos com vistas a funcionar como uma rampa de ascensão para o mercado de
trabalho formal.

CONJUNTURA

ARQUIVO PESSOAL

Isso deve atrair a atenção de empresas dos setores econômicos que estão “bombando”, que se interessam por mão de obra de custo baixo e que estejam dispostas a treinar
os jovens em serviço, o que permite a elas observar detalhadamente o seu desempenho
para uma eventual contratação formal em definitivo. Para os jovens, seria uma oportunidade de ter uma renda mensal e, ao mesmo tempo, aprender profissões que estão sendo
efetivamente demandadas no mercado de trabalho.
Vários países possuem os chamados “programas de formação” ou “contratos de formação” por meio dos quais os jovens aprendem ofícios simples e as empresas utilizam
essa mão de obra com poucas despesas. Em 2013, a Comissão Europeia recomendou aos
governos dos países membros que: 1) reduzam os encargos sociais para alavancar o recrutamento dos jovens pelas empresas; 2) utilizem subsídios para estimular os empregadores a criar novas oportunidades de trabalho para os jovens.
A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) sugere a
criação de políticas de incentivos, subsídios e isenções de impostos para promover o emprego e a qualificação dos jovens. Nos Estados Unidos, o Congresso examina uma proposta de um plano nacional para treinamento em serviço (on the job training) com vistas a estimular a contratação e a qualificação dos jovens. Na América Latina, a Comissão
Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal) acompanha inúmeros programas
governamentais de incentivo para jovens, muitos deles baseados em ajuda monetária aos
empregadores e aos próprios jovens, como é o caso do Chile.
Alguns cuidados são recomendáveis: 1) tais programas devem ser voluntários: aderem as empresas que assim desejarem; 2) eles devem conter uma trava para evitar a substituição de empregados regulares por esses jovens; 3) eles precisam eliminar as mortais
burocracias para a contratação dos jovens; 4) é crucial evitar que os jovens que estão estudando, atraídos pelos R$ 600, abandonem a escola: a evasão escolar tem um custo elevadíssimo para os jovens e para a economia do país; 5) é imperiosa uma avaliação contínua
da sua execução. Estou aguardando os detalhes. Os programas me parecem positivos, em
especial para atenuar os graves impactos da pandemia sobre os jovens brasileiros.
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JOSÉ PASTORE é Professor da Universidade de São Paulo e membro da Academia Paulista de Letras. É presidente do Conselho de
Emprego e Relações do Trabalho da Fecomercio/SP.
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Governo adia implementação de
novas Normas Regulamentadoras
em saúde e segurança no
trabalho e empresas ganham
tempo para adaptação
FERNANDO CÉSAR LOPES GONÇALES

DIVULGAÇÃO

POR

“

Os responsáveis pelo cumprimento da regulamentação precisarão
cada vez mais antecipar e solucionar problemas envolvendo os riscos
ocupacionais.

O

”

DIVULGAÇÃO

prazo para a implementação das novas normas passou a ser 3 de janeiro de
2022. Há alterações específicas para alguns setores, como o da construção,
e diretrizes que valerão a todos os segmentos empresariais. Conheça o que
muda para saber como agir.  
De acordo com a Portaria nº 8.873/2021, o Governo adiou para o dia 3 de janeiro de
2022, a entrada em vigor das alterações das normas regulamentadoras, as NRs, em saúde
www.zkeditora.com
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e segurança do trabalho para empresas. O prazo inicialmente previsto para a implementação das normas era 2 de agosto de 2021. As empresas têm, portanto, mais tempo para se
prepararem, o que é ótimo, pois a adequação às novas normas é complexa, ao demandar
uma análise específica para cada tipo de atividade e a contextualização à realidade de
cada empresa.
É importante lembrar que é exatamente por isso que uma consultoria jurídica
integrada à atuação de especialistas em saúde ocupacional e segurança do trabalho se faz
interessante para identificar riscos e oportunidades concretas que a mudança regulatória
apresenta.   E para que as empresas possam se preparar para as mudanças, é preciso saber
quais são as novidades implementadas com a reformulação.   
Entre as principais mudanças está a relacionada à NR 01. Agora, ela exige que empresas implementem um sistema de gerenciamento de riscos ocupacionais e um programa
de gerenciamento de riscos, incluindo um plano de respostas a emergências. Além disso,
permite a prestação de informações aos órgãos de controle no formato digital. A nova
NR permite também que os conteúdos de treinamentos anteriores realizados na mesma organização ou entre organizações sejam aproveitados com a devida adaptação ou
complementação quando necessário, e ainda autoriza a utilização do ensino à distância e
semipresencial para a aplicação de treinamentos obrigatórios.   
Já em relação à NR 07, que regulamenta o programa de controle médico de saúde
ocupacional, as mudanças incluem a atualização da relação de profissões, além de trazer novas concepções sobre o ambiente de trabalho no contexto das novas tecnologias.
Também amplia as diretrizes do programa de controle médico para que ele seja mais ágil
em rastrear e detectar precocemente agravos à saúde relacionados ao trabalho. Exames
médicos periódicos continuam a existir, mas quando a atividade não apresentar riscos
específicos, as avaliações clínicas passarão a ser realizadas a cada dois anos para todos os
empregados.   
Outra norma que sofrerá mudanças é a NR 18, que dispõe sobre condições de segurança e saúde no trabalho especificamente na indústria da construção. A nova norma terá
redução significativa da quantidade de itens, e, embora passe a regulamentar mais gestão
do que aspectos operacionais, aborda questões de infraestrutura como, por exemplo, as
novas diretrizes sobre banheiros químicos em frentes de trabalho e gruas de pequeno
porte, proibindo o uso de contêineres como vestiários (poderão ser usados apenas como
depósito de material) e prevendo a modernização de equipamentos, como os de climatização para as gruas.
O que se percebe, desde já, é que a nova regulamentação é um avanço no que diz
respeito ao uso da tecnologia, diminuindo custos e aumentando eficiência para as empresas. No entanto, para que isso seja possível, cada vez mais será necessário substituir
os documentos físicos arquivados em caixas de prontuários por documentos eletrônicos,
com assinatura digital ou biométrica com segurança de certificação. Também é necessário integrar sistemas de gestão e análise de dados como treinamentos, entregas de equipamentos de proteção individual e exames médicos periódicos que possibilitem atuação
estratégica em riscos ocupacionais.   
Deve haver, ainda, uma cultura de inovação e criatividade, uma vez que os responsáveis pelo cumprimento da regulamentação precisarão cada vez mais antecipar e solucionar problemas envolvendo os riscos ocupacionais.

FERNANDO CÉSAR LOPES GONÇALES é Advogado.
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A mitigação da regra da
impenhorabilidade salarial

Interpretação abrangente da lei já reconhecida
pelo Superior Tribunal de Justiça
POR

RENATA MARTINS BELMONTE

“

O que se busca é “harmonizar duas vertentes do princípio da dignidade da pessoa humana – de um lado, o direito ao mínimo existencial;
de outro, o direito à satisfação da execução”.

U

”

ma das maiores dificuldades dos credores numa execução judicial, é obter
êxito na busca por bens como alternativas que visem a adimplência de seu
crédito.
Mesmo hoje, com diversas ferramentas cada vez mais tecnológicas e, portanto,
com meios mais eficientes disponíveis para os credores buscarem bens dos devedores, como
é o exemplo do Sisbajud, que agora tem a possibilidade de estender a busca por até 30 dias, o
índice de execuções frustradas ainda é muito significativo e acaba por fazer muitos credores
amargurarem grandes prejuízos oriundos de obrigações e contratos não cumpridos.
Por outro lado, ainda que se tenha aprimorado os sistemas de busca de bens, existem
no nosso ordenamento jurídico bens que são impenhoráveis aos olhos da Lei, como, por
exemplo, àqueles dispostos no art. 833 do Código de Processo Civil (CPC), de modo que
não seriam alternativas a serem utilizadas para adimplir determinado crédito e, por conta
disso, muitas vezes a obrigação judicial acaba não sendo satisfeita.
Neste cenário, compete aos credores utilizar a criatividade e o bom senso para mitigar a
regra da impenhorabilidade, e assim conseguir alcançar a tão almejada satisfação do crédito.
Seguindo nessa estratégia, muitos advogados têm pleiteado a penhora de parte do salário do devedor e obtido êxito frente aos Tribunais, ainda que, à luz do inciso IV, do artigo
833 do CPC, este bem seja considerado impenhorável. Desse modo, questiona-se como
esses advogados têm tornado este pleito viável?
É simples. Uma vez que eventual penhora não comprometa a subsistência do devedor, é possível e até mesmo razoável, a constrição parcial daquele provento, a fim de que
seja destinada para o pagamento de determinado crédito.
Isso porque, ainda que a lei vede a penhora deste tipo de objeto, impedir a constrição
do salário do devedor em razão da proteção à sua subsistência, por outro lado, pode também ferir a dignidade do credor, e é por isso que é preciso ponderar ambos os valores na
busca pelo equilíbrio e pela efetividade do cumprimento de uma ordem judicial.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já teve a oportunidade de se manifestar sobre o
tema. Ao enfrentar o caso, no julgamento do REsp 1.326.394/SP, em 12/03/2013, a Ministra
Nancy Andrighi observou a necessidade de se fazer uma “interpretação teleológica para
www.zkeditora.com
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harmonizar a regra geral”. Ela ponderou que a regra da impenhorabilidade visa garantir
ao devedor um mínimo para sua subsistência. Todavia, trata-se, também, de “limitação
aos meios executivos, que garantem a efetividade da tutela jurisdicional”.
Percebe-se, pois, o bom senso sendo usado no julgamento em comento, além de ter
dado ampla interpretação à Lei. Verifica-se que requerer a penhora dos rendimentos exige
ponderação de quem pleiteia, visto que se deve observar se aquele percentual perseguido
irá comprometer o sustento do executado. Não se pode objetivar, com a penhora do salário, a miserabilidade do devedor, e sim encontrar nela um meio de satisfazer seu crédito
sem que isso comprometa valores personalíssimos.
Alguns anos depois, novamente a questão chegou a Corte Superior, que mais uma
vez firmou entendimento pela possibilidade de penhora do salário do executado. Ao enfrentar o caso, em 27/05/2014, o Ministro Sidney Beneti entendeu pela possibilidade da
penhora, uma vez que se verificou o esvaziamento da conta bancária do executado com
vistas a limitar os meios executórios, bem como se ponderou a profissão do devedor que,
médico, poderia ter um percentual de seus rendimentos bloqueados, sem que isso prejudicasse a sua subsistência nem a de sua família, de modo que entendeu que este caso
concreto se enquadra na exceção à regra da impenhorabilidade.
Vejam que, para confirmar a penhora, o Ministro também fez uso do bom senso e
acabou por mitigar a regra da impenhorabilidade do salário, de modo que, analisando o
conjunto dos autos e ponderando as peculiaridades do caso, deu uma interpretação mais
abrangente à Lei e decidiu pela penhora parcial do salário do devedor. A profissão do executado foi fator importante na decisão.
Desde então, esse entendimento vem sendo repetido naquela Corte. Contudo, ainda se
percebe certa resistência de muitos juízes de primeira instância em conceder a medida e se
aterem então à interpretação literal e restritiva da Lei, razão pela qual se faz necessário recorrer à instância superior para o credor fazer valer seu direito, no uso desta alternativa para
dar efetividade à tutela judicial e, portanto, a satisfação daquele crédito que se persegue.
No entanto, em um movimento contrário ao que se vinha observando e representando um importante precedente, no último dia 31 de maio, o Tribunal de Justiça São Paulo,
em uma decisão nos autos do agravo de instrumento 2053722-80.2021.8.26.0000, determinou a penhora de 15% do salário do executado. No caso em análise, a relatora Carmen
Lucia da Silva, da 25ª Câmara daquela Corte, observou a possibilidade de concessão da
penhora de parte do salário do devedor, reconhecendo a mitigação da regra de impenhorabilidade e ponderando valores de ambos os lados.
A Magistrada observou, de forma assertiva, que o que se busca é “harmonizar duas
vertentes do princípio da dignidade da pessoa humana – de um lado, o direito ao mínimo
existencial; de outro, o direito à satisfação da execução”. Assim, ponderou que após diversas tentativas frustradas de satisfazer seu crédito, vez que a execução se arrastava desde
2012, a concessão da penhora parcial dos recebimentos do devedor era a medida judicial
adequada para o caso em análise.
É incontroversa a possibilidade de se mitigar a regra da impenhorabilidade do salário,
sendo possível a realização de penhora parcial quando demonstrado que outras tentativas
de satisfação do crédito já foram realizadas, sem sucesso, bem como que o percentual perseguido não comprometa a subsistência do devedor e, por outro, possa garantir a satisfação do
crédito e o cumprimento da tutela judicial, harmonizando ambas as vertentes do princípio
da dignidade da pessoa humana, que é o que no final das contas se pretende proteger.

RENATA MARTINS BELMONTE é líder de equipe da área de recuperação de créditos do escritório Albuquerque Melo Advogados.
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RH e a Lei Geral de Proteção
de Dados: como a tecnologia
ajuda a prevenir vazamento
de dados médicos e assédio
moral no trabalho
POR

ANDRÉ CAMARGO

“

Seja micro, média ou grande empresa, a automatização do RH veio
para ajudar o seu negócio a crescer e a se desenvolver, evitando confrontos com a Lei Geral de Proteção de Dados e com outras normas
trabalhistas já vigentes.

E

”

m vigor desde setembro de 2020, a Lei Geral de Proteção de Dados continua
sendo um assunto em alta dentro das empresas. Por conta de sua complexidade e da sua vasta abrangência, a nova lei tem gerado muitas dúvidas nos empresários, principalmente no que tange à entrega, o armazenamento e a distribuição de diferentes tipos de documentos transacionais corporativos, como os dados
cadastrais de funcionários. Dentro deste espectro, o atestado médico merece especial
atenção por conter amplas informações pessoais do colaborador e em razão de sua alta
circulação nas empresas.
Para entendermos como a lei pode se aplicar a este documento, é necessário compreender o que são “dados pessoais”, o grande foco da LGPD. Nesta categoria, entra qualquer
informação que possa identificar o titular dos dados, como nome, CPF, endereço, RG, entre
outros. Os atestados, por sua vez, contêm informações que integram a categoria de “dados
pessoais sensíveis”, já que, além de informações pessoais, abrangem dados médicos.
Diante da sensibilidade destas informações, a empresa deve se atentar a alguns pontos importantes, como:
1. Mapeamento de bases legais: Como controladora dos dados, é fundamental que a
empresa comece qualquer iniciativa mapeando as bases legais, que são, em outras palavras, os motivos reconhecidos por lei que justificam a administração de tais informações
para o alcance de objetivos da organização. Feito isso, será possível definir se a atividade
necessita ou dispensa a autorização do uso pelo funcionário, por exemplo, bem como define os prazos de retenção dos dados e demais aspectos jurídicos balizadores da atividade.
2. Acesso restrito: O RH deve restringir o acesso às informações contidas nos atestados apenas às pessoas diretamente envolvidas no processo e devidamente orientadas
quanto às suas responsabilidades e deveres.
www.zkeditora.com
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3. Controle de compartilhamento: Por último, mas não menos importante, deve-se
prestar contas de maneira objetiva e acessível ao colaborador, se assim a empresa for solicitada, sobre os motivos da guarda dos dados e como eles serão tratados.
Conceitos alinhados, agora é importante entender como a automatização do setor de
Recursos Humanos pode ajudar no cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados. É fato
que, quando o processo de recebimento e categorização dos atestados não é automatizado,
esses documentos médicos passam pela mão de gestores e pessoas com cargos hierárquicos maiores, o que entra em conflito com os pontos abordados na LGPD. Mas você deve
estar se perguntando: por que este atestado não deve ser acessado pelos gerentes?
A resposta para esta questão não é tão simples. Como portadores de dados sensíveis, os
atestados contêm informações pessoais de cada funcionário, já que muitas doenças podem
não estar correlacionadas ao trabalho em questão. A discriminação no ambiente profissional pode acontecer por muitas razões: etnia, gênero, orientação sexual e, também, por
condições médicas pré-existentes. Os casos de funcionários que foram desligados após o
diagnóstico positivo de HIV nas décadas de 1980 e 1990, por exemplo, eram muito frequentes e são amostras de como o ambiente de trabalho pode ser preconceituoso.
Apesar da aparente evolução da sociedade e das leis trabalhistas vigentes, o bullying
corporativo e o assédio moral são práticas ainda existentes nas empresas. Diante disto,
algumas práticas comuns, como a dos gestores armazenarem atestados de seus funcionários em suas gavetas ou enviarem malotes com as vias físicas dos atestados para a matriz,
acabam expondo as empresas a riscos desnecessários. Um atestado na mão de alguém
mal-intencionado pode dar origem a diversos problemas comportamentais e gerar ainda
mais transtornos para a companhia. Sendo assim, a partir do momento em que o recebimento dos atestados médicos passa a ser digital, consegue-se dar acesso apenas para
quem verdadeiramente necessita.
Outra problemática no armazenamento inadequado dos atestados é o risco de “roubo”
das informações pessoais do colaborador. Como neste documento estão presentes nome e
CPF, o vazamento de tais informações pode gerar grandes transtornos, inclusive financeiros, ao seu dono, como abertura de contas bancárias em seu nome, saque do FGTS, crimes
de engenharia social, entre outros. Caso seja comprovada alguma relação entre a empresa e
os crimes sofridos pelo colaborador, as penalizações certamente não serão leves. Com isto
em mente, o armazenamento destas informações em um local seguro, criptografado e com
acessos autenticados torna-se indispensável para toda e qualquer empresa.
Além de todos esses benefícios, a digitalização das informações de atestados (e de
seus respectivos processos) também traz ganhos diretos para toda a empresa. Com os dados de atestados centralizados e bem-organizados, torna-se possível, por exemplo, que a
empresa ofereça um serviço de cuidado médico via telemedicina para aqueles funcionários com problemas mais sérios de saúde. Também possibilita que os gestores desenvolvam, junto aos seus fornecedores atuais, programas de qualidade de vida customizados a
partir dos problemas identificados nos atestados. Estas iniciativas aumentam comprovadamente a produtividade, melhoram o ambiente interno da empresa e reduzem o consumo do plano de saúde no médio prazo.
Seja micro, média ou grande empresa, a automatização do RH veio para ajudar o seu
negócio a crescer e a se desenvolver, evitando confrontos com a Lei Geral de Proteção de
Dados e com outras normas trabalhistas já vigentes. Investir na tecnologia para trazer ganhos é o modo mais seguro para entrar de vez no digital e se proteger contra infrações.

ANDRÉ CAMARGO é CEO da Closecare.
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A rentabilidade do FGTS

De 2017 a 2020, retorno do
FGTS foi generoso, deixando no
passado décadas de juros pífios
POR

MÁRCIA DESSEN

“

O FGTS recebe juros pelos empréstimos que faz, portanto, é justo
que o resultado dessas operações de financiamento seja distribuído
aos detentores desse capital. Antes tarde do que nunca...

DIVULGAÇÃO

”

O

que você acha de uma aplicação sem risco, isenta de Imposto de Renda, que
rendeu 4,90% em 2020, enquanto o CDI bruto, antes de pagar IR, rendeu apenas 2,76%?
Que aplicação é essa, cujo dinheiro saiu do bolso do seu empregador, que
conseguiu superar a inflação de 4,52% e rendeu o dobro do CDI líquido?
www.zkeditora.com
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Pois essa foi a taxa de retorno do FGTS, que, além da rentabilidade tradicional de 3%
ao ano, contou com a distribuição dos resultados dos investimentos do fundo.
No passado, período de alta inflação, a poupança pagava TR + 6% ao ano, e o FGTS,
apenas 3% ao ano, metade do que os poupadores conseguiriam se pudessem investir o
dinheiro por conta própria e optassem pela poupança, por exemplo.
Era altamente recomendável sacar o dinheiro do FGTS, utilizando as poucas alternativas disponíveis, para tentar proteger esse patrimônio das perdas inflacionárias. Utilizar
o saldo para comprar um imóvel residencial ou amortizar o financiamento imobiliário era
(e continua sendo) um bom exemplo.
Os tempos mudaram, e a rentabilidade relativa do FGTS melhorou muito, por duas
razões: redução da taxa básica de juros e distribuição de resultados aos participantes, ampliando a taxa de retorno sobre o saldo existente no último dia de cada ano.
Que lucro é esse que passou a ser distribuído aos trabalhadores? O patrimônio do
FGTS, formado pelo saldo de todos os trabalhadores, é utilizado para financiar programas
de desenvolvimento urbano, como a construção de casas populares, obras de infraestrutura e saneamento básico.
O FGTS recebe juros pelos empréstimos que faz, portanto, é justo que o resultado
dessas operações de financiamento seja distribuído aos detentores desse capital. Antes
tarde do que nunca...
A rentabilidade básica de 3% ao ano continua sendo creditada mensalmente, e a distribuição do lucro é feita uma única vez, no mês de agosto do ano seguinte.
Vamos olhar pelo retrovisor para avaliar a rentabilidade do FGTS entre 2017 e 2020 e
compará-la com alguns indicadores, o IPCA e a taxa do CDI, que remunera os títulos privados, além de ser parâmetro de inúmeras aplicações financeiras no mercado.
A taxa de retorno líquida, isenta do Imposto de Renda, de 2017 a 2020, considerando
3% ao ano mais o lucro distribuído, foi 7,14%, 5,59%, 6,18% e 4,90%, respectivamente.
Acumulou 26% no período. Nada mal...
GANHOU DO IPCA
Com a distribuição do lucro, a rentabilidade superou com folga a inflação medida
pelo IPCA, proporcionando juro real aos trabalhadores em cada um dos quatro anos desse período. Desempenho excelente em relação a outros investimentos.
GANHOU DO CDI
A rentabilidade superou a do CDI em 3 dos 4 anos do período. Em 2017 o CDI levou
vantagem, mas o FGTS não decepcionou e pagou 85% do CDI líquido do Imposto de Renda, considerando alíquota de 15%. Nos três anos seguintes, superou o CDI e pagou rendimento equivalente ao dobro do CDI líquido em 2020.
GANHOU DA POUPANÇA
Como a rentabilidade mudou para 70% da Selic (sempre que a Selic for igual ou inferior a 8,5%), a taxa de retorno do FGTS ganhou da poupança também.
Tudo isso para dizer que, se você precisa do dinheiro para despesas essenciais ou para
reduzir dívidas, é compreensível que você renuncie a esse rendimento e saque os recursos
que podem ser uma solução paliativa nesses tempos difíceis.
Entretanto, se for possível, avalie a possibilidade de deixar o dinheiro no FGTS. Com
rentabilidade competitiva, vale a pena deixar esse capital trabalhando por você, aspirando a um futuro melhor.

MÁRCIA DESSEN é Planejadora financeira com a certificação CFP®, autora do livro Finanças Pessoais: o que fazer com seu dinheiro,
diretora da Planejar, Associação Brasileira de Planejadores Financeiros.
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Contribuição para revisão
sistemática da literatura
científica inerente ao suicídio
decorrente do trabalho no
Brasil: fatores associados
ANNA FLÁVIA FERREIRA BORGES, CARLA MARIA SANTOS CARNEIRO, DÉBORA DE ABREU
MOREIRA DOS SANTOS MARTINS E SEILA MAIA LEMOS GUIMARÃES
POR

“

“O suicídio é um fenômeno complexo e multicausal e não pode ser
entendido exclusivamente como resultante das condições relacionadas
ao trabalho”, mas que, no entanto, quando este acontece no local de
trabalho, ou seja, decorrente da atividade laboral, necessita de investigações, para que a culpa não recaia somente em fatores individuais dos
trabalhadores.

www.zkeditora.com
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antos, Siqueira e Mendes (2010) afirmaram que o impulso das pesquisas sobre
o suicídio deu-se com a obra de Èmile Durkheim, a partir da publicação do livro O Suicídio no final do século XIX, e que são raras as pesquisas qualitativas
relacionadas ao tema. Mencionam também que Christophe Dejours, é um dos
poucos pesquisadores ocidentais que se preocupou em estudar as dinâmicas psicossociais entre suicídio e trabalho.
A pesquisa ora realizada confirmou a assertiva acima. A originalidade da presente
revisão baseia-se justamente na ausência de estudos de revisão sistemática sobre o
assunto. A justificativa está no tema pouco estudado e na necessidade de ampliação
de pesquisas, confirmando a escassez das mesmas no quesito esclarecimento de controvérsias.
A revisão sistemática enquanto abordagem escolhida para resolução do problema
proposto, qual seja: “Quais os fatores associados ao suicídio decorrente do trabalho no
Brasil?”, está correlacionada com o objetivo desse estudo que é justamente a compreensão do cenário do suicídio relacionado ao trabalho no contexto brasileiro.
Pretendeu-se com a presente revisão sistemática avaliar os fatores associados ao suicídio decorrente do trabalho no Brasil, tendo como parâmetro as características do indivíduo, tais como: gênero, idade, profissão e espaço geográfico da prestação de serviços,
visando obter um cenário desse fenômeno no contexto nacional atual, já que o suicídio é
um tema pouco investigado no processo relacionado ao trabalho.
Este foi um estudo de revisão sistemática da literatura científica em artigos selecionados na Plataforma Portal de Periódicos CAPES/MEC, através de busca avançada,
em todos os idiomas e itens, em periódicos revisados por pares, utilizando-se os descritores “suicídio e trabalho” (9), “suicídio no trabalho” (2), suicídio and trabalho (335),
suicídio no trabalho (72) e “suicide at work” (2), no período de 28 de abril de 2007 a 28
de abril de 2017.
Foram considerados critérios de inclusão: artigos publicados nos últimos dez anos,
revisados por pares, cujo conteúdo reportasse ao suicídio decorrente do trabalho no Brasil e que a íntegra do texto estivesse disponibilizada. E foram considerados critérios de
exclusão: trabalho de conclusão de curso (TCC), teses, dissertações, livros e resenhas; artigos cujo conteúdo tratasse de ideações suicidas e não de suicídios consumados, bem
como de indivíduos que não fossem efetivamente trabalhadores.
Os instrumentos utilizados para a pesquisa foram os textos encontrados através do
acesso à Plataforma Portal de Periódicos CAPES/MEC, disponível na internet através do
site <http://www.periodicos.capes.gov.br>.
As pesquisadoras reuniram-se e após definirem os critérios de estudo, realizaram a
busca e encontraram 420 artigos. A próxima etapa foi a leitura dos resumos. Em seguida
preencheu-se uma tabela modelo Microsoft Office Excel 2013® formada por colunas com
as seguintes especificações: referência completa ABNT; tipo de estudo (teórico/empírico); objetivo e participantes (gênero, faixa etária); modalidade de trabalho (urbano/rural); característica (intelectual/braçal); regime de trabalho (público/privado); diagnóstico
(resultado que o pesquisador identificou); critério de exclusão (resenha, tese, dissertação,
livro, TCC, palavras-chaves) e o resultado (negativo/positivo).
Inicialmente, foram excluídos 410 artigos por não atenderem aos critérios de inclusão da revisão sistemática, sendo selecionados 10 artigos. Após uma leitura crítica as pesquisadoras excluíram três artigos, cujos títulos e motivos de exclusão foram: Silva e Vieira
(2008), “O processo de trabalho do militar estadual e saúde mental” e Brooker et al. (2017),
“Dependência química em anestesiologistas”, por não abordarem o suicídio decorrente
do trabalho, mas tão somente a ideação suicida; Millan e Arruda (2008), “Assistência psi-
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cológica ao estudante de medicina: 21 anos de experiência”, por não abordar suicídio de
trabalhador, mas sim de estudante. Ao final, restaram sete artigos, dois eram teóricos e os
demais empíricos.
Considerando que os dados pesquisados são de domínio público, não houve necessidade de solicitação de autorização ao comitê de ética em pesquisa. As pesquisadoras
cumpriram fielmente todas as normas relativas à pesquisa científica.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
No que tange ao conceito da palavra suicídio cuja origem é latina e é definido como
autoeliminação, autodestruição, autoassassinato e auto-homicídio (VENCO; BARRETO,
2010) é identificado pela Classificação Internacional de Doenças – (CID-10) segundo as
categorias X60 a X84 (lesões autoprovocadas intencionalmente) e Y87 (sequelas de lesões
autoprovocadas intencionalmente) (SENA-FERREIRA et al., 2014).
Atualmente, o suicídio é considerado uma patologia por encontrar-se inserido no
campo dos transtornos mentais decorrentes de angústias, depressão, alterações de comportamento, bipolaridade, dentre outros. No que tange ao vínculo com o trabalho, Maurice Halbwachs já indicava em 1930, que tais práticas não eram tão somente decorrentes
de desemprego e falências, mas, sobretudo, da existência de um sentimento obscuro de
opressão que recaía sobre os operários (VENCO; BARRETO, 2010).
Ceccon et al. (2013) afirmaram em seus estudos que os momentos de crise apontavam para aumento na mortalidade por autoagressão entre trabalhadores, a exemplo do
ocorrido na França. Afirmaram ainda que as mudanças no processo produtivo aliadas à
falta de solidariedade entre os pares, isolamento social e consequente assédio moral foram associados aos casos de suicídio, sobretudo aqueles ocorridos nas grandes empresas,
a exemplo da Renault, Peugeot e France-Telecom. Já no Japão, o suicídio no trabalho foi
associado ao excesso de trabalho. E no Brasil, apesar de haver poucos dados conhecidos,
o suicídio decorrente do trabalho tem ocorrido nos últimos anos.
Santos et al. (2010 citando Rodrigues, 2004 e Xavier, 1998) concluíram que a sequência de suicídios de trabalhadores bancários na década de 1990 teve como principal causa
as reestruturações de produção.
Souza et al. (2011), por sua vez, relataram que a utilização indiscriminada de agrotóxicos no meio rural é possível causa de intoxicação com diferentes graus de severidade,
da depressão ao suicídio. Sobre esse mesmo contexto, qual seja, uso de agrotóxicos, Souza
et al. (2016) já afirmaram nas pesquisas por eles realizadas, que o uso do agrotóxico não
foi verificado como agente intoxicante adoecedor e causador do suicídio, mas sim como
instrumento efetivamente utilizado para o suicídio.
E no que tange à utilização indiscriminada de agrotóxicos no meio rural, alguns estudos demonstram que trabalhadores rurais estabelecidos em regiões agrícolas no Estado
do Rio Grande do Sul, estiveram entre os grupos mais afetados.
Ceccon et al. (2013) apontaram em seus estudos que foram poucos os relatos na literatura sobre suicídio no trabalho ocorrido em metrópoles, mas que ideações suicidas são
conhecidas nos grandes centros urbanos.
Fato digno de nota diz respeito à cidade de São Paulo, onde se observou que o aumento de suicídio decorrente do trabalho atingiu magnitude maior em face da sobrecarga e
sofrimento emocional relacionado ao trabalho, do que do desemprego gerado pela crise,
atestando assim que nesse grande centro ocorreu associação inversa daquela observada
nas demais cidades (CECCON et al., 2013).
www.zkeditora.com
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Tal constatação levou-os a concluir que tanto o trabalho quanto a falta dele pode ser
causa de suicídio no Brasil e que o gênero predominante no desempregado suicida é o
do sexo masculino em virtude da cultura machista quando atribui ao mesmo o papel de
suporte econômico familiar. Os autores constataram ainda que o suicídio decorrente do
trabalho tem como causa o trabalho precarizado e estressante advindo de um modelo
instituído pelo capitalismo, caracterizado por ausência de autonomia para o desenvolvimento das tarefas, bem como existência de atividades hierarquizadas, fragmentadas,
individualizadas e condicionadas ao atingimento de metas (CECCON et al., 2013).
Assim é que o trabalho excessivo e pouco significativo num contexto de relações sociais fragilizadas pela ausência de solidariedade entre os pares e presença de autoritarismo hierárquico, reduziram as possibilidades de diálogo e excluíram os trabalhadores de
forma punitiva, tornando-se terreno fértil para o suicídio (CECCON et al., 2013).
Condições adversas essas que foram consideradas responsáveis pelo sofrimento
mental dos trabalhadores, os quais foram acometidos por processos de somatização, psiquiatrização, medicalização, licença médica, internação hospitalar, além de aposentadoria por invalidez.
Nas pesquisas realizadas por Ceccon et al. (2013) constataram que inexiste consenso
literário no que tange a associação entre autoagressão e nível socioeconômico, mas que
foram muitos os estudos que estabeleceram o nexo entre trabalho e adoecimento mental
em face das reengenharias nos métodos produtivos e as crises do capital.
Gomide (2013) confirmando essa afirmativa relatou que, segundo Dejours e Bègue
(2010), “um tipo de sofrimento no trabalho que conduza ao isolamento e à depressão
do sujeito a ponto de ele cometer suicídio no local de trabalho se deve às condições de
injustiça e de assédio que hoje em dia se tornaram cada vez mais comuns nas empresas”
(GOMIDE, 2013, p. 385).
A autora também acrescentou que, segundo Dejours e Bègue (2010), a mensuração
de resultados estabelecida a partir da avaliação individualizada de desempenho, aliada
ao programa de qualidade total e novos métodos de gestão implantados pela organização
do trabalho, fizeram com que o trabalhador passasse a burlar a ética profissional e a si
mesmo. É que o trabalho propriamente dito não podia ser mensurado, uma vez que se
tratava de um esforço psíquico e intelectual totalmente subjetivo, razão pela qual a gestão
adotada tornou-se responsável por estimular um clima de competitividade que minava
a cooperação e o sentimento de pertencer a uma coletividade. Ademais, essas avaliações
que trouxeram consigo as ameaças de exclusão e demissão, tornaram-se responsáveis
também pela desestabilização da identidade do sujeito (GOMIDE, 2013).
Ainda citando Dejours e Bègue (2010), a autora explicou que tais ideias advieram da
máquina neoliberal, a qual reforçava no homem discriminado socialmente o sentimento
de merecimento da exclusão havida unicamente por sua incompetência, sendo essa a razão pela qual, segundo Dejours, Abdoucheli e Jayet (2007), a desestabilização psíquica da
identidade do trabalhador era calculada e articulada de forma perversa, por especialistas
da área organizacional, tais como, psicólogos, gerentes e gestores, cuja formação técnica
era voltada especificamente para a aprendizagem do assédio e disseminação do medo
como instrumento de produtividade.
Sobre esse aspecto, Santos, Siqueira e Mendes (2010) não hesitaram em afirmar
que o suicídio no contexto do trabalho constituiu-se um importante indicador para
a compreensão das consequências das práticas administrativas empresariais sobre a
subjetividade do trabalhador, quer seja fornecendo pistas para o caminho de uma humanização das relações de trabalho, quer seja denunciando métodos empresariais que
degradam a vida humana.
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RESULTADOS
Os artigos que atenderam aos critérios de inclusão por responderem a problemática
proposta por essa revisão foram:
ARTIGO

ANO

REVISTA

QUALIS

Distribuição espacial das intoxicações
exógenas por agrotóxicos em trabalhadores
rurais no estado da Bahia-Brasil, de 2007 a
2011.

2016

Revista Brasileira de
Geografia Médica e da
Saúde

B1

Fatores de risco relacionados com
suicídios em Palmas (TO), Brasil, 20062009, investigados por meio de autópsia
psicossocial.

2014

Ciência & Saúde Coletiva

B1

Suicídio e trabalho em metrópoles brasileiras:
um estudo ecológico.

2014

Ciência & Saúde Coletiva

B1

Notas sobre suicídio no trabalho à luz da
teoria crítica da sociedade.

2013

Psicologia Ciência e
Profissão

A2

Avaliação do impacto da exposição a
agrotóxicos sobre a saúde de população
rural. Vale do Taquari (RS, Brasil).

2011

Ciência & Saúde Coletiva

B1

Tentativas de suicídios de bancários no
contexto das reestruturações produtivas.

2010

Revista de Administração
Contemporânea

A2

O sentido social do suicídio no trabalho.

2010

Revista Espaço Acadêmico

B2

FONTE: Autoras, 2017.

Os artigos revelaram que as possíveis causas para o suicídio decorrente do trabalho
no Brasil são os momentos de crise econômica, o modelo neoliberal de gestão e a intoxicação por agrotóxicos. Demonstraram também que os homens cometeram suicídio em
maior proporção do que as mulheres.
No que tange a faixa etária dos trabalhadores investigados encontrados pela pesquisa, o artigo 5 referiu-se a trabalhadores na faixa etária de 18 a 65 anos. O artigo 1 referiu-se
a trabalhadores na faixa etária de 20 a 49 anos.
Quanto à categoria dos trabalhadores que cometeram suicídio relacionado ao contexto de trabalho apontados pelos estudos foi: os arts. 1º e 5º referiram-se a trabalhadores
agrícola do meio rural; o art. 2º referiu-se a funcionário público responsável por segurança noturna de um depósito; o art. 3º era um estudo ecológico em metrópoles brasileiras,
cujo desfecho é a mortalidade por suicídio na série histórica de 2002 a 2010. O artigo 6
referiu-se a bancários. Os arts. 4º e 7º eram artigos teóricos e não se referiram a nenhuma
categoria de trabalhadores.
É interessante observar que os estudos encontrados foram publicados a partir de
2010 até 2016 e que os achados foram publicados em periódicos bem conceituados pelos
critérios QUALIS/CAPES, avaliados entre A2, B1 e B2.
DISCUSSÃO
Essa pesquisa investigou a relação entre suicídio e trabalho no contexto brasileiro
por meio de uma revisão sistemática de artigos empíricos e teóricos, conforme critérios
delineados no método, tendo ao final selecionado sete artigos, conforme tabela acima.
www.zkeditora.com
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Os achados apontaram a existência de suicídios decorrentes do trabalho no Brasil e
que as principais causas tiveram relação com os períodos vivenciados por crise econômica, adoção de gestões neoliberais que desprezaram a condição humana do trabalhador e
privilegiaram o lucro e produtividade, bem como a intoxicação por agrotóxicos, resultando em adoecimento psíquico. A teoria Dejouriana citada como referência pelos estudiosos abordados confirmou as duas primeiras causas aqui relatadas.
Digno de nota é o estudo de Ceccon et al. (2014) quando apontou que “o suicídio é
um fenômeno complexo e multicausal e não pode ser entendido exclusivamente como
resultante das condições relacionadas ao trabalho”, mas que, no entanto, quando este
acontece no local de trabalho, ou seja, decorrente da atividade laboral, necessita de
investigações, para que a culpa não recaia somente em fatores individuais dos trabalhadores.
CONCLUSÃO
Considerando o problema suscitado, qual seja: “Quais os fatores associados ao suicídio decorrente do trabalho no Brasil?”, o número reduzido de pesquisas encontradas
e a dimensão geográfica (8.514.876 km²) e populacional (206 milhões) ocupada com o
trabalho no Brasil (22.983 milhões), conforme dados do IBGE/2016, concluiu-se que o
problema está longe de ser respondido, razão pela qual se sugere investimentos em pesquisas sobre o tema.
Identificou-se a validade interna dos resultados, considerado que a amostra alcançada respondeu parte do problema proposto. Não se identificou a validade externa por
não ter sido preenchida a condição de possibilidade de generalização dos resultados para
toda a população de interesse.
Apesar de restritas, as pesquisas selecionadas foram ricas em conteúdo empírico (5)
e teórico (2), trazendo a lume conhecimento científico robustamente construído. Para futuras pesquisas de revisão sistemática sugere-se ampliar o tema, estender a base de dados
e os descritores, incluindo “tentativas”, porque nesse caso podem-se averiguar também as
possíveis causas de ideações suicidas decorrentes do trabalho. Sugere-se ainda inserir nos
critérios de inclusão outros itens que não somente artigos científicos, mas também livros
e resenhas sobre o tema.
Além da ampliação do campo de pesquisa, sugere-se também que as conclusões dos
estudos sejam encaminhadas aos órgãos públicos competentes e responsáveis por implantação e cumprimento de políticas públicas de prevenção e combate ao adoecimento
e morte de trabalhador decorrente da degradação do meio ambiente do trabalho no Brasil, razão pela qual as pesquisadoras pretendem, após a publicação do presente estudo,
encaminhá-lo às autoridades de direito.
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A deterioração da CLT não é
uma consequência exclusiva
da pandemia

“

A intenção foi manter a proteção aos empregos, entretanto, é flagrante a supressão de direitos trabalhistas e precarização das relações
de trabalho.
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P

rimeiramente é necessário esclarecer que com a reforma trabalhista,
em vigor desde 2017, houve a idealização de que a modernização e a flexibilização da legislação levariam à geração de novos empregos e que
este seria um dos passos para a superação de parte dos problemas enfrentados pela população brasileira, como o desemprego e o baixo crescimento
econômico.
Nestes quase quatro anos, a situação do mercado de trabalho, contudo, piorou, visto que os níveis de desemprego continuam altíssimos e os que são contratados estão sujeitos a condições laborais piores, com menos benefícios e salários
menores.
Atualmente, o trabalhador celetista não é mais a regra, sendo, na verdade,
exceção. Com o nível altíssimo de desemprego, foram criados espaços físicos que
podem ser compartilhados por várias empresas, profissionais liberais e freelancer (coworking), uberização e os contratos flexíveis.
A reforma trabalhista retirou o caráter obrigatório da presença dos sindicatos
para a realização das negociações, trouxe mudanças significativas no que concerne às férias, ao banco de horas, à terceirização de funcionário e principalmente uma maior flexibilização de negociação entre empregadores e empregados.
Somado à reforma trabalhista, desde o ano passado, o mundo enfrenta a
avassaladora pandemia de Covid-19, que serviu de estímulo para mudanças importantes no mercado de trabalho.
O contingente de trabalhadores informais recebeu novo impulso, antes mesmo da crise sanitária, os profissionais sem carteira assinada ou outros vínculos
trabalhistas já representavam 40% da força de trabalho nacional, segundo dados
do IBGE.
Com o fechamento de estabelecimentos comerciais e com a crise social/política instaurada, a procura por alternativas no mercado informal se acentuou. Figura importante neste momento econômico é o microempreendedor individual
(MEI), única fonte de renda para cerca de 4,6 milhões de trabalhadores no Brasil,
de acordo com estimativa do SEBRAE.
O Programa do Microempreendedor Individual foi criado justamente para
ampliar a base formal da economia do país, para permitir que as pessoas ingressassem no mercado formal e passassem a desfrutar de diversos benefícios, mas já
há um efeito colateral: diversos microempreendedores individuais são, na verdade, funcionários de outras empresas, o que indica que alguns podem estar usando a nova categoria jurídica para burlar leis trabalhistas.
Ademais, a contratação de microempreendedores individuais em substituição aos funcionários celetistas tem um nível de desproteção grande ao trabalhador.
Em relação ao programa de manutenção do emprego e renda, que autorizou
a suspensão temporária de contratos e os cortes de jornada e salário como prevenção a demissões, há de considerar-se que a intenção foi manter a proteção
aos empregos, entretanto, é flagrante a supressão de direitos trabalhistas e precarização das relações de trabalho.
BRUNA CAVALCANTE KAUER é bacharel em Direito pela Universidade de São Francisco (USF), pós-graduanda em Direito do Trabalho
e Processo do Trabalho pela Faculdade Legale.
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TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

RECURSO
Ratificação
PROCESSO Nº TST-Ag-RR – 115700-76.2007.5.02.0461
Acórdão
7ª Turma
EMENTA
AGRAVOS EM RECURSOS DE REVISTA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL ACOLHIDA. MATÉRIAS REMANESCENTES E APELO DA PARTE CONTRÁRIA
PREJUDICADOS. NOVA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL REGIONAL. NECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE NOVOS RECURSOS OU RATIFICAÇÃO DOS APELOS
ANTERIORMENTE APRESENTADOS. Esta Turma, em juízo de retratação, acolheu nulidade por negativa de prestação jurisdicional suscitada pela reclamada e determinou
o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que realizasse nova análise dos
embargos de declaração da ré. Além da nulidade do julgado, por negativa de prestação
jurisdicional, no referido recurso de revista constavam outros temas, que não foram objeto de exame, em face do acolhimento da preliminar. Pela mesma razão, o recurso de
revista do autor foi julgado prejudicado. A Corte de origem, conforme determinado por
esta egrégia Turma, examinou os embargos de declaração da ré e deu-lhes provimento
parcial, para sanar omissão, sem conferir efeito modificativo ao julgado. Diante disso,
incumbia às partes a interposição de novos recursos de revista, ou, ao menos, a ratificação tempestiva dos apelos anteriores. Precedentes. Ocorre que nenhuma das partes
procedeu dessa maneira, o que impede a análise das pretensões aduzidas nos apelos
anteriores. Tal compreensão está calcada no efeito substitutivo das decisões judiciais.
Ressalte-se, ainda, que a ratificação, embora tenha por efeito o aproveitamento das razões de apelo anteriormente interposto, representa o exercício de nova pretensão recursal, autônoma. E, no caso, o pedido da reclamada (“prosseguimento no julgamento do
Recurso de Revista já interposto [...], cujo exame restou prejudicado na oportunidade”),
por seus termos, não pode ser entendido como exercício de nova pretensão recursal.
Agravos conhecidos e não providos.
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Recurso de Revista n° TST-Ag
-RR-115700-76.2007.5.02.0461, em que são Agravante e Agravado Benedito Barbosa de Oliveira e
Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda. e.
As partes, não se conformando com a decisão unipessoal às fls. 1.353/1.355, interpõem os
presentes agravos.
É o relatório.
VOTO
CONHECIMENTO
Presentes os pressupostos legais de admissibilidade, conheço dos agravos.
MÉRITO
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL ACOLHIDA – MATÉRIAS REMANESCENTES E APELO DA PARTE CONTRÁRIA PREJUDICADOS – NOVA DECISÃO
PROFERIDA PELO TRIBUNAL REGIONAL – NECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE NOVOS RECURSOS OU RATIFICAÇÃO DOS APELOS ANTERIORMENTE APRESENTADOS
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As partes insistem que seus recursos de revista – cuja análise ficou prejudicada, em razão do
acolhimento, em sede de juízo de retratação, de preliminar de negativa de prestação jurisdicional
suscitada pela reclamada, conforme acórdãos às fls. 1.292/1.297 e 1.305/1.306 – deveriam ter sido
novamente analisados por esta Turma após a manifestação do Tribunal Regional às fls. 1.316/1.321.
O autor argumenta que seu apelo já havia sido julgado e que o juízo de retratação dizia respeito apenas à matéria objeto de recurso da reclamada, razão pela qual não havia de se falar em
interposição de novo recurso. Transcreve jurisprudência da SBDI-1 desta Corte.
A reclamada, por sua vez, afirma ter ratificado tempestivamente as razões do seu apelo anteriormente interposto, o que, inclusive, foi reconhecido por este Relator. Aduz que tal procedimento
é válido, uma vez que sua situação jurídica não foi alterada após a nova manifestação do Tribunal
Regional. Aponta violação dos arts. 5º, LV, da Constituição Federal e 277 do CPC. Transcreve jurisprudência.
Pois bem.
Em exame anterior do caso, concluí pela inviabilidade de análise dos temas remanescentes
do recurso de revista da reclamada, bem assim do apelo do reclamante, e, para tanto, externei os
fundamentos pertinentes às questões ora ventiladas. Submeto à apreciação do Colegiado minhas
razões de decidir, por compreender que merecem ser confirmadas:
“Em face do acórdão regional foram interpostos recursos de revista, por ambas as partes.
Esta Turma, em juízo de retratação, acolheu a nulidade do acórdão regional suscitada
pela reclamada, por negativa de prestação jurisdicional, e determinou o retorno dos autos
ao Tribunal de origem, para que realizasse nova análise dos embargos de declaração da ré
(fls. 1.292/1.297).
Após a nova decisão proferida pela Corte Regional, a reclamada peticionou o ‘prosseguimento no julgamento do Recurso de Revista já interposto [...], cujo exame restou prejudicado na oportunidade’ (fls. 1.331).
Ainda, à fl. 1.338, o Desembargador Vice-Presidente daquele Tribunal determinou o
encaminhamento dos autos a esta Corte, ‘para análise do recurso de revista do reclamante’.
Pois bem.
Não prospera o pedido formulado pela reclamada, tampouco a determinação de análise do recurso de revista do autor, pois seus apelos já foram objeto de exame por esta Corte
Superior, conforme se verifica às fls. 1.292/1.297 e 1.305/1.306. Esta egrégia 7ª Turma deu
provimento ao recurso de revista interposto pela ré às fls. 819/879, para anular a decisão
proferida às fls. 813/815 e determinar o retorno dos autos ao TRT de origem a fim de que
apreciasse novamente os seus embargos de declaração, como de direito.
Além da nulidade do julgado por negativa de prestação jurisdicional, no referido
recurso de revista constavam outros temas, que não foram objeto de exame, em face do
acolhimento da preliminar. Pela mesma razão, o recurso de revista do autor foi julgado
prejudicado (fl. 1297).
A Corte de origem, conforme determinado por esta egrégia Turma, examinou os embargos de declaração da ré e deu-lhes provimento parcial, para sanar omissão, sem conferir efeito modificativo (fls. 1.316/1.321).
Diante disso, incumbia às partes a interposição de novos recursos de revista, ou, ao
menos, a ratificação tempestiva dos apelos anteriores. Isso porque os temas de mérito do
apelo da ré, bem como o apelo do autor, foram julgados prejudicados, e não sobrestados.
Ocorre que nenhuma das partes procedeu dessa maneira, o que impede a análise das
pretensões aduzidas nos apelos anteriores.
Corroborando esse entendimento é o seguinte julgado desta Turma:
‘AGRAVO EM RECURSO DE REVISTA EM FACE DE DECISÃO PUBLICADA ANTES
DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. EXAME DOS TEMAS DE MÉRITO DO PRIMEIRO
RECURSO DE REVISTA. ACOLHIMENTO DA ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. DETERMINAÇÃO DE RETORNO AO TRT DE ORIGEM. TEMAS PREJUDICADOS. NECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO DE REVISTA. Inviável a análise dos temas de mérito trazidos no primeiro recurso de revista interposto pelo
autor, pois referido apelo já fora objeto de exame por esta Corte Superior, razão pela qual
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caberia ao reclamante a interposição de novo recurso, o que não ocorreu. Na realidade,
ao se acolher a preliminar de nulidade do julgado por negativa de prestação jurisdicional,
com determinação de retorno dos autos ao TRT de origem, os temas de mérito trazidos
no apelo são julgados prejudicados e não sobrestados. Agravo a que se nega provimento.’
(Ag-RR-589000-06.2007.5.09.0010, Relator Ministro: Cláudio Mascarenhas Brandão, Data
de Julgamento: 16/03/2016, 7ª Turma, Data de Publicação: DEJT 22/03/2016)
Cito ainda o seguinte julgado da SBDI-II do TST, no mesmo sentido:
‘RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – DECRETAÇÃO DE NULIDADE DE JULGADO POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – EFEITOS – NECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DO RECURSO – INEXISTÊNCIA DE DEVOLUÇÃO INCONTINENTI DO RECURSO OUTRORA APRECIADO NA QUESTÃO PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA PARTE EM
TER SEU RECURSO REENCAMINHADO AO JUÍZO AD QUEM PARA EXAME DOS TEMAS
REMANESCENTES QUANDO ASSIM NÃO FOI DETERMINADO PELO JULGADOR. A celeuma, na espécie, circunscreve-se ao exame da questão em torno da necessidade de interposição de novo recurso de revista, depois de suprida omissão em novo acórdão prolatado
pelo julgador regional. Conquanto prejudicado o exame dos demais temas ventilados no
recurso de revista, ou da integralidade do apelo interposto pela parte adversa, é necessária
a ratificação tempestiva daquele arrazoado de revista, constituindo-se, ainda, ônus da parte interessada a apresentação de nova motivação recursal, para enfrentar os fundamentos
do novel acórdão prolatado pelo órgão a quo. Tal diretriz é a que melhor se coaduna com
o princípio da instrumentalidade das formas. Dessa forma, não se divisa a caracterização
de direito líquido e certo da parte em ter seu recurso reencaminhado, de maneira incontinênti, ao juízo ad quem para exame dos temas remanescentes, quando assim não determinado pelo julgador. Malgrado, assim, os argumentos utilizados, não se vislumbra onde
residiria o direito líquido e certo que daria suporte à impetração do mandamus, já que
inexiste qualquer ilegalidade ou abuso de poder no ato impetrado, que obedeceu estritamente ao que dispõe a legislação em vigor. Recurso ordinário conhecido e desprovido.
(RO – 25000-53.2009.5.22.0000, Relator Ministro: Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, Data
de Julgamento: 07/12/2010, Subseção II Especializada em Dissídios Individuais, Data de
Publicação: DEJT 17/12/2010)
Inviável, portanto, a análise dos temas remanescentes do recurso de revista da reclamada, bem como do apelo do reclamante, interpostos, respectivamente, às fls. 819/879 e
889/917.” (fls. 1.353/1.355 – destaquei)
Acrescento que tal compreensão está calcada no efeito substitutivo dos recursos (art. 1.008 do
CPC), de modo que, tendo o Tribunal Regional proferido nova decisão em sede de embargos de declaração, surgiram novas pretensões recursais. Ainda que a situação jurídica das partes não tivesse
sido alterada, a decisão regional passou a ser embasada em outro fundamento – de que a quitação
ampla e restrita do contrato não ocorreu, pois inexistente cláusula com tal previsão nos instrumentos normativos instituidores do PDV. Assim, imprescindível a interposição de outros recursos ou,
ao menos, a ratificação daqueles anteriormente apresentados.
Nesse contexto, a tese do reclamante não prospera, pois, diante da prejudicialidade que o reconhecimento da quitação ampla do contrato de trabalho tinha sobre os temas de seu apelo, esta
Turma, ao exercer o juízo de retratação e acolher a aludida negativa de prestação jurisdicional, não
teve outra opção que não considerá-lo prejudicado. Assim, proferida nova decisão pelo Tribunal
Regional, em substituição à anterior, incumbia-lhe interpor novo recurso de revista, o que, como
visto, não ocorreu.
Por outro lado, quanto à alegação da reclamada de que ratificou tempestivamente as razões do
recurso anteriormente apresentado, melhor sorte não lhe alcança. Isso porque a ratificação, embora tenha por efeito o aproveitamento das razões de apelo anteriormente interposto, representa o
exercício de nova pretensão recursal, autônoma. No caso, como salientado, o Tribunal Regional, ao
julgar novamente os embargos de declaração, alterou o fundamento de sua decisão, modificando o
status jurídico-processual no qual se embasara o recurso de revista anteriormente interposto. A ré,
por sua vez, na petição à fl. 1.330, requereu: “o retorno dos autos ao C.TST (7ª Turma), a fim de que
seja dado prosseguimento no julgamento do Recurso de Revista já interposto pela reclamada pe-
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ticionante” (destaquei), o que não pode ser entendido como exercício de nova pretensão recursal,
ainda que mediante ratificação, como exigia o caso.
Vale registrar, ainda, que não se está violando o art. 1.021, § 3º, do CPC, uma vez que, na essência, o presente apelo se limita a renovar os argumentos já analisados na decisão impugnada, o que
autoriza a confirmação dos fundamentos adotados, à luz da necessária dialeticidade entre recurso
e decisão.
A vedação inserta no mencionado dispositivo relaciona-se, intrinsecamente, ao comando
contido no § 1º do mesmo artigo e tem cabimento quando o agravo interno apresenta assertivas
pertinentes que ainda não foram objeto de exame na decisão impugnada ou, apesar de terem sido,
comportam esclarecimentos. Dessa forma, a exigência de fundamentação estará cumprida se, nesse particular, o acórdão do agravo, apesar de reiterar as razões de decidir outrora postas na decisão
unipessoal do Relator, faz os acréscimos cabíveis.
Ademais, na hipótese, a função principal do agravo interno – submeter o exame do apelo ao
Colegiado – também terá sido atendida.
Pelo exposto, nego provimento aos agravos.
Determino, ainda, a devolução dos autos à Vice-Presidência desta Corte, a fim de que prossiga
no exame da admissibilidade do recurso extraordinário da reclamada.
Isto posto, acordam os Ministros da Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade, negar provimento aos agravos. Determina-se, ainda, a devolução dos autos à Vice-Presidência desta Corte, a fim de que prossiga no exame da admissibilidade do recurso extraordinário
da reclamada.
Brasília, 23 de junho de 2021.
Firmado por assinatura digital (MP 2.200-2/2001)
Cláudio Brandão
Ministro Relator

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO

NULIDADE
Citação
PROCESSO nº 0100338-66.2020.5.01.0021 (AP)
Agravante: 4DM Comércio de Alimentos Eireli
Agravada: Gilsélia Carmo Franco
Relator: Antonio Cesar Daiha
EMENTA
AGRAVO DE PETIÇÃO. CITAÇÃO. NULIDADE. NÃO CONFIGURADA. Tendo a empresa demandada sido citada no endereço constante da CTPS e do TRCT e admitido,
posteriormente, o recebimento da notificação pela administração do Shopping onde
está localizada, não há que falar em nulidade da decisão de primeiro grau, por falta de
citação. Agravo da executada não provido neste particular.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Petição em que são partes: 4DM
Comércio de Alimentos Eireli, como agravante e Gilsélia Carmo Franco, como agravada.
Inconformada, 4DM Comércio de Alimentos Eireli interpõe Agravo de Petição, na forma das
razões de ID. a4fcd78, em face da r. decisão proferida no ID. 95646ca, pelo MM Juiz do Trabalho
Paulo Rogerio dos Santos, em exercício na 21ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, que julgou improcedentes os embargos à execução.
A agravante requer a declaração de nulidade da decisão de primeiro grau, alegando nulidade
de citação. Requer, ainda, o afastamento da multa por embargos protelatórios.
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Contraminuta no ID. 819661b, sem preliminares.
Os autos não foram remetidos à Douta Procuradoria do Trabalho por não ser hipótese de intervenção legal (Lei Complementar nº 75/1993) e/ou das situações arroladas no Ofício PRT/1ª Reg.
nº 737.2018, de 5 de novembro de 2018.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
ADMISSIBILIDADE
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de petição.
PRELIMINARES
Da arguição de nulidade da citação
A agravante requer a declaração de nulidade por falta de citação. Alega que:
“A Agravante afirmou que não recebeu a notificação para apresentação de defesa em
tempo hábil, informou ainda ter tomado conhecimento que a notificação havia sido entregue ao Botafogo Praia Shopping e não no seu estabelecimento.
6. Em razão de tais fatos, pleiteou a apresentação o aviso de recebimento, para que
fosse comprovado nos autos a irregularidade de sua citação.
7. A Agravante apresentou ainda Embargos de Declaração, para que seu pedido fosse
apreciado, vez que a R. Decisão citou somente a existência dos rastreamentos dos correios
como citação válida, atribuindo-lhe o ônus de prova em contrário e aplicando-lhe multa
por litigância de má-fé. No entanto, data a maxima venia, a Agravante discorda de tal entendimento, uma vez que com adoção do sistema e-Carta, torna-se impraticável para a
parte fazer prova negativa de citação, nos termos da Súmula 16 do C. TST, estando amparada por farta jurisprudência, senão vejamos:
...
Isto posto, espera o Agravante pelo acolhimento integral das presentes razões, com o
acolhimento do pedido de nulidade, bem como da revogação da culminação da multa por
litigância de má fé, requerendo a procedência do presente Agravo de Instrumento, como
medida de mais salutar JUSTIÇA!” – ID. a4fcd78 – Pág. 3 a 7.
Inicialmente, registre-se o erro material na petição da empresa executada ao solicitar “a procedência do presente Agravo de Instrumento”, quando em verdade se trata de Agravo de Petição.
Consta da decisão agravada:
“Pretende a embargante a declaração de nulidade de sua citação, nos termos expostos
no ID. cd6473d e reversão da multa imposta no ID. 0fb49d4.
Observa-se, de plano, que as notificações encaminhadas pelo juízo foram direcionadas ao mesmo endereço que consta da procuração de ID. , como se percebe, 855a6b4
dentre outras, da citação de ID. 8963909. Notificações postais positivas certificadas no ID.
a32a4b2 e no ID. 923ee39, recebidas no endereço supracitado.
Diversamente do pretendido pela executada, a notificação postal referida pelo art.
841, § 1º, da CLT não se submete ao princípio da pessoalidade,sendo plenamente válida
seu recebimento por empregado de condomínio, conceito jurídico no qual se pode inserir
o shopping center (art. 1.331, do CC).
Em sentido semelhante vem se manifestando este E. TRT: RECURSO ORDINÁRIO.
NULIDADE DE CITAÇÃO. O recebimento e triagem das correspondências, realizadas pelo
condomínio, autoriza a validade da notificação recebida pelo porteiro, por ser esta uma
das atribuições do serviço de portaria de qualquer edifício. A citação efetuada através de
notificação postal, nos termos do art. 841 § 1º da CLT, não está sujeita ao princípio da pessoalidade, sendo certo que a ré foi notificada para o seu endereço correto. (TRT-1 – RO:
00105243820155010241 RJ, Relator: JOSÉ LUIS CAMPOS XAVIER, Data de Julgamento:
03/10/2018, Sétima Turma, Data de Publicação: 17/10/2018)
NULIDADE DE CITAÇÃO. NOTIFICAÇÃO POSTAL. A citação é pressuposto de validade da relação processual e, no Processo do Trabalho, é realizada, prioritariamente,
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por notificação postal, conforme preceitua o art. 841, § 1º, da CLT. Portanto, não está
sujeita, por sua natureza, ao princípio da pessoalidade absoluta da citação. É válida a
citação corretamente enviada por Correios aoendereço do empregador cadastrado na
JUCERJA e recebida, ainda que por pessoa diversa daquela do destinatário. Com efeito, a
citação recebida pelo funcionário responsável pelo recebimento da correspondência do
condomínio edilício deve ser reputada válida.Inteligência do art. 248, § 4º, do Código de
Processo Civil de 2015. (TRT-1 – AP: 00112863420145010065 RJ, Relator: CARINA RODRIGUES BICALHO, Data de Julgamento: 11/02/2019, Terceira Turma, Data de Publicação:
23/02/2019)
CITAÇÃO ENTREGUE NA PORTARIA. VALIDADE. Uma vez que a citação postal foi
expedida para o endereço do reclamado, sendo recebida por um funcionário do shopping onde aquela funciona, não há que se falar em nulidade. Entende este relator que
o caso se assemelha ao porteiro de um condomínio residencial que recebe as correspondências e as distribui posteriormente aos condôminos. Não é razoável que se exija que os
carteiros dos Correios entrem no shopping para realizar a entrega das correspondências
a cada um os estabelecimentos comerciais, como também não é razoável que o faça em
relação a cada um dos condôminos aludidos acima. Ressalto que não há previsão legal
para que o reclamado, pessoa jurídica de direito privado, receba citação pessoal. Rejeita-se a preliminar. (TRT-1 – RO: 01001356120175010037 RJ, Relator: MARCELO ANTERO
DE CARVALHO, Data de Julgamento: 20/06/2018, Décima Turma, Data de Publicação:
30/06/2018)
REVELIA – VÍCIO DE CITAÇÃO ALEGADO – AUSÊNCIA DE PESSOALIDADE NA ENGREGA DA COMUNICAÇÃO – ESTABELECIMENTO SITUADO EM SHOPPING CENTER –
NOTIFICAÇÃO ENTREGUE À ADMINISTRAÇÃO DO SHOPPING – CITAÇÃO VÁLIDA No
processo do trabalho, a citação não é pessoal, consoante preconizam os arts. 841, § 1º,
852 e 886, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho. As notificações devem ser feitas mediante registro postal, única forma de se possibilitar o controle de seu recebimento pelo
destinatário, entendendo-se válida aquela recebida no endereço da ré. Como se vê, não
há previsão legal de pessoalidade na entrega da comunicação, admitindo a jurisprudência o recebimento da notificação por terceiro, desde que tenha sido dirigida para o endereço da reclamada. E, no caso específico dos estabelecimentos situados em Shoppings
Centers, o colendo Tribunal Superior do Trabalho entende ser válida a notificação entregue à Administração do Shopping, sendo justamente esse o caso dos autos. (TRT-1 – RO:
00023196220125010261 RJ, Relator: Evandro Pereira Valadao Lopes, Data de Julgamento:
15/12/2014, Sétima Turma, Data de Publicação: 14/01/2015)
Assim, não há nulidade a ser declarada. Rejeito. Igualmente, não há o que se reformar
quanto ao decidido no ID. 0fb49d4, uma vez que veicula medida processual diversa da
hipótese de cabimento, conforme já fundamentado. Rejeito.
Importante registrar, por fim, que para completude da decisão judicial, basta que o
juízo fundamente, de forma clara, suas razões de decidir, sendo desnecessária a manifestação exaustiva sobre todo o material argumentativo apresentado pela(s) parte(s).” – ID.
95646ca – Pág. 1 a 4.
A empresa agravante, sustenta que não foi regularmente citada, arguindo a declaração de nulidade da decisão a quo.
Pois bem.
Como leciona Manoel Antonio Teixeira Filho in Curso de Direito Processual do Trabalho, Vol.
II, São Paulo; LTr 2009, p. 1316, se não houver citação, o processo será inexistente, contudo, se a
citação foi irregular, o processo será nulo.
Em que pese o inconformismo da agravante, não lhe assiste razão. Como se trata de arguição
de nulidade por falta de citação, cabe uma breve análise da fase de conhecimento.
Na petição inicial, a autora moveu a presente ação trabalhista em face de 4DM Comércio de
Alimentos EIRELI. Com a inicial, a autora acostou a cópia da CTPS (ID. 0e47a66 – Pág. 7), na qual
demonstra que foi admitida em 06/09/2019 pela ré, cujo estabelecimento estava localizado na
Praia de Botafogo, nº 400, QSQ, S31, 3 PISO – Botafogo – RJ.
Transcrevo o despacho do Juízo a quo:
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“Vistos, etc.
Diante do Ofício Circular TRT Corregedoria SCR nº 38/2020, de 17/06/2020, retire-se
de pauta.
Considerando o Ato Conjunto CSJT nº 11 de 17 de abril de 2020, que determinou a
suspensão das audiências presenciais por prazo indeterminado a fim de preservar a saúde
de todos por conta da pandemia do COVID-19; Considerando que o referido Ato prevê no
art. 6º que fica facultado aos juízes de primeiro grau a utilização do rito processual previsto
no CPC (art. 335);
Considerando os princípios da celeridade e economia processuais;
Considerando a relativização da suspensão de atividades, cite (m)- se por e-carta para
apresentação de contestação em 15 dias, sob as penalidades legais.
Na hipótese de acordo, as partes podem apresentar petição conjunta. RIO DE JANEIRO/RJ, 19 de junho de 2020.” – ID. 17d7168 – Pág. 1.
A notificação citatória foi realizada no endereço constante na CTPS e no TRCT, como se infere
no ID. 8963909 – Pág. 1. O documento de ID. a32a4b2 – Pág. 1 comprova o recebimento do e-carta
pela ré.
Consta da sentença:
“Revelia
Devidamente ciente de que deveria comparecer a juízo para apresentar defesa, a Reclamada fez se ausente.
Nestes termos, DECLARO A REVELIA da primeira Ré, sendo considerada a Reclamada
confessa quanto à matéria fática discutida nos autos, nos termos do art. 844 da CLT.” – ID.
581f27b – Pág. 2.
Como bem salientado na decisão agravada, “a notificação postal referida pelo art. 841, § 1º, da
CLT não se submete ao princípio da pessoalidade,sendo plenamente válida seu recebimento por
empregado de condomínio, conceito jurídico no qual se pode inserir o shopping center (art. 1.331,
do CC)”.
Ora, a própria executada admite na petição de ID. c67941c e nos embargos de declaração de
ID. 9e99989, que a notificação encaminhada à demandada, foi recebida pela administração do shopping, onde a empresa está localizada.
Como se pode observar, não há que falar em nulidade por falta de citação.
Ademais, não houve qualquer prejuízo processual à executada, que pudesse ensejar eventual
nulidade da decisão a quo. Via de consequência, rejeito a preliminar de nulidade.
MÉRITO
Recurso da parte executada
Da multa por embargos protelatórios
A empresa agravante alega que:
“Assim, tendo em vista a inexistência de Embargos protelatórios, vez que a Agravante
entendeu por omissa a decisão no que tange à apresentação do aviso de recebimento, já
que a inexistência deste é causa de nulidade da citação, requer seja revogada a culminação
da multa por litigância e por fim, ante a inexistência do aviso de recebimento, requer a nulidade da citação, para que seja devolvido a Agravante prazo para apresentação de defesa,
conforme fundamentação supra e jurisprudência mencionada.” – ID. a4fcd78 – Pág. 6.
Consta da decisão agravada:
“Fundamentação
Pretende a embargante a declaração de nulidade de sua citação, nos termos expostos
no ID. cd6473d e reversão da multa imposta no ID. 0fb49d4.
...
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Assim, não há nulidade a ser declarada. Rejeito.
Igualmente, não há o que se reformar quanto ao decidido no ID. 0fb49d4, uma vez que
veicula medida processual diversa da hipótese de cabimento, conforme já fundamentado.
Rejeito.
Importante registrar, por fim, que para completude da decisão judicial, basta que o
juízo fundamente, de forma clara, suas razões de decidir, sendo desnecessária a manifestação exaustiva sobre todo o material argumentativo apresentado pela(s) parte(s).” – ID.
95646ca – Pág. 1 a 4.
Inicialmente, vejamos as razões que levaram o Juízo executório à imposição da penalidade ora
discutida.
“A r. sentença não padece de omissões, contradições e obscuridades, expressas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC, tampouco de erros materiais (art. 897-A,
§ 1º, CLT).
Por obscura entende-se a decisão judicial que se mostre ininteligível, desprovida de
clareza suficiente para o seu completo entendimento pelos participantes do processo. De
outro lado, a contradição é observada pertine aos elementos internos atinentes à fundamentação da decisão que dão ensejo a conclusão de mérito. Por fim, a omissão referida
pelo art. 1.022 do CPC diz respeito à apreciação dos pontos controvertidos de fato e de
direito trazidos pelas partes envolvidas na demanda, sendo certo que não se impõe que a
decisão seja exaustivamente fundamentada, afigurando-se suficiente que o julgador informe de forma clara e concisa as razões de seu convencimento.
Observando-se atentamente a postulação e sua fundamentação, urge concluir pela
ausência de observância das hipóteses legais de cabimento. A embargante, em verdade,
pretende a reapreciação dos elementos produzidos nos autos e a reforma do decidido, devendo, para tanto, se valer do recurso adequado, uma vez que o ponto atacado foi diretamente enfrentado pelo juízo.
Os presentes embargos de declaração se mostram inteiramente protelatórios, motivo
pelo qual fica o reclamante condenado ao pagamento da multa de 2% sobre o valor da execução e em favor da reclamada, como autorizado pelo art. 1.026, § 2º, do CPC.
Importante registrar que para completude da decisão judicial, basta que o juízo fundamente, de forma clara, suas razões de decidir, sendo desnecessária a manifestação
exaustiva sobre todo o material argumentativo apresentado pela(s) parte(s).
Rejeito.
Dispositivo
Posto isso, conheço e, no mérito, REJEITO os embargos de declaração opostos por
4DM COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI, que fica condenado ao pagamento da multa de
2% sobre o valor da execução e em favor da reclamada, na forma da fundamentação acima,
mantendo incólume a r. decisão atacada.” (g.n.) – ID. 0fb49d4 – Pág. 1 e 2.
Registre-se que há erro material na decisão supra. Na fundamentação, consta que o reclamante foi condenado ao pagamento da multa de 2% em favor da reclamada e no dispositivo, consta a
condenação da ré ao pagamento da multa “e em favor da reclamada”.
Pois bem.
A ré apresentou petição em 03/11/2020 (primeira manifestação nos autos) requerendo a declaração de nulidade por falta de citação. O Juízo a quo assim se decidiu:
“Vistos, etc.
Nada a deferir quanto à petição de ID. c67941c, sendo suficiente indicar à executada
o certificado no ID. 9e82b14. Nada obstante alegar que a notificação não lhe foi entregue,
a executada não trouxe aos autos qualquer prova ou documento que lhe libere do ônus de
afastar a presunção de regularidade da citação postal. O mesmo se afirma acerca da certidão de ID. 923ee39. Assim, não há nulidade a ser declarada.
Ausente impugnação aos números oferecidos pelo exequente. Assim, declaro preclusa
a manifestação da executada quanto ao ponto, na forma do art. 879, §2º da CLT. Homologo
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os cálculos oferecidos no ID. 0eba149 e fixo a execução em R$ 5.078,60 (cinco mil e setenta
e oito reais e sessenta centavos).
Notifique-se a executada para o pagamento em 2 dias, sob pena de penhora.
RIO DE JANEIRO/RJ, 03 de fevereiro de 2021.” – ID. 5d93162 – Pág. 1.
Notificada da decisão supra, a executada apresentou embargos de declaração no ID. 9e99989,
nos seguintes termos:
“Embargos de Declaração quanto ao despacho retro, nos termos que seguem:
2. Inicialmente, cumpre esclarecer que a Embargante alegou, não ter recebido a notificação referente à presente Reclamação Trabalhista, tendo em vista que esta não foi entregue pelos Correios, tomando ciência, muito tempo depois, que tal notificação havia sido
recebida pelo Shopping onde está localizada.
3. Certo é que, o documento hábil para comprovar que a notificação não foi recebida pela Embargante e sim pelo Botafogo Praia Shopping é, o aviso de recebimento (A.R.)
assinado pela funcionário do Shopping que recebeu a notificação. Documento ao qual a
Embargante só poderia ter acesso através deste D. Juízo.
Por tal razão a Embargante pleiteou a sua apresentação nos autos, no entanto, tal pedido não foi apreciado na petição retro.
4. Sendo assim, a Embargante vem requerer a o acolhimento dos presentes Embargos
de Declaração, para que seja sanada a omissão, e apreciado seu pedido bem como apresentado o Aviso de recebimento (A.R.), demonstrando que tal notificação não foi recebida
pela mesma, com a consequente devolução do prazo para apresentação de defesa.” – ID.
9e99989 – Pág. 1.
No presente caso, verifica-se da análise dos embargos de ID. 9e99989 – Pág. 1, que não houve
intuito protelatório, porquanto a ré pretendeu sanar eventual omissão de pedido de apresentação
do Aviso de Recebimento (A.R.).
Os embargos de declaração são cabíveis, entre outras hipóteses, quando há na decisão atacada
omissão, obscuridade ou contradição, na forma do art. 897-A da CLT e do art. 1.022 do CPC.
Dessa forma, limitam-se os embargos declaratórios à superação de defeitos formais da decisão embargada, ou seja, os que se relacionam ou ao desenvolvimento silogístico da fundamentação e conclusão (nos casos de obscuridade ou contradição) e à pretensão deduzida pelas partes
processuais ou deveres legais de procedimento (nos casos de omissão).
No presente caso, verifica-se da análise dos embargos de ID. 9e99989 – Pág. 1, que não houve
intuito protelatório, porquanto a ré pretendeu sanar eventual omissão quanto ao pedido de apresentação do Aviso de Recebimento (A.R.). Embora a ré tenha admitido o recebimento da notificação pela Administração do shopping, onde está localizada, não se pode presumir que houve a
intenção de proscrastinar o feito.
Posto isso, dou provimento ao agravo de petição para afastar da condenação o pagamento da
multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC pela executada.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do apelo, rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, dar
parcial provimento ao agravo de petição interposto por 4DM Comércio de Alimentos EIRELI apenas para afastar da condenação o pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, nos
termos fundamentação.
ACÓRDÃO
Acordam os Desembargadores que compõem a Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, sessão virtual do dia 9 de junho de 2021, sob a Presidência do Exmo. Desembargador do Trabalho Rildo Albuquerque Mousinho de Brito, com a participação do Ministério
Público do Trabalho, na pessoa do Procurador João Carlos Teixeira, e dos Exmos. Desembargadores
do Trabalho Antonio Cesar Coutinho Daiha, Relator, e Cesar Marques Carvalho, em proferir a se-
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guinte decisão: por unanimidade, conhecer do apelo, rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito,
dar parcial provimento ao agravo de petição interposto por 4DM Comércio de Alimentos EIRELI
apenas para afastar da condenação o pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, nos
termos do voto do Exmo. Sr. Desembargador Relator.
Antonio Cesar Daiha
Desembargador do Trabalho
Relator

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO

HORAS EXTRAS
Banco de horas
PROCESSO nº 0000159-43.2020.5.09.0655 (RORSum)
Recorrente: COPACOL – Cooperativa Agroindustrial Consolata, Ahmed Niang
Recorrido: Ahmed Niang, COPACOL – Cooperativa Agroindustrial Consolata
Relator: ARNOR LIMA NETO
6ª Turma
EMENTA
BANCO DE HORAS. ART. 59, § 2º, DA CLT. LABOR ACIMA DA 10ª DIÁRIA. INVALIDADE MATERIAL. No aspecto material, para conferir validade à compensação na
modalidade banco de horas é necessária a observância das seguintes diretrizes: a) a
compensação de saldos positivos de horas extras dentro do período máximo de um ano,
salvo se o acordo coletivo trouxer previsão de prazo menor; b) máximo de labor de duas
horas extraordinárias diárias ou de dez horas diárias totais, conforme previsões do art.
59, caput e § 2º, da CLT, observada,se for o caso, a Súmula 61 do TRT da 9ª Região; c)
que o sistema de compensação não exceda, no período máximo de um ano, a somadas
jornadas semanais de trabalho previstas ou outro somatório que possa ser determinado
em acordo coletivo e d) deve ser possibilitado ao empregado o acompanhamento do
saldo de créditos e débitos em seu nome, no período de execução do ajuste, como forma
de conferir transparência à relação de trabalho no que tange à remuneração ou compensação das horas excedentes, inclusive como forma de resguardar a boa-fé objetiva
que deve nortear os contratos de trabalho, por aplicação do art. 422 do Código Civil.
No presente caso,os cartões revelam que o autor laborava frequentemente acima de 10h
diárias. Logo, o regime de compensação adotado era inválido. Sentença mantida.
I. RELATÓRIO:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Ordinário – Rito sumaríssimo (11886),
provenientes da MM. Vara do Trabalho de Assis Chateaubriand.
Dispensado o relatório, nos termos do art. 852-I, “caput”, da CLT.
II. FUNDAMENTAÇÃO:
1. ADMISSIBILIDADE
Conheço dos recursos ordinários e das contrarrazões apresentados pelas partes, por presentes
os pressupostos legais de admissibilidade.
2. MÉRITO
RECURSO ORDINÁRIO COPACOL – Cooperativa Agroindustrial Consolata
HORAS EXTRAS
Por haver cumulação dos regimes de compensação na modalidade semanal e banco de horas
além de jornada habitual acima 10ª hora, os sistemas de compensação foram declaradas nulos,
sendo deferidas horas extras, assim consideradas as excedentes da 8ª diária e 44ª semanal, de forma não cumulativa. Afastou a aplicação do art. 59-B da CLT em razão da nulidade declarada.
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A ré recorre dessa decisão, alegando que observou a norma coletiva da categoria, não havendo
nulidade na execução dos regimes de compensação. Destaca que os minutos residuais eram de 15
minutos e não havia redução da hora noturna. Ademais, foram observados os requisitos de validade. Pede a reforma, para exclusão das horas extras e reflexos. Subsidiariamente, pede a aplicação da
súmula regional 36 ou pagamento apenas do adicional nos termos do art. 59-B da CLT.
Analiso.
A Constituição Federal autoriza genericamente o regime de compensação no art. 7º, XIII, ao
estabelecer “duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho”.
A partir de tal dispositivo constitucional, há respaldo para dois regimes de compensação de
jornada, quais sejam, o “banco de horas” e o “acordo de compensação semanal”. O primeiro regime consiste em um regime mais amplo no qual pode ocorrer a compensação de horas trabalhadas
além dos limites diários legais ou contratuais com posterior concessão de folgas compensatórias
dentro de um período contratual que pode chegar a um ano.
No segundo regime mencionado, a compensação de horas trabalhadas acima dos limites contratuais ou legais ocorre na mesma semana em que elastecidas as jornadas, a fim de liberar o empregado dos serviços em mais um dia na semana além do D.S.R, geralmente aos sábados.
Neste ponto, esclareço que não há como se sustentar, automaticamente, que os regimes de
compensação semanal e as prorrogações de jornada em sistema de banco de horas são incompatíveis.
Referida compatibilidade deve ser analisada sob os aspectos formais e materiais de cada espécie de compensação praticada, principalmente se tivermos em conta que não existe preceito legal
que impeça a concomitância de tais regimes de jornada.
Assim, por exemplo, poderia o trabalhador realizar prorrogação de jornada entre 8h e 8h
48min de trabalho, e além das 8h 48 min, sendo que o labor entre 8h e 8h48min destinar-se-ia à
compensação semanal, e o labor entre 8h 48min até o máximo de 10 horas, poderia se vincular
ao pagamento de horas extras ou mesmo ao banco de horas, desde que devidamente usufruído o
sábado de descanso e desde que respeitadas as demais regras atinentes à compensação de jornada
adotada.
Corroborando este entendimento a Súmula 81, deste TRT da 9ª Região: “BANCO DE HORAS E
ACORDO DE COMPENSAÇÃO SEMANAL PARA EXTINÇÃO DE TRABALHO AOS SÁBADOS. ADOÇÃO CONCOMITANTE. VALIDADE. A adoção concomitante de banco de horas e acordo de compensação semanal de jornada para extinção de trabalho aos sábados por si só não implica invalidade de tais regimes de compensação. Editada nos termos da Resolução Administrativa 33/2017”.
Feitas essas ponderações, passo a analisar os requisitos de validade dos regimes compensatórios.
BANCO DE HORAS
O Banco de Horas é regulado pela antiga redação do art. 59, § 2º, da CLT, e recebe o seguinte
tratamento: “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” (grifei).
No aspecto formal, portanto, o regime de banco de horas para compensação anual deve ser
autorizado pela via da negociação coletiva, por se tratar de regime de trabalho mais gravoso ao trabalhador, que dependerá, dessa forma, da atuação do órgão coletivo sindical. Deverá, ainda, haver
o atendimento de outras formalidades que possam vir a ser exigidas pela negociação coletiva para
implementação integral do regime de banco de horas.
Excepcionalmente, quando a periodicidade de compensação for de até seis meses, poderá
o banco de horas ser formalizado individualmente entre as partes do contrato de trabalho, sem
necessidade de intervenção dos entes sindicais, conforme previsão do § 5º, do art. 59, da CLT: “O
banco de horas de que trata o § 2º deste artigo poderá ser pactuado por acordo individual escrito,
desde que a compensação ocorra no período máximo de seis meses”.
No presente caso, as normas coletivas da categoria previam a possibilidade de adoção do sistema de compensação na modalidade banco de horas (por exemplo, cláusula trigésima nona da
CCT 2018/2019 – fl. 183). Não havendo outros requisitos exigidos, considero formalmente válido o
acordo.
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No aspecto material, para conferir sua validade é necessária a observância das seguintes diretrizes:
a) a compensação de saldos positivos de horas extras dentro do período máximo de um ano,
salvo se o acordo coletivo trouxer previsão de prazo menor ou se se tratar de acordo individual, cuja
periodicidade de compensação deve ocorrer em seis meses;
b) máximo de labor de duas horas extraordinárias diárias ou de dez horas diárias totais, conforme previsões do art. 59, caput e § 2º, da CLT;
c) que o sistema de compensação não exceda, no período máximo de um ano, a soma das
jornadas semanais de trabalho previstas ou outro somatório que possa ser determinado em acordo
coletivo e;
d) deve ser possibilitado ao empregado o acompanhamento do saldo de créditos e débitos
em seu nome, no período de execução do ajuste, como forma de conferir transparência à relação
de trabalho no que tange à remuneração ou compensação das horas excedentes, inclusive como
forma de resguardar a boa-fé objetiva que deve nortear os contratos de trabalho, por aplicação do
art. 422, do Código Civil.
Enfatizo que, quanto ao último requisito acima elencado, no entender desta 6ª Turma, a validade material dessa modalidade de ajuste compensatório está condicionada à existência de sistemática que permita ao trabalhador acompanhar com clareza e facilidade a evolução de seu “banco
de horas” por intermédio de saldo de horas, mediante indicação periódica da quantidade de horas
laboradas a mais e da quantidade de horas usufruídas a título de folga compensatória.
Na análise do cumprimento material do banco de horas, deve-se ainda respeitar a previsão
legal inserida pela Lei nº 13.467/2017, em seu art. 58-B, parágrafo único, no sentido de que “A prestação de horas extras habituais não descaracteriza o acordo de compensação de jornada e o banco
de horas”.
Analisando os cartões do reclamante (fls. 81/96), é possível observar diversos dias com jornada
de trabalho superior a 10h diárias, o que viola o disposto no art. 59, § 2º, da CLT e torna nulo esse
tipo de regime de compensação. Cito, por exemplo, os dias 24 e 30/1/2019 (fl. 81), 5 e 11/2/2019 (fl.
82), 19/3/2019 e 28/3/2019 (fl. 83) etc.
Nesse aspecto, não merece reparos a decisão de primeiro grau.
ACORDO DE COMPENSAÇÃO SEMANAL
Para os períodos contratuais regidos pela vigência da Lei da Reforma Trabalhista, a validade
formal do acordo de compensação deve seguir, no aspecto formal, o § 6º do art. 59 da CLT, inserido
pela Lei nº 13.467/2017 (com vigência a partir de 11/11/2017) cuja redação assim estabelece: “É
lícito o regime de compensação de jornada estabelecido por acordo individual, tácito ou escrito,
para a compensação no mesmo mês”.
Da referida previsão legal é possível extrair que é lícita a compensação de jornadas fixada mediante acordo individual escrito, ou mesmo tácito, visando à compensação semanal. Isso porque
o preceito da lei, ao flexibilizar a formalidade para acordos com previsão de compensação dentro
de um período mais longo equivalente a até um mês de referência, abrange, por consequência, a
mesma flexibilização formal para os acordos de compensação de menor periodicidade compensatória, tal qual o semanal.
Sob outra perspectiva, permanecem válidas eventuais formalidades mais amplas que as legalmente previstas se forem aprovadas por meio de acordo coletivo ou convenção coletiva, em
obediência ao disposto no art. 7º, XXVI, da CF/88.
Por outro lado, a validade material do regime de compensação semanal de horas pressupõe o
atendimento de pelo menos dois requisitos essenciais: máximo de labor de duas horas extraordinárias diárias ou de dez horas diárias totais, conforme previsões do art. 59, caput e § 2º, da CLT e a
ausência de trabalhos nos dias destinados à compensação, quando a principal finalidade do ajuste,
sob a perspectiva do empregado que elastece seu tempo de trabalho, é exatamente a supressão do
labor em tais dias.
Na análise do cumprimento material do acordo de compensação, deve-se ainda respeitar a
previsão legal da CLT, inserida pela Lei nº 13.467/2017, em seu art. 59-B, parágrafo único, no sentido de que: “A prestação de horas extras habituais não descaracteriza o acordo de compensação de
jornada e o banco de horas”.
Por fim, destaco a previsão do caput art. 59-B da CLT, cujas regras podem ser estendidas tanto
aos requisitos materiais quanto aos formais de validade do acordo de compensação de jornadas.
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Aludido artigo prevê genericamente que: “O não atendimento das exigências legais para compensação de jornada, inclusive quando estabelecida mediante acordo tácito, não implica a repetição do
pagamento das horas excedentes à jornada normal diária senão ultrapassada a duração máxima
semanal, sendo devido apenas o respectivo adicional” (grifos acrescidos).
Destarte, havendo semanas em que se verificar o descumprimento de alguma formalidade
prevista em norma coletiva; ocorrer a prestação de serviços em dias destinados à compensação
ou se exigir trabalho excedente à segunda hora extraordinária/10ª hora de labor, são devidas horas
extras da seguinte maneira:
a) Pagamento apenas do adicional para as horas destinadas à compensação (v.g. entre 8h e
8h48m) e que estavam incluídas na carga horária semanal normal;
b) Pagamento da hora integral mais adicional para o tempo trabalhado acima da carga horária
semanal normal;
Na hipótese dos autos, conforme já destacado anteriormente, foram constatadas semanas em
que houve labor acima da 10ª hora diária. Numa análise rápida, não foi constatado labor no dia
destinado à compensação semanal, observando que o dia destinado à compensação variava semanalmente, iniciando na sexta 25/1/2019 (fl. 81), depois no sábado dia 2/2, segunda 4/2/2019, terça
12/2, quarta 20/2, quinta 28/2/2019 (fl. 82) e assim sucessivamente.
Logo, nas semanas em que houver invalidade material do acordo de compensação semanal,
merece reforma a sentença para que se observem os parâmetros (“a” e “b”) acima.
Por outro lado, nas semanas em que não houver constatação das violações acima destacadas,
deve ser reconhecida a validade formal e material do acordo de compensação semanal de horas de
trabalho.
Não obstante, como o sistema de banco de horas foi declarado inválido, conclui-se que só
podem ser consideradas extraordinárias aquelas laboradas além do limite diário de 8h48min e do
limite semanal de 44h (sem cumulação), visto que estas horas estavam regidas pelo inválido regime de banco de horas, tendo sido aferido, por outro lado, que os 48min laborados além da 8ª hora
diária destinaram-se à compensação semanal válida.
Assim sendo, nas semanas em referência (semanas nas quais se constata a validade material
do regime compensatório semanal), a r. sentença merece reforma para limitar a condenação ao
pagamento, como extraordinárias (valor da hora + adicional), das horas laboradas além do limite
diário de 8h48min e do limite semanal de 44h (sem cumulação), além dos reflexos e demais critérios de cálculo já definidos pelo juízo de origem.
Diante do exposto, reformo em parte a sentença para reconhecer a invalidade material parcial
do acordo de compensação semanal e restringir a condenação ao pagamento de horas extras, nos
termos da fundamentação.
MINUTOS RESIDUAIS
Na sentença, o magistrado determinou a observância do disposto no art. 58, § 1º, da CLT, explicando na decisão resolutiva de embargos que se trata de ordem pública e, por isso, não pode ser
derrogada pela vontade das partes, ainda que decorrente de negociação coletiva.
A ré destaca que havia previsão expressa em norma coletiva ampliando os minutos residuais,
o que deve ser respeitado, de acordo com a teoria do conglobamento. Pede a reforma.
Analiso.
A observância das regras dos acordos e convenções coletivas, por expressa disposição do art.
7º, XXVI, da CF/88, é medida que se impõe para atender aos princípios constitucionais da autonomia negocial coletiva e da adequação setorial negociada,inclusive quando as partes acordantes,
sindicatos e/ou empresas, estipulam condições de trabalho, formalidades e prazos específicos para
a formalização e consecução dos contratos de trabalho de determinada categoria.
Ainda que a disposição coletiva regule tema de cunho trabalhista não tratada especificamente
pela legislação ou o faça de modo distinto daquele da norma legal, deve-se dar proeminência ao conteúdo das normas produzidas por atores que autonomamente recorreram à composição que, em regra, é a melhor via para atender aos anseios concretos e práticos da classe trabalhadora e para levar em
consideração as capacidades e perspectivas dos empregadores de determinada categoria econômica.
Nesta esteira, o afastamento da aplicação de determinada norma coletiva somente pode ocorrer se ficar patente alguma irregularidade na formulação da norma ou na representatividade das
partes que pactuaram o acordo ou convenção ou, ainda, o desrespeito às disposições mínimas de
proteção ao trabalho, conforme dicção que emana da CF/88, art. 114, § 2º.
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Esta perspectiva foi taxativamente inserida na legislação ordinária por meio da Lei nº
13.467/2017, que previu o princípio da mínima intervenção judicial na autonomia negocial coletiva, conforme redação dada ao § 3º do art. 8º da CLT.
Referida Lei nº 13.467/2017 também deu redação ao art. 611-A da CLT, prevendo, em rol exemplificativo, diversos temas trabalhistas em que as normas coletivas prevalecerão, pela autonomia
negocial, sobre a legislação, nos seguintes termos:
“Art. 611-A. A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre
I – pacto quanto à jornada de trabalho, observados os limites constitucionais;
II – banco de horas anual;
III – intervalo intrajornada, respeitado o limite mínimo de trinta minutos para jornadas superiores a seis horas;
IV – adesão ao Programa Seguro-Emprego (PSE), de que trata a Lei nº 13.189, de 19 de
novembro de 2015;
V – plano de cargos, salários e funções compatíveis com a condição pessoal do empregado, bem como identificação dos cargos que se enquadram como funções de confiança;
VI – regulamento empresarial;
VII – representante dos trabalhadores no local de trabalho;
VIII – teletrabalho, regime de sobreaviso, e trabalho intermitente;
IX – remuneração por produtividade, incluídas as gorjetas percebidas pelo empregado, e remuneração por desempenho individual;
X – modalidade de registro de jornada de trabalho;
XI – troca do dia de feriado;
XII – enquadramento do grau de insalubridade;
XIII – prorrogação de jornada em ambientes insalubres, sem licença prévia das autoridades competentes do Ministério do Trabalho;
XIV – prêmios de incentivo em bens ou serviços, eventualmente concedidos em programas de incentivo;
XV – participação nos lucros ou resultados da empresa.
§ 1º No exame da convenção coletiva ou do acordo coletivo de trabalho, a Justiçado
Trabalho observará o disposto no § 3º do art. 8º desta Consolidação.
§ 2º A inexistência de expressa indicação de contrapartidas recíprocas em convenção
coletiva ou acordo coletivo de trabalho não ensejará sua nulidade por não caracterizar um
vício do negócio jurídico.
§ 3º Se for pactuada cláusula que reduza o salário ou a jornada, a convenção coletiva
ou o acordo coletivo de trabalho deverão prever a proteção dos empregados contra dispensa imotivada durante o prazo de vigência do instrumento coletivo.
§ 4º Na hipótese de procedência de ação anulatória de cláusula de convenção coletiva
ou de acordo coletivo de trabalho, quando houver a cláusula compensatória,esta deverá
ser igualmente anulada, sem repetição do indébito.”
Em se tratando de jornada de trabalho, a regra geral de cômputo prevê que se contabilizará o
tempo em que o empregado estiver à disposição da empresa, executando ou mesmo aguardando
ordens, mesmo não estando em labor efetivo, conforme estabelece o art. 4º da CLT, “considera-se
como de serviço efetivo o período em que o empregado esteja à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens, salvo disposição especial expressamente consignada”.
Relativizando a regra acima, temos a norma do § 1º do art. 58, da CLT: “Não serão descontadas
nem computadas como jornada extraordinária as variações de horário no registro de ponto não
excedentes de cinco minutos, observado o limite máximo de dez minutos diários”.
Desenvolvendo a aplicação daquele preceito legal, o c. TST também editou a Súmula nº 366,
nos seguintes termos:
CARTÃO DE PONTO. REGISTRO. HORAS EXTRAS. MINUTOS QUE ANTECEDEM E
SUCEDEM A JORNADA DE TRABALHO (nova redação) – Res.197/2015 – DEJT divulgado
em 14, 15 e 18.05.2015. Não serão descontadas nem computadas como jornada extraordi-
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nária as variações de horário do registro de ponto não excedentes de cinco minutos, observado o limite máximo de dez minutos diários. Se ultrapassado esse limite, será considerada
como extra a totalidade do tempo que exceder a jornada normal, pois configurado tempo
à disposição do empregador, não importando as atividades desenvolvidas pelo empregado
ao longo do tempo residual (troca de uniforme, lanche, higiene pessoal, etc).
Somente se a extrapolação total da jornada, considerado eventual acréscimo deferido em juízo, não ultrapassar 10 minutos diários, observado o limite de 05 minutos na entrada e 05 minutos
na saída, é que não haverá condenação em horas extras.
Destaco, por fim, que o c. TST editou a Súmula 449, com a seguinte redação:”A partir da vigência da Lei nº 10.243, de 19.06.2001, que acrescentou o § 1º ao art. 58 da CLT, não mais prevalece
cláusula prevista em convenção ou acordo coletivo que elastece o limite de 5 minutos que antecedem
e sucedem a jornada de trabalho para fins de apuração das horas extras” (grifos nossos).
Todavia, importante ressaltar que as cláusulas 16ª do ACT de 2018/2019 e 22ª do ACT 2019/2020
continham a seguinte previsão:
“EVENTUAIS ATRASOS
Os 15 (quinze) minutos que antecedem ou sucedem o início e término da jornada
diária de trabalho não acarretarão prejuízo da remuneração e do descanso semanal remunerado nem serão computados como jornada extraordinária.” (fl. 158)
Assim, sabendo que o autor foi contratado em janeiro/2019, deve ser reconhecida a validade
das cláusulas coletivas referente aos minutos residuais, a qual deve prevalecer inclusive sobre o
disposto no § 1º do art. 58 da CLT, por força do § 3º do art. 8º e o inciso I do art. 611-A da CLT. Não
se aplicam no presente caso, portanto, o disposto nas Súmulas 366 e 449 do TST, pois são anteriores
às novas regras de negociação coletiva trazidas pela Lei nº 13.467/17 e não compatíveis com ela.
Deve-se, portanto, dar provimento ao recurso para determinar a observância das cláusulas
coletivas relativas aos minutos residuais a partir de 11/11/2017, conforme a Turma decidiu, por
exemplo, nos autos 0000725-55.2019.5.09.0128 (ROT), de relatoria da Desª. Sueli, acórdão publicado em 18/10/2020.
REFORMO.
MENSALIDADE SINDICAL
Ausente prova da filiação sindical, o desconto da mensalidade destinada ao sindicato da categoria foi considerado indevido, razão pela qual a ré à devolução desses descontos.
A ré busca a reforma, alegando que o inciso IV do art. 8º da CF prevê o desconto da contribuição confederativa em folha de pagamento, o que também está previsto em norma coletiva. Portanto, o desconto é legal. Além disso, o pedido de devolução deveria ser voltado contra o sindicato,
para quem os valores arrecadados foram repassados. Pede a exclusão.
Analiso.
Com relação à contribuição sindical, que ostentava natureza de tributo, era devida obrigatoriamente por todos os membros da categoria profissional ou econômica, fossem eles formalmente
associados ou não. Esse era o entendimento antes da vigência da Lei nº 13.467/2017 e se encontrava exposto nos arts. 578 e seguintes da CLT. Em especial, o art. 579, assim previa:
“Art. 579 – A contribuição sindical é devida por todos aqueles que participarem de
uma determinada categoria econômica ou profissional, ou de uma profissão liberal, em
favor do sindicato representativo da mesma categoria ou profissão ou,inexistindo este, na
conformidade do disposto no art. 591.
Todavia, a partir da vigência da Lei nº 13.467/2017, o art. 579 da CLT sofreu importante modificação, deixando de se considerar a contribuição sindical um tributo para se tornar espécie de
obrigação civil, de modo que assim passou a dispor:
“Art. 579. O desconto da contribuição sindical está condicionado à autorização prévia e expressa dos que participarem de uma determinada categoria econômica ou profissional, ou de uma profissão liberal, em favor do sindicato representativo da mesma ca-
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tegoria ou profissão ou, inexistindo este, na conformidade do disposto no art. 591 desta
Consolidação.”
No caso das normas de direito material, destaco em linhas gerais que este Colegiado observará o princípio do tempus regit actum, segundo o qual a norma aplicável será aquela vigente ao
tempo dos fatos trazidos ao processo, sendo aplicáveis as regras antigas para o período até 10 de
novembro de 2017 e o regramento da Lei nº 13.467/2017 para o interregno contratual a partir de 11
de novembro de 2017.
Assim sendo, é aplicável, a partir dos limites temporais acima descritos, a nova disposição do
art. 579 da CLT, em razão do princípio de liberdade associativa, condicionando a validade do desconto à expressa e prévia autorização do empregado ou empregador, conforme a categoria.
Desta forma, ainda que haja previsão genérica em instrumentos normativos para realização
do desconto, este tipo de cláusula não legitima a cobrança das contribuições em questão, uma vez
que as normas coletivas também maculariam o direito constitucional à livre associação.
Ademais, em 29/06/2018, o Plenário do e. STF, por maioria, julgou improcedentes os pedidos
formulados nas ações diretas de inconstitucionalidade (ADIs 5794 e outras apensadas) e procedente o pedido formulado na ação declaratória de constitucionalidade(ADC 55), no sentido de considerar constitucional o art. 1º da Lei nº 13.467/2017 (Reforma Trabalhista), que deu nova redação
aos artigos 545, 578, 579, 582, 583, 587 e 602 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) para condicionar o recolhimento da contribuição sindical à expressa autorização dos trabalhadores.
Por disciplina judiciária, deve ser estritamente seguido o que foi disposto pelo legislador em
cotejo com o que foi estabelecido em sede de controle concentrado e abstrato de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal.
No presente caso, discute-se a legitimidade dos descontos efetuados a título de mensalidade
sindical.
Ora, se o desconto da contribuição sindical está condicionado à autorização prévia e expressa
dos associados, o da mensalidade, com ainda mais razão, segue o mesmo raciocínio lógico.
Não por acaso, a cláusula décima oitava da CCT 2018/2019 previa que: “A cooperativa descontará mensalmente em folha de pagamento de todos os seus empregados associados ao Sintrascoop
à importância equivalente a R$ 24,00 (vinte e quatro reais), devendo a contribuição ser recolhida
mensalmente, a favor do sindicato, até o décimo dia útil do mês seguinte ao desconto.” (fl. 159).
Dessa forma, evidente que o desconto só poderia ser feito em relação aos empregados associados. Não havendo prova nos autos de que o autor era associado ao sindicato, indevido os descontos
efetuados sob esse título.
Consequentemente, correta a condenação da ré, responsável pelos descontos indevidos, à devolução deles ao trabalhador. A discussão sobre eventual direito de restituição da ré pelos alegados
repasses feitos ao sindicato devem ser discutidos em ação própria.
MANTENHO.
RECURSO ORDINÁRIO ADESIVO DE AHMED NIANG
RESCISÃO INDIRETA
Por ausência de prova da falta grave cometida pelo empregador, o juiz de primeiro grau indeferiu o pedido de rescisão indireta, explicando que a simples ausência de pagamento de horas
extras decorrente da declaração de invalidade do acordo de compensação em juízo não configura
falta grave do empregador.
Analiso.
A rescisão indireta é o rompimento do contrato de trabalho em razão de conduta faltosa do
empregador, conforme previsto no art. 483 da CLT, devendo a falta cometida se revestir de gravidade que torne insustentável a continuidade do vínculo pela quebrada confiança e boa-fé entre
as partes, conferindo ao trabalhador o direito ao pagamento das verbas rescisórias integrais que
seriam devidas em caso de resilição contratual sem justa causa pelo empregador.
Considerando que no Direito do Trabalho vige o princípio da continuidade da relação de emprego, assim como para a aplicação da justa causa ao empregado,também para o reconhecimento
da rescisão indireta é necessária a caracterização concomitante de requisitos especiais que possibilitem o encerramento contratual.
Deve o magistrado, com base em tais pressupostos, avaliar em que medida determinada obrigação contratual não foi cumprida pelo empregador de modo a se determinar a impossibilidade de
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manutenção do vínculo de emprego. Destarte, não será qualquer ato do empregador que poderá
ser reputado como falta grave a configurar justa causa praticada pelo empregador.
Estes são os ensinamentos de Maurício Godinho Delgado, apontando os seguintes requisitos
de validade a serem observados quando da configuração da rescisão indireta do contrato de trabalho: “a) tipicidade da conduta patronal; b) gravidade da falta; c) autoria empresarial; d) dolo ou
culpa do empregador; e) nexo causal entre a falta cometida e a penalidade aplicada; f) adequação e
proporcionalidade entre a falta e a penalidade; g) imediatidade; e h) ausência de perdão tácito” (in
Curso de Direito do Trabalho. 8. ed. São Paulo: LTr, 2009, p. 1116/1120).
Ou seja, a rescisão indireta do contrato de trabalho pressupõe ato doloso ou culposo do empregador em face dos direitos personalíssimos e/ou contratuais do empregado; revestindo-se de tipicidade de conduta por conta do enquadramento dos fatos em alguma das hipóteses do art. 483 da CLT.
Esta atuação patronal deverá revelar gravidade suficiente de modo a tornar insustentável o
vínculo de emprego pela eliminação da fidúcia que deve nortear os contratos, contexto que conferirá proporcionalidade entre a rescisão indireta pleiteada e as faltas do empregador.
Ademais, a reação obreira deve demonstrar evidente nexo de causalidade em face dos atos/
omissões patronais, não configurando mero subterfúgio ou sucedâneo de outras discussões que
não digam respeito diretamente ao contrato de trabalho ou à falta determinante.
Por fim, pressupõe-se a imediaticidade da reação do empregado aos atos graves patronais,
não devendo transcorrer lapso temporal muito longo entre a falta patronal e a rescisão suscitada,
afastando-se, no caso concreto, dessa forma, a hipótese de perdão tácito.
Desta feita, nos termos do art. 818 da CLT, cabe à parte autora comprovar os fatos narrados
na exordial que fundamentam o pedido de rescisão indireta, devendo ainda providenciar para que
restem caracterizados os pressupostos que legitimam referida forma de rescisão, conforme elenco
acima detalhado.
Em termos de tipicidade da conduta patronal que deve estar presente no caso concreto, o
empregado poderá considerar rescindido o contrato e pleitear a devida indenização quando:” a)
forem exigidos serviços superiores às suas forças, defesos por lei,contrários aos bons costumes, ou
alheios ao contrato; b) for tratado pelo empregador ou por seus superiores hierárquicos com rigor
excessivo; c) correr perigo manifesto de mal considerável; d) não cumprir o empregador as obrigações do contrato; e) praticar o empregador ou seus prepostos, contra ele ou pessoas de sua família,
ato lesivo da honra e boa fama; f) o empregador ou seus prepostos ofenderem-no fisicamente,
salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem; g) o empregador reduzir o seu trabalho,
sendo este por peça ou tarefa, de forma a afetar sensivelmente a importância dos salários” (CLT,
artigo 483).
No sentido ora apresentado, a seguinte ementa do c. TST:
“(..) 2. RESCISÃO INDIRETA DO CONTRATO DE TRABALHO. CONTRATO DE TRABALHO COM DURAÇÃO APROXIMADA DE TRINTA ANOS (360 MESES). AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO FGTS EM APENAS TRÊS MESES DA CONTRATUALIDADE. ATRASO NO RECOLHIMENTO DO FGTS EM APENAS TREZE MESES. FALTA GRAVE PATRONAL NÃO CARACTERIZADA. ARTIGO 483, “d”, DA CLT. VIOLAÇÃO NÃO
CONFIGURADA. 2.1. De acordo com a melhor doutrina, o reconhecimento da resolução
contratual há que observar determinados requisitos, entre os quais a tipicidade da conduta, a gravidade do ato considerado, a imediatidade na reação do ofendido, a ausência de
perdão tácito,entre outros. A justa causa corresponde a “todo ato doloso ou culposamente
grave,que faça desaparecer a confiança e a boa-fé que devem entre elas existir, tornando,
assim, impossível o prosseguimento da relação” (Evaristo de Moraes Filho. A justa Causa
na Rescisão do Contrato de Trabalho. Rio de Janeiro: Forense, 1968, 2. ed., p. 16). Nesse sentido, percebe-se que a resolução do pacto apenas deve ser declarada quando evidenciada a
gravidade da conduta patronal, responsável pelo rompimento da fidúcia recíproca, capaz
de inviabilizar a própria continuidade da relação jurídica constituída. (...) (RR – 7690053.2013.5.17.0007 , Relator Ministro: Douglas Alencar Rodrigues, Data de Julgamento:
05/04/2017, 7ª Turma, Data de Publicação: DEJT 11/04/2017).
No presente caso, o recorrente destaca que foi comprovada a exposição a agentes de insalubridade e a falta de fornecimento de EPI por parte do empregador, todavia, o magistrado de primeiro

48

ano V - nº 55 - julho de 2021

Conceito Jurídico
Trabalhista, Sindical
& Previdenciário

grau deixou de acatar a conclusão pericial. Além disso, foram comprovadas jornadas desgastantes
superiores a 10h, o que caracteriza falta grave.
Assim, pede o reconhecimento da insalubridade declarada no laudo pericial e, junto com a
ausência de pagamento de horas extras, declare a rescisão indireta do contrato de trabalho, nos
termos do art. 483, “a” e “d”, da CLT, com extinção do contrato em 26/3/2021.
Inicialmente, observo que na sentença o pedido de insalubridade foi indeferido, tendo o juízo
de primeiro grau destacado que o laudo pericial “não encontrou nenhum agente insalubre no local
de trabalho, de modo que a ausência de comprovante de entrega de 1 EPI (óculos de proteção dos
olhos), por si só, não configura insalubridade.” (fl. 257), o qual sequer foi impugnado pela parte
autora.
Desse modo, considerando que a decisão a respeito do adicional de insalubridade transitou
em julgado porquanto não houve recurso da parte autora nesse tópico, não há que se falar em
reconhecimento da insalubridade em segundo grau para fins de declaração da rescisão indireta.
Ademais, a mera prestação de horas extras, ainda que acima dos limites legais para validação
do acordo de compensação, por si só, não configura falta grave do empregador. Além disso, as jornadas de trabalho acima de 10h diárias estavam inseridas dentro de um sistema de compensação
na modalidade banco de horas, de modo que o autor usufruiu de folgas compensatórias em razão
do excesso de labor. Logo, o autor não estava submetido a jornadas extenuantes.
Ainda, o simples fato de esse acordo de compensação ter sido declarado nulo, sendo deferidas
diferenças de horas extras em juízo não configura descumprimento das obrigações contratuais por
parte do empregador nos termos do item “d” do art. 483 da CLT.
Como se isso não bastasse, as jornadas de trabalho acima de 10h diárias ocorreram desde o
início do contrato de trabalho, firmado em 19/1/2019, logo, considerando que ação com pedido de
rescisão indireta foi ajuizada somente em 2/4/2020 não vislumbro a necessária imediaticidade na
medida.
Por fim, cumpre destacar que as partes firmaram contrato de experiência de 45 dias, prorrogável, automaticamente, por mais 45 dias (cláusula 1ª – fl. 79),tempo suficiente para o autor ter
conhecido a realidade contratual e, insatisfeito com ela, ter posto fim à relação de emprego.
Diante do exposto, ausente prova da falta grave cometida pelo empregador, não há que se falar
em rescisão indireta, estando correta a decisão de primeiro grau.
MANTENHO.
JUSTIÇA GRATUITA
Considerando que o salário está abaixo do limite legal, o juízo de primeiro grau deferiu os benefícios da justiça gratuita ao autor, o qual recorre afirmando que concorda com a aplicação do art.
791-A da CLT, mas não tem condições de realizar o pagamento.Além disso, requer a manutenção
dos benefícios no âmbito do Tribunal.
Analiso.
Não vislumbro interesse quanto ao pedido de manutenção da concessão dos benefícios da
justiça gratuita ao reclamante, porquanto já houve deferimento na sentença (fl. 262), não havendo decisão posterior em sentido contrário, tampouco recurso da parte contrária para reforma
nesse ponto.
Quanto aos honorários advocatícios, ainda que a parte sucumbente seja detentora dos benefícios da justiça gratuita, o § 4º do art. 791-A da CLT destaca que serão devidos os honorários sucumbenciais, a serem descontados dos créditos obtidos na demanda ou,em caso de sucumbência total
ou de falta de outros créditos em outras demandas, “ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos dois anos subsequentes ao trânsito em julgado da
decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de
recursos que justificou a concessão de gratuidade,extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”.
Quanto à tese de inconstitucionalidade do art. 791-A, da CLT, destaco que a declaração nesse
sentido, mesmo em sede de controle difuso, só seria possível mediante manifestação do Plenário
deste Regional, conforme previsão do art. 97, da Constituição Federal, não sendo suficiente o julgamento por esta Turma.
De qualquer forma, esta 6ª Turma entende que a própria lei trouxe uma proteção específica
ao beneficiário da justiça gratuita, condicionando a exigibilidade do pagamento de honorários
sucumbenciais à existência de créditos em seu favor, em respeito ao princípio da igualdade ma-
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terial, razão pela qual não vislumbro violação ao art. 5º, “caput” e incisos V e LXXIV da Constituição Federal.
Nesse sentido, destaco o seguinte precedente desta Turma: rocesso nº 0000639-47-2018-5-090669, de relatoria do Exmo. Des. Francisco Roberto Ermel, publicado`em 3/12/2018.
NADA A PROVER.
III. CONCLUSÃO:
Em Sessão Virtual realizada nesta data, sob a Presidência do Excelentíssimo Desembargador
Francisco Roberto Ermel; presente o Excelentíssimo Procurador Leonardo Abagge Filho, representante do Ministério Público do Trabalho; computados os votos dos Excelentíssimos Desembargadores Arnor Lima Neto, Sueli Gil El Rafihi e Francisco Roberto Ermel; Acordam os Desembargadores
da 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, por unanimidade de votos, conhecer
do recurso ordinário da parte ré, assim como das respectivas contrarrazões. No mérito, sem divergência de votos, dar-lhe provimento parcial para, nos termos do fundamentação: a) reconhecer a
invalidade material parcial do acordo de compensação semanal e restringir a condenação ao pagamento de horas extras; b) determinar a observância das cláusulas coletivas relativas aos minutos
residuais.Por igual votação, conhecer do recurso ordinário adesivo da parte autora, assim como das
respectivas contrarrazões. No mérito, sem divergência de votos, negar-lhe provimento, nos termos
do fundamentação.
Custas inalteradas.
Intimem-se.
Curitiba, 4 de agosto de 2021.
Arnor Lima Neto
Relator

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO

PLANO DE SAÚDE
Prescrição
PROCESSO TRT 15ª REGIÃO Nº 0011736-12.2017.5.15.0152-PJE
Recurso Ordinário – 1ª Turma – 1ª Câmara
Recorrente: IBM Brasil – Indústria Máquinas e Serviços Ltda.
Recorrido: Marco Antônio Silviano
Origem: Vara do Trabalho de Hortolândia
Juiz Sentenciante: Álvaro dos Santos
EMENTA
PRESCRIÇÃO TOTAL. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE.
CONTRATAÇÃO ORIGINÁRIA COM A GSI, E NÃO COM A IBM. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 294, DO C. TST. O reclamante, originariamente, foi admitido pela
empresa GSI Serviços de Informática Ltda., e não pela reclamada. Não se iguala, portanto, aos casos em que os empregados foram contratados pela IBM, sendo, após, remanejados para a GSI e, novamente, na sequência, recontratados pela IBM, ora reclamada.
Nestes casos, ainda que tenha havido esta transição contratual, os direitos garantidos
aos empregados da IBM, ora reclamada, foram preservados. Ocorre que, no caso dos autos, o reclamante, que foi contratado originariamente pela GSI, não tinha previsão, em
seu contrato originário, de subsistência dos benefícios do convênio médico, odontológico e farmacêutico, após sua aposentadoria. Com isso, ao ser procedida a incorporação
da GSI pela IBM (o que ocorreu em 01/01/1999), o reclamante deveria, dentro do prazo
legal, ter solicitado a equiparação deste direito, de forma a incorporá-lo, se fosse o caso,
ao seu contrato de trabalho originário. Contudo, não tendo assim procedido, entende-
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mos que se operou a prescrição nuclear, nos termos da Súmula 294, do C. TST. Recurso
patronal provido.
Relatório
Fundamentação
Inconformada com a respeitável sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos
formulados nesta ação, recorre a reclamada.
Segundo seu arrazoado recursal, a reclamada argui a incompetência material da Justiça do
Trabalho para apreciar e julgar o pedido, aduz a ocorrência da prescrição e, no mérito propriamente dito, propugna para que seja afastada a condenação consistente na inclusão do reclamante
e seus dependentes no Plano Rede Credenciada nº 5490 e ressarcimento dos gastos com plano de
saúde, pagamento de intervalos intra e entre jornadas, domingos e feriados em dobro e reflexos,
além de se insurgir contra o índice de correção monetária adotado pela origem.
Recolhimentos legais comprovados.
O autor ofertou contrarrazões recursais.
Dispensada a remessa dos autos à D. Procuradoria Regional do Trabalho, nos termos do Regimento Interno deste E. Tribunal.
É o relatório.
ADMISSIBILIDADE
Conhece-se do recurso interposto, por regular e tempestivo.
VOTO
INCOMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO
Aduz a reclamada ser incompetente esta Justiça Especializada para processar e julgar o pedido
de restabelecimento do plano de saúde e ressarcimento de gastos desta natureza. Invoca a decisão
prolatada pelo STF nos REs ns. 586453 e 583050, de repercussão geral reconhecida.
Sem razão.
Como bem pontuou a origem, o plano de aposentadoria complementar foi instituído, regulamentado e pago diretamente pela reclamada, agregando, portanto, ao contrato de trabalho, exegese do art. 468 da CLT e S. 288, I do TST.
Ademais, a jurisprudência tem decidido pela competência em casos como os que ora se analisa:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DA RECLAMADA OI S.A. –
PROCESSO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.015/2014, DO CPC/2015 E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 40 DO TST – PLANO DE SAÚDE – COMPETÊNCIA – JUSTIÇA DO TRABALHO. Nos
termos do art. 114, I, da Constituição da República, a Justiça do Trabalho é competente para
o julgamento da lide na qual se discute o plano de saúde pago pela entidade de previdência privada, criada e mantida pelo ex-empregador, sendo o benefício assistencial de saúde
decorrente da relação de trabalho havida entre as partes.” (ARR – 239-50.2016.5.09.0007, 7ª
Turma, Min. Rel. Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, julgado em 06/11/2019)
“RECURSO DE REVISTA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. A conclusão do Tribunal de origem, de que esta Justiça especializada é competente para processar e
julgar a presente questão, que envolve pedido de manutenção de plano de saúde nos mesmos moldes aplicados ao período em que o reclamante esteve na ativa, harmoniza-se com
o entendimento desta Corte, de que a Justiça do Trabalho é competente para o exame da
discussão alusiva à manutenção do plano de saúde decorrente da relação de emprego, ainda que o plano seja administrado por entidade de previdência complementar. Precedentes. Incidência da Súmula nº 333 do TST. Recurso de revista não conhecido.” (RR – 100130743.2016.5.02.0482, 8ª Turma, Min. Rel. Dora Maria da Costa, julgado em 16/10/2019)
Afasta-se a preliminar.
PRESCRIÇÃO
De acordo com a petição inicial, o reclamante foi admitido em 13/06/1994, pela empresa GSI
Serviços de Informática Ltda., a qual foi incorporada, em 01/01/1999, pela ora reclamada, IBM
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Brasil – Indústria Máquinas e Serviços Ltda., sucedendo-se o contrato de trabalho até a rescisão
contratual ocorrida em 12/06/2017.
Também consta dos autos que a reclamada garantia a seus empregados aposentados, a manutenção dos benefícios atinentes à assistência médica, odontológica e farmacêutica, nos moldes do
Regulamento da empresa.
Pretende, o obreiro, na condição de aposentado, a equiparação deste direito.
Pois bem.
Não se discute que a empresa GSI Serviços de Informática Ltda., bem como a reclamada, IBM
Brasil – Indústria Máquinas e Serviços Ltda., compõem o mesmo grupo econômico, sendo correto,
neste aspecto, o reconhecimento da unicidade contratual.
No entanto, entendo que, em relação à pretensão autoral, no sentido de lhe serem concedidos
os benefícios do plano médico, garantidos por Regulamento aos empregados contratados pela reclamada, ocorreu a prescrição nuclear.
Explica-se.
É que, diferentemente dos precedentes jurisprudenciais desta E. Corte, no caso que ora se
analisa, constata-se que o reclamante, originariamente, foi admitido pela empresa GSI Serviços de
Informática Ltda., e não pela reclamada.
Não se iguala, portanto, aos casos em que os empregados foram contratados pela IBM, sendo,
após, remanejados para a GSI e, novamente, na sequência, recontratados pela IBM, ora reclamada.
Nestes casos, ainda que tenha havido esta transição contratual, conforme esta Relatoria, inclusive,
decidiu nos autos do Recurso Ordinário nº 000578-33.2012.5.15.0152, os direitos garantidos aos
empregados da IBM, ora reclamada, foram preservados.
Ocorre que, no caso dos autos, o reclamante, que foi contratado originariamente pela GSI, não
tinha previsão, em seu contrato originário, de subsistência dos benefícios do convênio médico,
odontológico e farmacêutico, após sua aposentadoria.
Com isso, ao ser procedida a incorporação da GSI pela IBM (o que ocorreu em 01/01/1999),
o reclamante deveria, dentro do prazo legal, ter solicitado a equiparação deste direito, de forma a
incorporá-lo, se fosse o caso, ao seu contrato de trabalho originário.
Contudo, não tendo assim procedido, entendo que se operou a prescrição nuclear, nos termos
da Súmula 294, do C. TST.
Repise-se que o benefício ora postulado era garantido apenas aos empregados contratados
pela IBM, não sendo este o caso do reclamante, que foi contratado pela GSI.
A incorporação da GSI pela IBM não altera as cláusulas contratuais originariamente firmadas
entre o reclamante e sua empregadora, conforme dispõe o artigo 10, da CLT.
Dessarte, tendo o obreiro ciência, desde 01/01/1999, de que o benefício ora pretendido não alcançaria os empregados aposentados da GSI, sua empregadora originária, deveria, naquela época,
observado o quinquênio legal, ter se insurgido judicialmente.
Como somente em 27/09/2017 ajuizou a presente ação, ou seja, mais de 17 anos após a ciência
da alegada lesão contratual, declara-se prescrito o direito do reclamante de reclamar sua inclusão
no plano de assistência médica, odontológica e farmacêutica, bem como de ressarcimento de gastos médicos e farmacêuticos.
No mesmo sentido recente decisão proferida pelo C. TST, cuja ementa foi apresentada pela
reclamada em seu recurso:
PRESCRIÇÃO TOTAL
APLICÁVEL.RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE. Na hipótese, o autor requer o restabelecimento do plano de saúde, vigente na data de suposta alteração contratual lesiva ocorrida
em 1994. Considerando-se que a pretensão autoral consiste em prestações sucessivas decorrentes de alteração do pactuado, não asseguradas por preceito de lei em sentido estrito, é aplicável
a prescrição total, na forma da Súmula 294/TST. Tem-se, portanto, levando em conta a alteração
contratual lesiva em 1994 e o ajuizamentoda ação trabalhista incontroversamente em 11.3.2014,
quando já transcorridos mais de cinco anos contados da data da lesão do direito do autor, que
a pretensão autoral se encontra, no particular,fulminada pela prescrição total. Recurso de revista conhecido por afronta ao art. 7º, XXIX, da Constituição Federal e provido. (TST, 3ª Turma, RT
0011304-56.2018.5.15.0152, Relator Ministro Alexandre Agra Belmonte, Revisor Ministro Mauricio
Godinho Delgado, Recorrente IBM BRASIL – Indústria, Máquinas e Serviços Ltda, Recorrido Paulo
Cesar de Oliveira, j. em 12.06.2019, DEJT em 14.06.2019)
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Recurso provido.
INTERVALO INTRA E ENTRE JORNADAS. DOMINGOS E FERIADOS. REFLEXOS
A reclamada foi condenada a pagar intervalo intra e entre jornadas, domingos, feriados e respectivos reflexos, por entender o MM. Juiz que não foram juntados os cartões de ponto.
A recorrente se insurge, pugnando pela validade do controle por exceção, respaldado em norma coletiva, e argumenta que os recibos demonstram o pagamento de inúmeras horas extras, sem
que o autor apontasse diferenças a seu favor. Diz, ainda, que era do reclamante o encargo de demonstrar que não usufruía do intervalo intrajornada, e dele não se desvencilhou, ante a prova oral
dividida.
Com razão.
O ponto por exceção tem previsão normativa nos termos da Portaria MTE 1120/95, posteriormente revogada pela Portaria nº 373, de 25 de fevereiro de 2011, do Ministério do Trabalho e
Emprego, bem como nas normas coletivas acostadas aos autos.
Ademais, esta Relatora pondera os recentes pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal
envolvendo negociações coletivas e seu alcance negocial, inclusive no que concerne à jornada,
outorgando maior protagonismo ao princípio da autonomia privada coletiva, com assento constitucional (art. 7º, VI e XXVI da Constituição). É o que se infere no RE 590415, em que foi relator o
Ministro Roberto Barroso, que, mesmo com objeto distinto do apreciado nestes autos, abordou
com profundidade a matéria relativa à validade da negociação coletiva do trabalho, bem como no
RE 895.759, de relatoria do saudoso Ministro Teori Zavascki.
A reclamada exibiu nos autos acordos coletivos de trabalho, pelos quais foi expressamente
previsto o aludido sistema de controle de jornada, conferindo o direito ao empregado de manifestar-se sobre eventuais incorreções.
Não foi comprovada fraude quanto ao sistema adotado, sendo certo que a testemunha obreira,
Sr. Carlos, informou que marcava corretamente a jornada, tanto as horas normais como as extras.
O próprio autor informou que anotava as horas extras e as reportava ao seu superior.
Sendo assim, reputa-se válido o sistema de ponto por exceção adotado pela ex-empregadora
do obreiro.
Os recibos acostados aos autos comprovam o pagamento de inúmeras horas extras, a 50% e
100% e, assim, competia ao autor apresentar demonstrativo de diferenças existentes em seu favor,
ônus do qual não se desincumbiu, pois nenhum apontamento veio aos autos.
Uma vez não demonstrada a existência de diferenças e, se eventualmente houve supressão
do intervalo previsto no art. 66, da CLT, este foi computado e pago, não havendo que se falar em
repetição.
Até porque, conforme defendido por esta Relatoria há tempos, não há previsão legal para pagamento, como extra, dos minutos suprimidos do intervalo entrejornadas, valendo lembrar que
o § 2ª, do art. 8º, da CLT, veda a criação de direitos não previstos em lei por meio de Súmulas ou
enunciados jurisprudenciais.
Reforma-se, pois, a r. sentença, para afastar a condenação ao pagamento de intervalo entrejornadas, domingos e feridos e reflexos.
Quanto ao intervalo intrajornada, de fato a prova oral restou dividida, o que não se presta para
dirimir a controvérsia e, sendo do obreiro o encargo de provar suas alegações, nos termos do art.
818, da CLT, por dele não ter se desvencilhado, não faz jus ao direito perseguido, razão pela qual fica
excluído da condenação o pagamento da referida verba.
Dessa feita, reforma-se a r. decisão de primeiro grau, para afastar a condenação ao pagamento
de intervalo intra e entrejornadas, domingos, feriados e respectivos reflexos.
Provido o recurso da reclamada.
ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA
Uma vez que não sobejou condenação pecuniária, despicienda a análise da matéria.
PREQUESTIONAMENTO
Nesses termos, fixam-se as razões de decidir para fins de prequestionamento. Observe-se, a
propósito, o que dispõem as
Orientações Jurisprudenciais nºs 118 e 256 da SBDI-1 do C. Tribunal Superior do Trabalho:
ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL Nº 118 DA SBDI-1 DO C. TST. SÚMULA Nº 297.Havendo
tese explícita sobre a matéria, na decisão recorrida, desnecessário contenha nela referência expressa do dispositivo legal para ter-se como prequestionado este.
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ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL Nº 256 DA SBDI-1 DO C. TST. PREQUESTIONAMENTO.
CONFIGURAÇÃO. TESE EXPLÍCITA. SÚMULA Nº 297. Para fins do requisito do prequestionamento
de que trata a Súmula nº 297, há necessidade de que haja, no acórdão, de maneira clara, elementos
que levem à conclusão de que o Regional adotou uma tese contrária à lei ou à súmula.
Dispositivo
Diante do exposto decide-se conhecer do recurso ordinário interposto por IBM Brasil Indústria Máquinas e Serviços Ltda. e, nos termos da fundamentação, afastar a preliminar de incompetência material e, no mérito, O PROVER para o fim de declarar prescrito o direito do reclamante de
pleitear sua inclusão e de seus familiares no plano de assistência médica, odontológica e farmacêutica, bem como de ressarcimento de gastos médicos e farmacêuticos, e afastar a condenação ao
pagamento de intervalo intra e entre jornadas, domingos, feriados e respectivos reflexos.
Fica mantida a declaração de unicidade contratual.
Por se tratar de condenação meramente declaratória, uma vez transitado em julgado, restituase, pessoalmente, à reclamada, o depósito recursal efetuado nos autos, enviando-lhe notificação
diretamente à sede.
Para fins recursais, rearbitra-se a condenação em R$ 5.000,00.
Cabeçalho do acórdão
Acórdão
Em sessão realizada em 08 de junho de 2021, a 1ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da
15ª Região julgou o presente processo.
Presidiu o julgamento o Exmo. Sr. Desembargador do Trabalho Ricardo Antônio de Plato.
Tomaram parte no julgamento os(as) Srs. Magistrados: Desembargadora do Trabalho Olga
Aida Joaquim Gomieri (relatora) Desembargador do Trabalho Ricardo Antônio de Plato Juiz do Trabalho Evandro Eduardo Maglio
Compareceu para sustentar oralmente, pela recorrente IBM Brasil – Indústria Máquinas e Serviços Ltda., o Dr. Fábio Andrei de Oliveira, e pelo recorrido MARCO ANTÔNIO SILVIANO, o Dr.
Alexandre Antônio César.
Julgamento realizado em Sessão Telepresencial por videoconferência, conforme os termos da
Portaria Conjunta GP-VPA-VPJ-CR nº 004/2020 deste E. Regional.
Vista regimental de 02/02/2021, solicitada pelo Exmo. Desembargador do Trabalho Ricardo
Antônio de Plato.
RESULTADO: Acordam os Magistrados da 1ª Câmara – Primeira Turma do Tribunal Regional
do Trabalho da Décima Quinta Região em julgar o processo nos termos do voto proposto pelo (a)
Exmo (a). Sr (a). Relator (a).
Votação por maioria, vencido o Exmo. Desembargador do Trabalho Ricardo Antônio de Plato,
que mantinha a sentença quanto à prescrição.
Procurador ciente.
Assinatura
Olga Aida Joaquim Gomieri
Desembargadora Relatora

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO

REVELIA
Confissão
RECURSO ORDINÁRIO TRABALHISTA (1009) nº 0000306-69.2019.5.21.0041 (ROT)
Relatora: Desembargadora Auxiliadora Rodrigues
Recorrente: Valerie Vivian Gegauf
Advogado: Marcelo Romeiro de Carvalho Caminha – RN0012736
Recorrido: IMG 1011 Empreendimentos Ltda
Origem: 11ª Vara do Trabalho de Natal
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EMENTA
RECURSO ORDINÁRIO. VÍNCULO DE EMPREGO. REVELIA DA RECLAMADA. FATOS LACONICAMENTE NARRADOS NA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DOS
REQUISITOS INSERTOS NOS ARTIGOS 2º E 3º DA CLT. Os fatos narrados laconicamente
na petição inicial ficaram adstritos à assertiva segundo a qual a reclamante fora contratada em 4/10/2018 e demitida em 24/10/2018, sem CTPS assinada, e que “laborava de
forma subordinada, pessoal, onerosa e não eventual”. A reclamante não juntou um único
documento sequer referente ao alegado vínculo empregatício, tampouco informou como
era a suposta jornada de trabalho, a quem se reportava na empresa reclamada, e se podia
se fazer substituir em caso de ausência, fatos que poderiam indicar a existência de subordinação, não eventualidade e pessoalidade. Portanto, a revelia da reclamada, por si só,
não possui o condão de autorizar o deferimento das verbas pleiteadas, tendo em vista que
os elementos dos autos não demonstram a presença dos requisitos necessários ao reconhecimento de vínculo de emprego entre as partes. Recurso ordinário conhecido e desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso ordinário interposto por Valerie Vivian Gegauf, reclamante, em ataque à
r. sentença de mérito proferida pelo Juiz Substituto Higor Marcelino Sanches, em atuação na 11ª
Vara do Trabalho de Natal (fls. 74/79, ID. 4efb484), nos autos da reclamação trabalhista ajuizada em
desfavor de IMG 1011 Empreendimentos Ltda.
O Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, deferindo à reclamante os benefícios da justiça gratuita.
Irresignada, a reclamante alega que a ausência injustificada do reclamado à audiência de instrução importa em revelia, além de confissão quanto à matéria de fato, nos termos do art. 844 da
CLT, de modo que resultaram incontroversos os fatos alegados na petição inicial. Sustenta haver
fornecido detalhes precisos do vínculo empregatício em seu depoimento pessoal. Pugna, ao final,
pelo reconhecimento do vínculo empregatício e, por conseguinte, pela procedência dos pedidos
formulados na inicial (fls. 88/92, ID. 8a8d05b).
A parte adversa não apresentou contrarrazões.
Desnecessária a remessa dos autos ao Ministério Público do Trabalho, por não se tratar de
matéria prevista na Resolução Administrativa nº 30/2017 desta Corte.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Admissibilidade
Recurso ordinário tempestivo. Representação regular. Preparo inexigível.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso ordinário.
MÉRITO
Do vínculo de emprego
A reclamante insiste na existência de vínculo empregatício com a empresa reclamada.
Analisa-se.
Na petição inicial, a reclamante assim delimitou a causa de pedir, in verbis:
[...] 1) A reclamante trabalhou para a reclamada de 04/10/2018 a 24/10/2018 (sem projeção do aviso), como consultora de vendas, com salário acordado no valor de R$ 1.300,00
2) A Reclamada não assinou a CTPS da reclamante. O vínculo empregatício existente
entre a reclamada e a reclamante é inegável, tendo em vista que esta laborava de forma
subordinada, pessoal, onerosa e não eventual.
3) Que a reclamante foi demitido (sic) sem justa causa e sem ser pré-avisada.
4) Que a reclamante não recebeu as verbas rescisórias, quais sejam, saldo salário, aviso prévio, férias proporcionais + 1/3, 13º salário, chave para saque do FGTS, multa sob (sic)
FGTS. (fl. 3, ID. 57a8ad1)
Resultaram infrutíferas as tentativas de notificação da reclamada, razão pela qual a empresa
fora intimada por edital (ID. 581b746), não tendo comparecido à audiência de instrução realizada
em 9/7/2020 (fls. 72/73, ID. cf0dd24).
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O Juízo de origem não reconheceu a existência do vínculo de emprego entre as partes, e julgou
improcedentes os pedidos da inicial sob os seguintes fundamentos (fls. 168/170, ID. 3f222b5):
[...] A.1. REVELIA
No processo trabalhista, exige-se o comparecimento das partes à audiência tida como
inicial, sob pena de se configurar o arquivamento ou revelia. Transcreve-se o artigo 844,
caput, da Consolidação das Leis do Trabalho, que assim dispõe, verbis:
[...]
Não se pode admitir tratamento diferenciado para as partes, uma vez que se ausente
a reclamante, o processo seria arquivado.
Desse modo, ausente o reclamado, deverá este arcar com as consequências advindas
do seu não comparecimento e, no caso, a decretação da revelia e aplicação da pena de
confissão quanto à matéria de fato são medidas que se impõem.
A reclamada, conforme consta nos autos, foi devidamente notificada, via Edital (ID.
581b746).
Assim, em que pese tenha sido regularmente notificada, a reclamada não compareceu
à audiência inicial, nem constituiu advogado para a apresentação de contestação e documentos (art. 844, §5º, da CLT). Por essa razão a reputo revel e confessa quanto à matéria de
fato, consoante art. 844 da CLT e Súmula 74, I, do TST.
No entanto, a presunção que decorre da confissão ficta não tem influência sobre questões de direito, podendo, ainda, ser elidida por outros elementos de prova constantes dos
autos, bem como serão analisadas a verossimilhança e razoabilidade das alegações.
A.2. RECONHECIMENTO DO VÍNCULO
Expõe a reclamante que foi admitida pela reclamada em 04 de outubro de 2018, para
exercer a função de “consultora de vendas”, com uma remuneração ajustada de R$ 1.300,00
(um mil e trezentos reais) mensais. Alega que foi demitida, sem justa causa, em 24 de outubro de 2018, sem que a reclamada tenha assinado a sua CTPS, nem pago qualquer verba
rescisória devida.
Fundada nessas razões, veio requerer o reconhecimento do vínculo empregatício,
com a consequente anotação e baixa de sua CTPS (com projeção de aviso prévio); condenação da reclamada ao pagamento de suas verbas rescisórias; saldo de salário não quitado;
FGTS não depositado e multa fundiária de 40%; multas dos artigos 467 e 477, § 8º, da CLT;
além de honorários sucumbenciais.
Analiso.
Como é cediço, as dicções dos artigos 2º e 3º da CLT revelam que a configuração da
relação de emprego reclama a concorrência de cinco pressupostos: trabalho prestado por
pessoa física; pessoalidade; não-eventualidade na execução dos serviços; onerosidade e
subordinação, que consiste na situação jurídica derivada do contrato de trabalho pela qual
o empregado deve acolher o poder de direção do empregador no modo de realização de
sua obrigação de fazer.
No presente caso, em depoimento colhido em audiência, a reclamante narrou o seguinte: [...]
Pois bem.
Muito embora a reclamada tenha sido revel, a aplicação dos efeitos da confissão ficta,
por si só, não tem o condão de reconhecer o vínculo de emprego, pois cabe ao julgador, na
busca pela verdade real, identificar os elementos fático-jurídicos caracterizadores do vínculo empregatício entre as partes, e, da presença deles somente a prova robusta na relação
laboral é capaz de configurar o vínculo.
Na hipótese dos autos, observo que a reclamante não juntou aos autos qualquer documentação, mesmo que mínima, que pudesse comprovar o alegado labor junto à reclamada, nem mesmo produziu outras provas nesse sentido, em sede de instrução processual,
além de seu depoimento pessoal.
Não há nos autos qualquer documentação que comprove o labor prestado e nos moldes expostos na exordial, nem mesmo fotos, diálogos em aplicativos de mensagens, e/ou
testemunhas que atestem o referido vínculo empregatício.
A reclamante sequer descreveu sua jornada laboral, limitando-se a alegar que foi contratada para atuar como consultora de vendas, em contato com o público.
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Nessa toada, entendo que o depoimento da autora colhido em audiência NÃO se mostrou consistente a ponto de demonstrar, de forma robusta e inconteste, que a eventual
relação de emprego que tenha havido com a reclamada, durante os apontados 20 (vinte)
dias de labor, entre 03/10/2018 e 24/10/2018, tenham se dado de forma que caracterize
uma relação de emprego nos moldes dos artigos 2º e 3º da CLT.
Chama atenção, ainda, a declaração da reclamante ao afirmar que fez a entrevista
com o Sr. Bruno, um dos supervisores; bem como que a empresa mandou uma mensagem
via WhatsApp informando que a depoente não precisava mais ir, e que iriam pagar os salários dos dias trabalhados.
Veja-se que a reclamante poderia ter trazido ou indicado aos autos o testemunho
desse suposto supervisor, ou ainda, ter apresentado uma cópia da conversa que alega ter
mantido com a reclamada por meio do aplicativo WhatsApp, fato comum observado nas
demandas atualmente.
Ademais, observo que sequer houve a concretização de uma contraprestação financeira pelo alegado serviço, uma vez que a reclamante afirmou não ter recebido os salários
correspondentes aos 20 dias eventualmente trabalhados, não havendo, ainda, como se auferir a forma do trabalho desenvolvido, a jornada pactuada ou realmente cumprida pela
obreira, eventuais ajustes de contraprestação financeira, entre outros.
Nesse contexto, o conjunto probatório existente nos autos, além de NÃO demonstrar
de forma robusta e inconteste a presença dos elementos fático-jurídicos essenciais para
caracterização de um vínculo empregatício, nos moldes dos artigos 2º e 3º da CLT, também
revela a fragilidade da tese autoral, não se mostrando apto para comprovar o trabalho nos
moldes indicados na inicial, de forma que revele a existência de um vínculo empregatício
formal.
Com efeito, competia à autora comprovar o vínculo nos moldes informados na exordial. E, de tal encargo, entendo que não se desonerou a contento, não havendo, portanto,
como esse magistrado reconhecer o vínculo de emprego da forma pleiteada.
Logo, julgo improcedente a demanda.
Saliente-se que a relação de emprego se configura sempre que estiverem reunidos os pressupostos alinhavados nos artigos 2º e 3º da CLT, sendo que este último dispositivo legal vaticina que
“considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário”.
Independente do nome jurídico dado ao ajuste e até contrariamente à intenção inicial das
partes, sempre que uma pessoa, de forma pessoal e subordinada, presta serviço de natureza não
eventual a outrem, que assume os riscos da atividade econômica, formase o vínculo de emprego.
Assim, importa a realidade do contrato, e não a forma adotada, em atenção ao princípio da primazia da realidade, que norteia o Direito do Trabalho.
Preleciona Mauricio Godinho Delgado, de forma assaz didática, que os requisitos necessários à configuração do vínculo empregatício são: “trabalho não eventual, prestado ‘intuitu personae’ (pessoalidade) por pessoa física, em situação de subordinação, com onerosidade.” (DELGADO,
Mauricio Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 16. ed. São Paulo: LTr, 2017. p. 314).
Estabelecidas tais premissas, passa-se à análise do conjunto probatório presente nos autos.
A reclamante não juntou, à petição inicial, um único documento sequer referente ao alegado
vínculo empregatício. Em sede de audiência de instrução, prestou as seguintes declarações:(fls.
72/73, ID. cf0dd24).
[...] DEPOIMENTO DA AUTORA: “que a IMG é uma empresa de turismo, que vende
imóveis em férias; que teve acesso através de um site de oferta de emprego; que fez a entrevista com o sr. Bruno, um dos supervisores; que lhe foi dito que o salário seria de R$
1.300,00 para atuar como consultora de vendas, em contato com o público; que iniciou
em 10 /10/2018, trabalhando até 24/10/2018; que a empresa mandou uma mensagem via
whatsapp informando que a depoente não precisava mais ir e que iriam pagar os salário
dos dias trabalhados, o que nunca foi concretizado; posteriormente a empresa bloqueou
a depoente do aplicativo whatsapp; que após isso a depoente não mais entrou em contato com a reclamada; que o proprietário da empresa é o espanhol Ricard Massou, sempre
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estando presente na sede “; da empresa; que a empresa ficava em Ponta Negra, ao lado do
Villarte nada mais foi dito nem lhe foi perguntado.
Malgrado a revelia da reclamada, a petição inicial não forneceu indícios suficientes da existência de vínculo empregatício entre as partes, considerando que os fatos narrados laconicamente
ficaram adstritos à assertiva segundo a qual a reclamante fora contratada em 4/10/2018 e demitida
em 24/10/2018, sem CTPS assinada, e que “laborava de forma subordinada, pessoal, onerosa e não
eventual”. Sequer informou como era a suposta jornada de trabalho, a quem se reportava na empresa reclamada, e se podia se fazer substituir, em caso de ausência, fatos que poderiam indicar a
existência de subordinação, não eventualidade e pessoalidade.
Ademais, conforme pontuado pelo juízo de origem, a reclamante sequer trouxe aos autos imagens (“prints”) das supostas conversas mantidas, pelo aplicativo de mensagens WhatsApp, com o
representante da empresa reclamada, e que poderiam constituir provas da contratação e do alegado inadimplemento das verbas contratuais e rescisórias.
Portanto, a revelia da reclamada, por si só, não possui o condão de autorizar o deferimento
das verbas pleiteadas, tendo em vista que a recorrente não logrou comprovar os fatos constitutivos
do seu direito (CLT, art. 818, I), resultando ausentes vários dos requisitos necessários ao reconhecimento de vínculo de emprego entre as partes.
Recurso ordinário desprovido.
CONCLUSÃO
Recurso ordinário conhecido e, no mérito, desprovido.
ACÓRDÃO
Isto posto, em sessão de julgamento virtual realizada nesta data, sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador José Barbosa Filho, com a presença dos Excelentíssimos Senhores
Desembargadores Ricardo Luís Espíndola Borges e Maria Auxiliadora Barros de Medeiros Rodrigues (Relatora) e da Representante da Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª Região, Dra. Heloise Ingersoll Sá,
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Federais da Primeira Turma de Julgamento do Tribunal Regional do Trabalho da Vigésima Primeira Região, por unanimidade, conhecer
do recurso ordinário. Mérito: por unanimidade, negar provimento ao recurso ordinário.
Obs.: Sessão de Julgamento Virtual, instituída pelo ATO TRT21-GP Nº 41/2020. O Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente da Turma votou no presente processo para compor o
“quorum” mínimo. Ausente, justificadamente, a Excelentíssima Senhora Desembargadora Joseane
Dantas dos Santos.
Natal/RN, 22 de junho de 2021.
Auxiliadora Rodrigues
Desembargadora Relatora

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23ª REGIÃO

ACIDENTE DE TRABALHO
Estabilidade provisória
PROCESSO nº 0000997-23.2018.5.23.0022 (AP)
Agravante: Carlos Cícero Vicente da Silva
Agravado: Frigoestrela S/A em Recuperação Judicial
Relator: Tarcísio Valente
EMENTA
ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO. PREVISÃO DE REINTEGRAÇÃO. ESTABILIDADE RECONHECIDA DE FORMA IMPLÍCITA. DISPENSA. INADIMPLEMENTO
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CONFIGURADO. Se pelos termos da avença a empregadora se comprometeu a efetuar
a reintegração do empregado, reconheceu, implicitamente, seu direito à estabilidade
acidentária, posto que fundamento do pleito principal de reintegração. Assim, dispensado o autor ainda dentro do período estabilitário, considera-se inadimplido o acordo,
impondo-se a condenação da ré ao pagamento de indenização substitutiva relativa ao
período faltante.
RELATÓRIO
A 2ª Vara do Trabalho de Rondonópolis, por intermédio da decisão de ID. 51dd625, da lavra do
Excelentíssimo Juiz Juarez Gusmão Portela, indeferiu o pedido do Autor de pagamento de indenização substitutiva, por entender que no acordo entabulado pelas partes não se encontrava incluída
cláusula relativa à estabilidade.
Inconformado, o Autor interpôs Agravo de Petição (ID 2c67f01), alegando descumprimento do
que fora pactuado e necessidade de reforma da decisão.
Contraminuta ofertada sob o ID ce2f6ef.
Proferido despacho para análise da competência para relatoria do feito, como se infere do ID.
7fe18bf.
Remetidos os autos para este relator, conforme despacho exarado pelo Desembargador Vice
-Presidente, no exercício da Presidência (ID 344c340).
Dispensada a remessa dos autos à Procuradoria Regional do Trabalho, por força do disposto
no art. 51 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
ADMISSIBILIDADE
Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço do Agravo de Petição interposto pelo Autor, bem como da contraminuta correlata.
MÉRITO
ACORDO JUDICIAL – REINTEGRAÇÃO
O Juízo de primeiro grau, em análise da alegação do autor de descumprimento do pactuado,
proferiu a seguinte decisão:
“Constata-se que no acordo entabulado pelas partes na Ata de Audiência de ide976d32
(26/11/2018) não está incluída cláusula relativa à estabilidade do autor, portanto, não
merece prosperar o seu pedido de pagamento de indenização substitutiva (id7fa6f77 –
04/03/2020). Indefiro.” (ID 51dd625).
No presente apelo, sustenta o agravante que um dos pontos cruciais da transação levada a
efeito foi a sua reintegração, tendo alegado na peça de ingresso que era portador de estabilidade
provisória. Assim, ao aceitar a reintegração, a ré teria reconhecido a sua estabilidade.
Narra que fora dispensado de suas funções ainda dentro do período estabilitário, tendo a agravada o dever de indenizá-lo pelo período restante.
Sustenta, outrossim, que por meio do julgamento proferido nos autos de nº 000058643.2019.5.23.0022, esta Corte já teria se pronunciado no sentido de que a reintegração aceita pela
empregadora implica, de forma implícita, no reconhecimento do direito à estabilidade acidentária.
Analiso.
Consignou-se na ata de audiência de ID e976d32, de 26/11/2018,os termos do acordo:
“As partes entraram em composição nos termos abaixo descritos.
O autor será reintegrado ao trabalho, devendo comparecer na empresa ré para voltar
a trabalhar no dia 27.11.2018, no horário em que trabalhava anteriormente e na mesma
função anteriormente desempenhada.
A parte ré compromete-se a dispensar o autor do trabalho no dia 28.11.2018 para realização da perícia médica agendada no INSS, sem qualquer punição ao autor em virtude
dessa falta.
Em relação ao período em que o autor não trabalhou, a empresa ré não aplicará o disposto no art.130 da CLT, mas observará proporcionalmente os meses trabalhados para fins
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de pagamento de 13º salário e cômputo do período aquisitivo de férias, bem como não será
aplicada qualquer punição referente às faltas no período entre 25.08.2018 e 26.11.2018.
O(a) autor(a) ao receber respectivo valor, dará à(s) reclamada(s) plena e geral quitação
quanto aos pedidos contidos na peça vestibular.”
Ao se manifestar sobre a notícia de descumprimento do pactuado (ID.bab4ca2), a ré sustentou
ter cumprido integramente a avença, porquanto nesta não se estabeleceu o reconhecimento de
estabilidade. Na mesma oportunidade, alegou que após a reintegração, o obreiro compareceu ao
órgão previdenciário, tendo sido concedido um benefício da espécie não-acidentária, afastando-se
por completo a pretensão de estabilidade.
Mostrou-se, pois, incontroversa a dispensa ocorrida dentro do período estabilidade apontado
na peça de ingresso (25/08/2018 a 25/08/2019).
Pois bem.
Nos autos de nº 586-43.2019.5.23.002 (de minha relatoria), o autor pleiteou o reconhecimento de sua estabilidade provisória e esta Turma declarou a existência de coisa julgada em razão do
acordo entabulado neste feito, consignando que neste “a Empregadoras e comprometeu a efetuar a
reintegração do Empregado, reconhecendo, implicitamente, seu direito à estabilidade acidentária,
posto que fundamento do pleito principal de reintegração, restando ao Autor, portanto, apenas
denunciar o descumprimento do acordo, naqueles autos, em razão da sua dispensa imotivada durante a vigência da garantia de emprego.”
Com efeito, não é razoável entender que a reintegração avençada pelas partes não trazia consigo o reconhecimento da estabilidade almejada, sob pena de se permitir que a empregadora dispensasse o obreiro poucos dias depois da audiência onde fora o acordo homologado, sem que nenhuma penalidade lhe fosse aplicada.
Se não houve pactuação de outra data limite para dispensa, com desoneração da empregadora
de qualquer ônus, forçosa a conclusão de que aquela só seria possível após o término do período
estabilitário.
Não altera essa conclusão a forma pela qual fora concedido o benefício previdenciário, pois,
frise-se, não se consignou na avença que havia uma condição que pudesse suspender a reintegração e, assim, o reconhecimento da estabilidade.
Tenho comigo, pois, que a dispensa imotivada dentro do período de estabilidade acolhido da
avença implicou em descumprimento do pactuado, impondo-se a indenização do período restante (10/02/2019 até 25/08/2019).
Provejo nestes termos.
Conclusão do recurso
Diante do exposto, conheço do Agravo de Petição interposto pelo Autor e da contraminuta
respectiva. No mérito, dou-lhe provimento para reconhecer que a dispensa imotivada dentro do
período de estabilidade acolhido da avença implicou em descumprimento do pactuado, impondose a condenação da ré ao pagamento de indenização substitutiva do período restante (10/02/2019
até 25/08/2019), nos termos da fundamentação supra.
ACÓRDÃO
Isso posto: A Egrégia Primeira Turma de Julgamento do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª
Região na 19ª Sessão Ordinária, realizada nesta data, de forma telepresencial, decidiu, por unanimidade, conhecer do Agravo de Petição interposto pelo Autor e da contraminuta respectiva. No
mérito, dar-lhe provimento para reconhecer que a dispensa imotivada dentro do período de estabilidade acolhido da avença implicou em descumprimento do pactuado, impondo-se a condenação
da ré ao pagamento de indenização substitutiva do período restante (10/02/2019 até 25/08/2019),
nos termos do voto do Desembargador Relator seguido pelo Juiz Convocado Wanderley Piano e
pela Desembargadora Eliney Veloso.
Obs.: O Excelentíssimo Senhor Desembargador Paulo Barrionuevo não participou deste julgamento em razão do quórum previsto no art. 43 do Regimento Interno deste Tribunal. Representando o Ministério Público do Trabalho, a Excelentíssima Senhora Procuradora do Trabalho Renata
Coelho Vieira. O Excelentíssimo Senhor Desembargador Tarcísio Valente presidiu a Sessão.
Plenário Virtual, terça-feira, 29 de junho de 2021.
(Firmado por assinatura digital, conforme Lei nº 11.419/2006)
Tarcisio Regis Valente
Relator
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AÇÃO CIVIL PÚBLICA
1.022 – Dano moral coletivo
DANO MORAL COLETIVO. CARACTERIZAÇÃO. Demonstrada a omissão da ré em sanar irregularidades apontadas acerca do cumprimento de obrigações atinentes à Norma Regulamentador
editada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, resta caracterizada a conduta evidenciadora da
transgressão de valores morais capazes de afetar a coletividade de trabalhadores, a ensejar reparação decorrente de danos morais coletivos. (TRT 10ª R – 1ª T – Rel. Juiz Paulo Henrique Blair de
Oliveira (convocado) – DJe 3235 – 01.06.2021 – p. 310 – Processo ROT nº 0000125-95.2018.5.10.0013)
AÇÃO RESCISÓRIA
1.021 – Decadência
AÇÃO RESCISÓRIA. RECURSO PARCIAL NO PROCESSO DE ORIGEM. PRAZO DECADENCIAL.
SÚMULA 100, II, DO TST. A teor da Súmula 100, II, do TST, “havendo recurso parcial no processo
principal, o trânsito em julgado dá-se em momentos e em tribunais diferentes, contando-se o prazo decadencial para a ação rescisória do trânsito em julgado de cada decisão, salvo se o recurso
tratar de preliminar ou prejudicial que possa tornar insubsistente a decisão recorrida, hipótese
em que flui a decadência a partir do trânsito em julgado da decisão que julgar o recurso parcial”.
Sobre o tema ora abordado, o prazo decadencial de dois anos passou a fluir dessa última decisão
em 30.08.2017 e, portanto, já havia expirado quando da propositura da presente ação rescisória, em
14.05.2020. (TRT 2ª R – Seção Especializada em Dissídios Individuais – Relª. Desª. Kyong Mi Lee –
30.06.2021 – Processo AR nº 1001624-90.2020.5.02.0000)
ACIDENTE DE TRABALHO
1.020 – Culpa exclusiva da vítima
ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ÔNUS PROBATÓRIO DO
EMPREGADOR. A responsabilidade civil decorrente de acidente de trabalho ou doença ocupacional é, via de regra, de natureza subjetiva, impondo a demonstração de conduta patronal dolosa
ou culposa (ação ou omissão), do dano propriamente dito e do nexo de causalidade, a teor dos
arts. 186, 187 e 927 do Código Civil. Tratando-se de fato constitutivo do direito, recai sobre a parte
autora o ônus probatório dos requisitos essenciais à reparação, ex vi dos arts. 818 da CLT e 373, I
do CPC. Entretanto, alegada a culpa exclusiva da vítima, compete à ré demonstrar o alegado fato
modificativo do direito (arts. 818 da CLT e 373, II, do CPC). Evidenciando a prova testemunhal não
ter o reclamante incorrido em culpa exclusiva, ou mesmo concorrente, para a consecução do sinistro, e restando comprovada a inobservância de normas de segurança pela ré, correta a sentença
que reconheceu a responsabilidade patronal pelos danos decorrentes do acidente de trabalhador.
Recurso da ré a que se nega provimento. (TRT 9ª R – 7ª T – Relª. Desª. Rosemarie Diedrichs Pimpão
– 01.06.2021 – Processo ROT nº 0000086-87.2020.5.09.0585)
1.019 – Danos morais e estéticos
ACIDENTE DE TRABALHO. CULPA DA EMPRESA COMPROVADA. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS DEVIDOS. ART. 223-G DA CLT. A concessão da indenização por danos morais sofridos pressupõe a existência dos elementos necessários, quais sejam: um ato ilícito do empregador (conduta
dolosa ou culposa); um dano efetivo ao empregado; e o nexo de causalidade entre ambos. Todos
esses requisitos estão devidamente comprovados nos autos, como vimos anteriormente, principalmente à culpa da empresa em não seguir os procedimentos adequados à manutenção da máquina
e utilizar funcionário sem qualificação necessária para realizar o trabalho, bem como não entregar
e não fiscalizar a utilização dos equipamentos de proteção individual – EPIs, embora o responsável
por essa tarefa estivesse presente. Dano moral e estético devido, nos termos do art. 223-G da CLT.
Recurso ordinário e adesivo conhecidos, contudo, não providos. (TRT 22ª R – 2ª T – Rel. Des. Francisco Meton Marques de Lima – 01.06.2021 – Processo ROT nº 00000165-85.2020.5.22.0106)
1.018 – Estabilidade provisória
ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO. PREVISÃO DE REINTEGRAÇÃO. ESTABILIDADE RECONHECIDA DE FORMA IMPLÍCITA. DISPENSA. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. Se pelos ter-
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mos da avença a empregadora se comprometeu a efetuar a reintegração do empregado, reconheceu, implicitamente, seu direito à estabilidade acidentária, posto que fundamento do pleito principal de reintegração. Assim, dispensado o autor ainda dentro do período estabilitário, considera-se
inadimplido o acordo, impondo-se a condenação da ré ao pagamento de indenização substitutiva
relativa ao período faltante. (TRT 23ª R – 1ª T – Rel. Des. Tarcisio Regis Valente – 30.06.2021 – Processo ROT nº 0000997-23.2018.5.23.0022)
1.017 – Ônus da prova
ACIDENTE DE TRABALHO. CAT EMITIDA PELO EMPREGADOR. CONCESSÃO DE AUXÍLIODOENÇA ACIDENTÁRIO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ÔNUS DA PROVA. É do empregador o ônus
de desmerecer a presunção de ocorrência do acidente de trabalho que decorre da CAT por ele mesmo
emitida, corroborada pela decisão do INSS que, ao conceder o auxílio-doença previdenciário, admite, afinal, a compatibilidade das lesões com o acidente narrado pelo empregador na CAT. (TRT 24ª R
– 1ª T – Rel. Des. Nicanor de Araújo Lima – 30.06.2021 – Processo ROT nº 0024633-88.2017.5.24.0001)
•••
1.016
RECURSO ORDINÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. AGRAVAMENTO DE DOENÇA. PEDIDO DE
REINTEGRAÇÃO E SALÁRIOS. INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INDEVIDOS.
PERÍCIA MÉDICA. AUSÊNCIA DE NEXO. O laudo pericial não vincula o magistrado, pois constitui
apenas um dos subsídios para formação de sua convicção e não o único substrato para alicerçar o
julgamento. Contudo, no caso em análise, não há elementos nos autos capazes de infirmar as conclusões da perícia médica produzida com relação à ausência das alegadas doenças ocupacionais. No
caso, improcedem os pleitos de reintegração, de salários vencidos e vincendos. Ausentes os pressupostos necessários à caracterização da responsabilidade civil da reclamada, quais sejam a prática de
ato ilícito, o resultado danoso, o nexo causal entre o ato ilícito e o dano, e a configuração de culpa
lato senso, sendo, portanto, indevidas as indenizações pleiteadas. (TRT 5ª R – 2ª T – Rel. Des. Jeferson
Alves Silva Muricy – DJe 3235 – 01.06.2021 – p. 180 – Processo ROT nº 0000228-92.2018.5.05.0029)
1.015 – Prescrição
PRESCRIÇÃO. ACIDENTE DE TRABALHO POR EQUIPARAÇÃO. CONTAGEM. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. A prescrição passa a transcorrer no momento em que a parte detenha ciência da lesão
sofrida. Nas situações de acidente de trabalho por equiparação, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a ciência inequívoca da lesão se dará quando de sua consolidação, pois antes
disso a vítima não detém o conhecimento de sua extensão. Por isso, considera-se, regra geral, como
ciência inequívoca da lesão o retorno do afastamento previdenciário para o trabalho ou a aposentadoria por invalidez, circunstâncias nas quais se presume a consolidação. (TRT 12ª R – 3ª T – Rel.
Juiz Narbal Antônio de Mendonca Fileti (convocado) – DJe 3235 – 01.06.2021 – p. 608 – Processo
ROT nº 0000001-02.2021.5.12.0030)
ACORDO
1.014 – Cláusula penal
AGRAVO DE PETIÇÃO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO PARCIAL DE ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO. CABÍVEL. PRESERVAÇÃO DA COISA JULGADA. Preservada a coisa julgada, que se
afigura no acordo homologado em Juízo, quando se observa o descumprimento parcial do referido
acordo, mesmo com o atraso no pagamento de apenas poucos dias nas parcelas, há de ser aplicada
a cláusula penal, e consequentemente, multa fixada. 2. Agravo de petição conhecido e provido. (TRT
21ª R – 2ª T – Rel. Des. Carlos Newton Pinto – 30.06.2021 – Processo AP nº 0000034-09.2017.5.21.0021)
ACORDO EXTRAJUDICIAL
1.013 – Homologação
AÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. ART. 855-B DA CLT. O texto normativo vigente pressupõe, necessariamente, um caráter não contencioso para homologação de
acordo extrajudicial, iniciando-se por petição conjunta, sendo obrigatória a representação das partes por advogados diversos. No caso, presentes os requisitos, homologa-se o acordo. Recurso provi-
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do. (TRT 16ª R – 1ª T – Relª. Desª. Solange Cristina Passos de Castro Cordeiro – 29.06.2021 – Processo
ROT nº 0016830-72.2019.5.16.0012)
•••
1.012
ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. Transação extrajudicial que não encerra concessões recíprocas, mas quitação ampla e irrestrita da relação de emprego, com franco prejuízo
ao trabalhador e à coletividade, em ofensa ao disposto nos arts. 5º, XXXV, da CRFB e 9º da CLT. Ao
Judiciário não cabe a chancela de acordos duvidosos e que representam renúncias substanciais de
direitos constitucionalmente assegurados. Entendimento que se ampara em precedentes no âmbito deste Regional. (TRT 4ª R – 8ª T – Rel. Des. Marcelo Jose Ferlin D’Ambroso – 09.06.2021 – Processo
ROT nº 0020421-63.2020.5.04.0231)
ACÚMULO DE FUNÇÃO
1.011 – Cabimento
ACÚMULO DE FUNÇÃO. NAO COMPROVADO. O exercício, na mesma jornada de trabalho, de
tarefas compatíveis com a função para a qual a empregada foi contratada, sem qualquer ofensa aos
direitos ou à dignidade do trabalhador, não configura acúmulo de função, mas dever de colaboração inerente aos contratos. Indevido percebimento de remuneração extra. (TRT 10ª R – 1ª T – Rel.
Juiz Paulo Henrique Blair de Oliveira (convocado) – DJe 3235 – 01.06.2021 – p. 238 – Processo ROT
nº 0000264-75.2017.5.10.0015)
•••
1.010
ACÚMULO DE FUNÇÕES. ATIVIDADES SIMILARES E COMPATÍVEIS. DIFERENÇAS SALARIAIS INDEVIDAS. Não se observa o acúmulo de funções quando as atividades desempenhadas
pelo reclamante são compatíveis com aquelas para as quais ele foi contratado. Inteligência do parágrafo único do art. 456 da Consolidação das Leis do Trabalho. Recurso não provido. (TRT 14ª R
– 2ª T – Relª. Juíza Marlene Alves de Oliveira (convocada) – DJe 3235 – 01.06.2021 – p. 779 – Processo
ROT nº 0000923-41.2019.5.14.0003)
1.009 – Plus salarial
ACÚMULO DE FUNÇÕES. NÃO CONFIGURAÇÃO. PLUS SALARIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. No tocante ao acúmulo de funções, tem-se que a caracterização desta demanda a constatação
de exercício simultâneo de atividade diferenciada – em complexidade, experiência e/ou responsabilidade – em relação àquela para a qual o empregado fora originariamente contratado, pois segundo o
art. 456 da CLT, quando não existir estipulação expressa em contrário, presume-se ter o empregado se
comprometido a executar qualquer serviço compatível com a sua condição. Assim, se as tarefas em
acréscimo não demandarem responsabilidade maior ou qualificação específica, não há que se cogitar
pagamento de plus salarial, devendo se compreender a amplitude do art. 456 e parágrafo único da CLT
como inerente à boa-fé contratual da relação de trabalho, o que se reforça com arrimo nos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença que se mantém. (TRT 20ª R – 1ª T – Relª. Desª. Rita de
Cassia Pinheiro de Oliveira – 30.06.2021 – Processo ROT nº 0000099-96.2019.5.20.0009)
•••
1.008
RECURSO ORDINÁRIO DO AUTOR. ACÚMULO DE FUNÇÕES. PLUS SALARIAL DEVIDO. Para
caracterização do acúmulo de funções que autoriza a percepção de plus salarial deve haver prova do
desempenho de atividades de maior responsabilidade ou conhecimento técnico, ou, no mínimo, prova de que houve alteração contratual lesiva, que exigiria maior esforço e complexidade na prestação
dos serviços. Assim, uma vez desempenhadas atividades mais complexas e de maior responsabilidade,
faz jus o autor ao adicional postulado. Recurso do autor parcialmente provido, no item. (TRT 4ª R – 8ª T
– Rel. Des. Marcelo Jose Ferlin D’Ambroso – 09.06.2021 – Processo ROT nº 0020937-32.2018.5.04.0012)
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
1.007 – Banco de horas
BANCO DE HORAS. ATIVIDADE INSALUBRE. INVALIDADE. Para a instituição do banco de
horas quando o trabalho é executado em ambientes insalubres, exige-se, além dos requisitos pre-
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vistos no art. 59, § 2º, da CLT, a licença prévia das autoridades competentes (art. 60 da CLT). Inexistindo a licença, é inválido o banco de horas instituído. (TRT 18 R – OJC de Análise de Recurso – Rel.
Des. Eugenio Jose Cesario Rosa – 28.06.2021 – Processo RORSum nº 0010271-32.2020.5.18.0102)
1.006 – Frio
RECURSO ORDINÁRIO EMPRESARIAL. ATIVIDADE INSALUBRE. CARACTERIZAÇÃO MEDIANTE LAUDO PERICIAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGENTE INSALUBRE FRIO. CABIMENTO. Demonstrado nos autos que a atividade desenvolvida pelo Obreiro se caracterizava como
insalubre e que a Empresa não comprovou o correto fornecimento e utilização dos Equipamentos
de Proteção Individual, necessários à neutralização do agente agressivo à saúde do Trabalhador, no
marco temporal assinalado na Perícia Judicial e na Sentença. Desta forma, cabível a condenação da
Reclamada ao pagamento do adicional de insalubridade. Recurso Ordinário Empresarial ao qual se
nega provimento. (TRT 6ª R – 2ª T – Relª. Desª. Eneida Melo Correia de Araujo – 30.06.2021 – Processo ROT nº 0000154-55.2020.5.06.0121)
1.005 – Laudo pericial
INSALUBRIDADE. A caracterização da insalubridade e da periculosidade depende de realização de prova técnica, nos termos do art. 195 da CLT. No entanto, é certo que o juiz pode se valer
de outros elementos constantes nos autos para formar sua convicção acerca dos fatos, nos termos
do disposto no art. 479 do NCPC. (TRT 2ª R – 4ª T – Rel. Des. Ivani Contini Bramante – 30.06.2021 –
Processo ROT nº 1000962-65.2018.5.02.0043)
1.004 – Laudo pericial: valoração
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO PERICIAL INCOMPLETO. NULIDADE. PRODUÇÃO
DE NOVA PERÍCIA. ART. 480 DO CPC. Considerando que o perito não realizou a medição dos possíveis agentes insalubres existentes no ambiente de trabalho, valendo-se de medições realizadas em
outros processos, mas que não foram apresentadas e nem informadas nestes autos, e considerando
as informações constantes dos documentos, em especial o PPRA e o PPP, forçoso concluir que o laudo pericial produzido nestes autos não é suficiente para o deslinde da controvérsia, não atendendo
à finalidade para a qual a prova foi produzida, deixando de prestar as reais condições de trabalho do
reclamante, o que impede a prolação de julgamento seguro. Logo, é necessária a produção de nova
prova pericial na forma do art. 480 do CPC. (TRT 17ª R – 2ª T – Relª. Desª. Wanda Lucia Costa Leite
Franca Decuzzi – DJe 3236 – 02.06.2021 – p. 41 – Processo ROT nº 0000575-15.2019.5.17.0011)
1.003 – Motorista
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. MOTORISTA. CONTATO COM INFLAMÁVEL. TANQUE
SUPLEMENTAR COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO SUPERIOR AO LIMITE PREVISTO NA
NORMA REGULAMENTADORA. Embora destinado para consumo próprio do veículo, a existência
de tanque suplementar com capacidade de armazenamento de combustível superior ao limite estabelecido pela NR/16 cria situação de perigo que se equipara ao transporte de combustível para
efeitos de caracterização do ambiente perigoso, na forma prevista no item 16.6 da Norma Regulamentadora. Assim, verificado que o reclamante estava sujeito a elevado risco, por conduzir veículo
modificado para transitar com tanque suplementar de combustível com capacidade superior ao
limite máximo de 200 litros definido pela Norma Reguladora, faz jus ao pagamento do adicional
de periculosidade, nos termos do art. 193 da CLT. (TRT 17ª R – 2ª T – Relª. Desª. Wanda Lucia Costa
Leite Franca Decuzzi – DJe 3236 – 02.06.2021 – p. 43 – Processo ROT nº 0000712-22.2018.5.17.0014)
1.002 – Ônus da prova
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CONTATO PERMANENTE COM MATERIAL INFECTOCONTAGIANTE. ÔNUS DA PROVA. O art. 192, da CLT, assegura ao empregado o pagamento de
adicional de insalubridade na hipótese de trabalho em condições insalubres acima dos limites de
tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho. Já o art. 818, I, da CLT, atribui ao autor o ônus
de comprovar o labor em condições insalubres, por se tratar de fato constitutivo do seu direito. No
caso, a alegação inicial diz respeito a contato com material infecto-contagiante e, na forma Anexo
XIV da NR 15, há o direito ao pagamento do adicional de insalubridade se o contato com referido
agente for permanente, circunstância essa não demonstrada nos autos, razão pela qual devida é a
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manutenção da r. sentença que rejeitou a pretensão inicial. Recurso da reclamante a que se nega
provimento. (TRT 9ª R – 6ª T – Relª. Desª. Sueli Gil El Rafihi – 01.06.2021 – Processo ROT nº 000030573.2020.5.09.0303)
1.001 – Ruído
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RUÍDO EXCESSIVO. USO DE EPI. PROTETORES AURICULARES. INEFICIÊNCIA. ARE 664.335/SC STF. O Supremo Tribunal Federal firmou tese no sentido de
que “(...) AGENTE NOCIVO RUÍDO. UTILIZAÇÃO DE EPI. EFICÁCIA. REDUÇÃO DA NOCIVIDADE.
CENÁRIO ATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE NEUTRALIZAÇÃO. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DAS
CONDIÇÕES PREJUDICIAIS (...) – ARE 664.335/SC. E no âmbito da Justiça do Trabalho, a decisão
deve ser considerada em conformidade com o art. 191 da CLT e Súmulas 80 e 289 do C. TST. Ainda
que os EPIs de boa qualidade possam minimizar a exposição ocupacional, não há certeza de eliminação da insalubridade e de proteção total. O EPI não elimina a presença dos agentes no meio ambiente do trabalho e os agentes nocivos permanecem, podendo entrar em contato com as vias de
entrada no organismo a qualquer momento. Melhores condições de trabalho exigem muito mais
do que EPIs. Fornecer, educar e exigir o uso é obrigação do empregador. A neutralização do agente
nocivo ou o controle dos níveis de tolerância adequados dependem de uma série de fatores, como
estabelece a Norma Regulamentar nº 06 do MET. A obrigação patronal acerca do fornecimento e
utilização do EPI não o desobriga do pagamento do adicional de insalubridade, não apenas porque
inexiste a eficácia plena do EPI, mas também porque as melhorias nas condições ambientais de
trabalho são exigências mais sérias. (TRT 2ª R – 4ª T – Rel. Des. Ivani Contini Bramante – 30.06.2021
– Processo ROT nº 1000235-52.2019.5.02.0373)
1.000 – Uso de EPI’s
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRAU MÁXIMO (40%). Confessado pelo reclamante, em depoimento, que recebia EPI’s, diversamente do que narrou na peça de ingresso, e, considerando que
a reclamada não juntou aos autos os comprovantes de entrega dos referidos equipamentos, obstando a constatação, pelo Juízo, se estavam em conformidade com os Programas ambientais, correta a
decisão que deferiu o adicional, no grau médio (20%). Sentença mantida. (TRT 8ª R – 4ª T – Rel. Des.
Georgenor de Sousa Franco Filho – 29.06.2021 – Processo ROT nº 0000439-54.2020.5.08.0101)
•••
999
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE EPI’S. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Constatando-se do reexame do acervo probatório, mormente da prova pericial, a exposição do Obreiro a agentes químicos no exercício das
funções de pintor, sem que houvesse o fornecimento de equipamentos de proteção individual pela
Empregadora, mantém-se a sentença que deferiu adicional de insalubridade em grau máximo, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 895, § 1º, inciso IV, in fine, da CLT.
(TRT 20ª R – 1ª T – Rel. Des. Thenisson Santana Dória – 30.06.2021 – Processo RORSum nº 000034822.2020.5.20.0006)
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
998 – Laudo pericial
PERICULOSIDADE. PROVA TÉCNICA. O laudo pericial não vincula o magistrado, pois constitui apenas um dos subsídios para formação de sua convicção e não o único substrato para alicerçar
o julgamento. Contudo, não há elementos nos autos capazes de infirmar as conclusões da perícia
produzida com relação à periculosidade, em face da constatação de labor sob exposição a agentes
inflamáveis. (TRT 5ª R – 2ª T – Rel. Des. Jeferson Alves Silva Muricy – DJe 3235 – 01.06.2021 – p. 161
– Processo ROT nº 0000734-23.2017.5.05.0023)
997 – Motociclista
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. UTILIZAÇÃO HABITUAL DE MOTOCICLETA PARA DESEMPENHO DAS ATRIBUIÇÕES DO EMPREGO. PAGAMENTO DEVIDO. A verificação no plano dos
fatos de ter a reclamante/recorrente utilizado habitualmente motocicleta para o desempenho de
seu trabalho é o pressuposto necessário e suficiente para deflagrar a concessão do adicional postu-
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lado, consoante § 4º do art. 193 da CLT. Recurso Ordinário provido. (TRT 7ª R – 3ª T – Rel. Des. Clóvis
Valença Alves Filho – 30.06.2021 – Processo ROT nº 0000478-15.2020.5.07.0025)
996 – Ônus da prova
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PAGAMENTO DEVIDO. Era ônus da reclamada comprovar que o autor não trabalhou em condições perigosas durante o período pleiteado, o que não
ocorreu. Desse modo, correto o deferimento do adicional. (TRT 8ª R – 1ª T – Relª. Desª. Rosita de
Nazare Sidrim Nassar – 30.06.2021 – Processo ROT nº 0000864-31.2019.5.08.0129)
•••
995
COMPANHIA HIDROELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. DESCUMPRIMENTO PELO RECLAMANTE DE CONDIÇÕES PREVISTAS NOS NORMATIVOS DA EMPRESA PARA LABORAR EM ÁREAS DE RISCO ELÉTRICO. DESCREDENCIAMENTO.
SENTENÇA MANTIDA. No caso, como bem ressaltou a sentença, o reclamante foi descredenciado
da função que exercia, atividade em áreas de risco elétrico, pelo fato de ter descumprido as condições existentes nos normativos da empresa, NR – 10, quais sejam: realização de curso de reciclagem acerca do trabalho em atividades de risco, com previsão na NR -10, de forma bienal, ou seja, a
cada dois anos, bem como exame periódico anual (ASO). Tanto é verdade, que logo após o obreiro
concluir o curso de reciclagem em dezembro de 2015, imediatamente voltou a receber o adicional
de periculosidade, exercendo suas funções em áreas de risco elétrico. Ademais, ressalto que a reclamada afirmou em sua contestação que após o descredenciamento, o reclamante não mais laborou
em áreas de risco elétrico, fato este não refutado pelo obreiro. Portanto, já que não laborou em área
perigosa, indevido o adicional em comento, nos termos da OJ 172, do C. TST. Recurso ordinário
conhecido e improvido. (TRT 22ª R – 2ª T – Rel. Des. Francisco Meton Marques de Lima – 01.06.2021
– Processo ROT nº 00001608-26.2019.5.22.0003)
AGENTE COMUNITÁRIO
994 – Adicional de insalubridade
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. IMPROCEDÊNCIA.
Em razão de sua rotina de trabalho e por não desempenhar suas atividades em ambiente hospitalar ou semelhantes, o agente comunitário de saúde, não se expõe de forma permanente a agentes
biológicos infectocontagiosos, não tendo direito ao adicional de insalubridade, porque não exerce
atividade descrita na NR 15 do MTE. (TRT 8ª R – 2ª T – Rel. Des. Gabriel Napoleao Velloso Filho–
24.06.2021 – Processo ROT nº 0000694-18.2020.5.08.0002)
AGRAVO DE PETIÇÃO
993 – Cabimento
AGRAVO DE PETIÇÃO INCABÍVEL. DECISÃO DE CUNHO INTERLOCUTÓRIO. IRRECORRIBILIDADE IMEDIATA. ART. 893, § 1º, DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. À luz do ordenamento jurídico-processual trabalhista não se admite, como regra, a interposição de qualquer recurso contra as decisões interlocutórias, conforme disposto no § 1º do art. 893 da CLT. As exceções
a essa regra são pontuais e estão esclarecidas na Súmula nº 214 do c. TST, sendo certo que nenhuma
delas se aplica ao caso em exame. O inconformismo da Agravante, caso persista, poderá ser expressado dentro do prazo previsto na lei, quando prolatada a decisão de caráter definitivo. Agravo de
Petição não conhecido. (TRT 6ª R – 2ª T – Relª. Desª. Eneida Melo Correia de Araujo – 30.06.2021 –
Processo AP nº 0000369-96.2013.5.06.0017)
AUDIÊNCIA
992 – Ausência do reclamante
AUSÊNCIA DO RECLAMANTE À AUDIÊNCIA INAUGURAL. IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO NÃO COMPROVADO. RECOLHIMENTO DE CUSTAS COMO CONDICIONANTE
PARA A PROPOSITURA DE NOVA DEMANDA. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA. O não comparecimento do empregado na audiência implica no arquivamento da demanda,

66

ano V - nº 55 - julho de 2021

Conceito Jurídico
Trabalhista, Sindical
& Previdenciário

consoante dispõe o art. 844 da CLT, sendo que referido arquivamento pode ser ilidido mediante a
apresentação de motivo relevante. Ainda, o § 2º do mencionado dispositivo prevê que o reclamante
que der causa ao arquivamento será condenado ao pagamento das custas, ainda que beneficiário
da justiça gratuita, salvo se comprovar, no prazo de quinze dias, que a ausência ocorreu por motivo
legalmente justificável. Sobre esses dispositivos legais, a matéria em debate foi recentemente apreciada pelo colendo TST, o qual, na mesma linha do voto do Exmo. Ministro Luís Roberto Barroso,
entendeu que é legítima a condenação da parte autora, ainda que beneficiária da justiça gratuita,
ao pagamento das custas processuais, diante de sua ausência injustificada à audiência. Nessa esteira, extrai-se que a intenção do legislador, com a edição de tal dispositivo legal, foi de refrear o
ajuizamento imprudente de novas e repetidas de ações trabalhistas, motivo pelo qual tal medida
não possui o condão de configurar em violação ao art. 5º, “caput”, XXXV e LXXIV, da Carta Magna.
Apelo Obreiro que se nega provimento. (TRT 23ª R – 1ª T – Rel. Juiz Wanderley Piano da Silva (convocado) – 30.06.2021 – Processo ROT nº 0001322-21.2020.5.23.0121)
BANCÁRIO
991 – Enquadramento
ENQUADRAMENTO SINDICAL COMO FINANCIÁRIO/BANCÁRIO. Resta evidente que as OSCIP’s, tais como o Instituto Nordeste Cidadania, conforme disposto no § 2º do art. 3º da Lei nº
13.636/2018, têm por objeto prestar serviços necessários à contratação e ao acompanhamento de
operações de microcrédito produtivo orientado e desde que esses serviços não representem atividades privativas de instituições financeiras. Ademais, extrai-se do conjunto probatório dos autos
que a relação presente entre os reclamados advém de uma parceria firmada, em que o Banco do
Nordeste e o Instituto Nordeste Cidadania executam seus papéis dentro dos limites previstos em
lei. Ainda que a reclamante/recorrente laborasse com crédito operacionalizado pelo banco reclamado, sua atividade acontecia especificamente dentro do objeto estabelecido no Termo de Parceria e da Lei, não havendo a atuação em atividades tipicamente bancárias ou financiárias. Recurso
Ordinário improvido. (TRT 7ª R – 3ª T – Rel. Des. Clóvis Valença Alves Filho – 30.06.2021 – Processo
ROT nº 0000478-15.2020.5.07.0025)
990 – Função de confiança
CAIXA ECONOMICA FEDERAL. GERENTE DE ATENDIMENTO. GERENTE DE RELACIONAMENTO. CARGO MERAMENTE TÉCNICO. IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO NO § 2º
DO ART. 224 DA CLT OU NO ART. 62, II, DA CLT. O cargo de gerente de atendimento e de gerente de
relacionamento são meramente técnicos, não demandando a fidúcia necessária ao enquadramento na hipótese do § 2º do art. 224 da CLT. Plenamente evidenciado nos autos que a trabalhadora não
possuía alçada diferenciada e nenhum poder de mando dentro da estrutura hierárquica do banco.
Aplicação da Súm. 109 do TST, em consonância dos precedentes da Turma: “o bancário não enquadrado no § 2º do art. 224 da CLT, que receba gratificação de função, não pode ter o salário relativo
a horas extraordinárias compensado com o valor daquela vantagem”. Devidas as horas extras além
da sexta diária e trigésima semanal, com integrações e reflexos. (TRT 4ª R – 8ª T – Rel. Des. Marcelo
Jose Ferlin D’Ambroso – 09.06.2021 – Processo ROT nº 0022133-36.2018.5.04.0271)
•••
989
EXTRAS. HORAS EXTRAS. BANCÁRIO. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA. JORNADA
DE 08 HORAS/DIA. Caracterizado o exercício da função de confiança pelo reclamante, remunerado com gratificação de função superior a 1/3 do salário do cargo efetivo, na forma dos instrumentos coletivos aplicáveis, está ele sujeito à jornada de 8 horas, devendo ser pagas as horas extras
excedentes à 44ª hora semanal. (TRT 16ª R – 1ª T – Relª. Desª. Solange Cristina Passos de Castro
Cordeiro – 29.06.2021 – Processo ROT nº 0017550-35.2016.5.16.0015)
CÁLCULOS
988 – Juros
AGRAVO DE PETIÇÃO. JUROS DE MORA. Aos débitos trabalhistas decorrentes de condenação
pela Justiça do Trabalho são aplicáveis juros de mora de um por cento ao mês, contados do ajui-
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zamento da reclamatória até a data do efetivo pagamento. Inteligência do art. 39, § 1º, da Lei nº
8.177/91. (TRT 1ª R – 7ª T – Rel. Des. Rogério Lucas Martins – 16.06.2021 – Processo AP nº 010042384.2018.5.01.0033)
•••
987
AGRAVO DE PETIÇÃO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR BRUTO DA CONDENAÇÃO. O fato de haver dedução do valor da cota previdenciária não retira do crédito autoral a
natureza de débito trabalhista, logo o total do valor devido deve ser objeto de incidência de juros
de mora, a teor do § 1º do art. 39 da Lei nº 8.177/91. Assim, já está consolidado o entendimento de
que a taxa de juros deve ser aplicada sobre o valor bruto da condenação, antes da dedução das contribuições previdenciárias. (TRT 17ª R – 2ª T – Relª. Desª. Wanda Lucia Costa Leite Franca Decuzzi
– DJe 3236 – 02.06.2021 – p. 41 – Processo AP nº 0000715-32.2017.5.17.0007)
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
986 – Fato gerador
ACRÉSCIMOS PREVIDENCIÁRIOS. MOMENTO DE INCIDÊNCIA. SÚMULAS Nºs 40 DO TRT6
E 368 DO TST. Desde a vigência da Lei nº 11.941/09 que acresceu o § 2º ao art. 43 da Lei nº 8.212/91,
deve-se computar acréscimos previdenciários a partir da data de prestação dos serviços, na forma
do item II da Súmula nº 40 desta egrégia Corte Regional, que diz: “Quanto ao trabalho prestado a
partir de 05/03/2009, considera-se como fato gerador das contribuições previdenciárias, decorrentes de créditos trabalhistas reconhecidos em juízo, a data da efetiva prestação dos serviços – regime
de competência -, incidindo, desde então, os juros de mora. A multa moratória, por sua vez, somente tem aplicação depois do primeiro dia subsequente ao do vencimento do prazo previsto na citação para o pagamento do tributo, limitada a 20% (vinte por cento)”. Trata-se de uniformização que
se harmoniza com a Súmula nº 368, item V, do TST e cuja observância também é obrigatória (arts.
926 e 927, incisos IV e V, do CPC). Agravo de Petição da Reclamada improvido. (TRT 6ª R – 2ª T – Relª.
Desª. Eneida Melo Correia de Araujo – 30.06.2021 – Processo AP nº 0001305-06.2017.5.06.0010)
985 – Isenção
ENTIDADE BENEFICENTE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COTA PATRONAL. ISENÇÃO. A comprovação da condição especial de entidade beneficente, sem fins lucrativos, determina
a isenção do recolhimento apenas da cota previdenciária patronal, conforme dispõe o art. 29 da
Lei 12.101/2009. Comprovado o preenchimento das condições cumulativas exigidas na lei, faz jus a
reclamada à isenção pretendida, limitada, porém, ao período de 19.12.2014 a 10.11.2015, na forma
já assegurada pela decisão de origem. Recurso a que se nega provimento, no particular. (TRT 23ª
R – 1ª T – Rel. Des. Eliney Bezerra Veloso – 30.06.2021 – Processo ROT nº 0000780-03.2016.5.23.0037)
984 – Juros de mora
AGRAVO DE PETIÇÃO DA EXECUTADA. FATO GERADOR DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. JUROS. MULTA. Para efeito de contribuição previdenciária, observar-se-á a prestação dos
serviços, devendo incidir, na hipótese, os juros de mora previstos no art. 35 da Lei nº 8.212/91, c/c
o art. 61 da Lei nº 9.430/96. Nega-se provimento ao agravo. (TRT 13ª R – 1ª T – Rel. Des. Paulo Maia
Filho – DJe 3236 – 02.06.2021 – p. 63 – Processo AP nº 0000848-69.2018.5.13.0001)
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL
983 – Cobrança
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL. NOTIFICAÇÃO DO SUJEITO
PASSIVO. REGULAR CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. Ressalvo entendimento anteriormente exposto para considerar que a notificação pessoal do contribuinte não é requisito de
validade do lançamento tributário, mas apenas de sua exigibilidade. É válida a notificação postal
do contribuinte da guia emitida com a identificação do débito, do sujeito passivo, do fato gerador,
da base de cálculo e do valor do imposto enviada a seu domicílio fiscal. Feito o lançamento, é viável
a ação de cobrança da contribuição sindical rural do exercício, já que com base nos dados cadastrais fornecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, houve o enquadramento do réu nas
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hipóteses previstas nos arts. 1º, inciso II, alíneas “a”, “b” e “c”, e 4º, § 1º, do Decreto-Lei nº 1.166/71,
conforme guia de cobrança trazida aos autos. Recurso parcialmente provido. (TRT 24ª R – 1ª T – Rel.
Des. Nery Sá e Silva de Azambuja – 30.06.2021 – Processo ROT nº 0024881-37.2020.5.24.0005)
CORREÇÃO MONETÁRIA
982 – Índice de atualização monetária
AGRAVO DE PETIÇÃO. IPCA-E E SELIC. DECISÃO DO E. STF NO JULGAMENTO DA ADC N. 58.
EMENTA DO ACÓRDÃO. ITEM 9. MODULAÇÃO DE EFEITOS. O Excelso STF julgou parcialmente procedente a ação declaratória de constitucionalidade ADC nº 58, para conferir interpretação
conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei nº
13.467 de 2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação
judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser
aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de
juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase
pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil). E o E. STF
modulou os efeitos da decisão conforme Acórdão publicado no DOU do dia 07/04/2021: “Ementa
– Item 9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados
em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices
de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os
critérios legais)”. (TRT 3ª R – 9ª T – Rel. Des. Rodrigo Ribeiro Bueno – 10.06.2021 – Processo AP nº
0011071-43.2018.5.03.0136)
•••
981
DEFINIÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS CRÉDITOS TRABALHISTAS EM
FACE DA LIMINAR CONCEDIDA NA ADC 58. Sobre o teor da liminar concedida na ADC 58, esclareceu o Sr. Ministro Gilmar Mendes, que é a “controvérsia sobre eventuais valores compreendidos
no resultado da diferença entre a aplicação da TR e do IPCA-E (parcela controvertida) que “deverá
aguardar o pronunciamento final da Corte quando do julgamento de mérito desta ADC”. Deixou
claro, também, que a liminar não impede o regular andamento dos processos. Considerando esses
pressupostos e o fato de que a maior parte dos processos em julgamento no segundo grau trazem
essa discussão explicitamente, a única solução possível para atender o comando do Ministro sem
paralisar a Justiça do Trabalho, sem interferir na independência jurisdicional e sem conferir ao
entendimento de mérito expresso na liminar, em favor da aplicação da TR, uma autoridade superior à da própria Súmula Vinculante, contrariando, inclusive, o quanto já decidido em deliberação
plenária do STF, é a de garantir aos órgãos julgadores a possibilidade, caso assim entendam devido,
de, seguindo o entendimento do STF expressão nas ADIs 4.457 e 4.425, declarar o IPCA-E como
índice de correção monetária no caso específico, explicitando, no entanto, que a diferença entre a
aplicação deste índice e a TR (a partir da vigência da Lei n. 13.467/17), enquanto mantida a liminar
proferida na ADC 58, não deverá, no juízo de execução, ser alvo de atos judiciais tendentes à liberação do respectivo valor ao exequente. (TRT 15ª R – 3ª T – Relª. Juíza Luciana Nasr (convocada)
– 22.06.2021 – Processo ROT nº 0012548-64.2017.5.15.0084)
DANO MORAL
980 – Acesso a banheiros
DANO MORAL. EXISTÊNCIA. RESTRIÇÃO AO USO DO BANHEIRO PELO EMPREGADOR. Inconcebível o nivelamento forçado das necessidades individuais básicas dos empregados durante
o tempo à disposição do empregador. Importante frisar que o mal causado por tal rotina causa
desconforto e constrangimento não necessariamente insuportáveis de imediato, mas causam sentimentos e até desequilíbrios, inclusive físicos, que se acumulam e potencializam com o passar do
tempo, podendo chegar ao completo descompasso e rejeição relativamente aos colegas de trabalho e superior hierárquico, num processo constante de desgaste e afronta à dignidade humana. Demonstrada pela prova oral a restrição ao uso do banheiro, devida a indenização por danos morais.
(TRT 10ª R – 1ª T – Rel. Juiz Paulo Henrique Blair de Oliveira (convocado) – DJe 3235 – 01.06.2021 – p.
232 – Processo ROT nº 0002315-63.2016.5.10.0801)
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979
RECURSO ORDINÁRIO. OPERADORA DE TELEMARKETING. CONTROLE DO USO DO BANHEIRO. ANEXO II DA NR 17 DO MTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. À luz do item 5.7 da
NR 17, Anexo II, do MTE, o acesso do trabalhador ao banheiro em qualquer momento da jornada
deve ser assegurado, sem limitações. Logo, a restrição ao uso de banheiro pela empregadora constitui restrição à liberdade de disposição do próprio corpo ali assegurada, representando extrapolação do poder diretivo do empregador a par da circunstância de ensejar constrangimento à empregada. Apelo obreiro parcialmente provido. (TRT 19ª R – 1ª T – Relª. Desª. Vanda Maria Ferreira
Lustosa – 28.06.2021 – Processo RORSum nº 0000002-64.2021.5.19.0006)
978 – Assalto
RECURSO ORDINÁRIO EMPRESARIAL DELITO CONTRA O PATRIMÔNIO, OCORRIDO DURANTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Caracteriza-se o dano moral ao obreiro decorrente da experiência vivenciada durante o assalto consumado, presumível na modalidade in re ipsa, por se
tratar de circunstância altamente estressante, na qual o risco de vida é iminente, visto que, como
se sabe, eventos dessa natureza provocam abalos psicológicos significativos nas pessoas. Não se
configura, ademais, hipótese de caso fortuito, força maior ou fato exclusivo de terceiro, posto que
o trabalhador somente sofre o assalto por deter a condição de funcionário da empresa reclamada. Recurso parcialmente provido, apenas para redução do percentual de honorários advocatícios.
(TRT 19ª R – 2ª T – Rel. Des. João Leite de Arruda Alencar – 29.06.2021 – Processo ROT nº 000004258.2021.5.19.0002)
977 – Assédio moral
ASSÉDIO MORAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. O assédio moral pressupõe
uma prática de perseguição ofensiva e constante à vítima, de forma que lhe cause um sentimento de
desqualificação, incapacidade e despreparo frente ao trabalho. Cria-se, no ambiente de trabalho, um
terror psicológico capaz de incutir no empregado uma sensação de descrédito de si próprio, levando
-o ao isolamento e ao comprometimento de sua saúde física e mental. No caso em apreço, não tendo
o reclamante comprovado o alegado assédio moral, incabível a indenização pretendida. (TRT 14ª R
– 2ª T – Rel. Des. Carlos Augusto Gomes Lôbo – DJe 3235 – 01.06.2021 – p. 1008 – Processo ROT nº
0000400-53.2020.5.14.0404)
976 – Ausência de socorro
ACIDENTE DE TRABALHO. OMISSÃO E NEGLIGÊNCIA NO SOCORRO DO EMPREGADO.
CONDUTA ILÍCITA DO EMPREGADOR. DANOS MORAIS. REPARAÇÃO. A Constituição Federal assegura em seu art. 5º, inciso X, o direito a indenização em razão de violação à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas. A legislação infraconstitucional considera como ato ilícito toda
ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência que implique violação a direito ou cause
dano, ainda que exclusivamente moral, a outrem, obrigando o agente causador do dano a repará-lo
mediante indenização (CC art. 186 e 927). (TRT 16ª R – 1ª T – Relª. Desª. Solange Cristina Passos de
Castro Cordeiro – 29.06.2021 – Processo ROT nº 0016683-08.2017.5.16.0015)
975 – Condição degradante de trabalho
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRABALHO EM CONDIÇÕES DEGRADANTES. O quadro
evidenciado pela instrução probatória não configura a existência de trabalho degradante violador dos direitos fundamentais do empregado. A prova testemunhal conseguiu demonstrar que a
empresa fornecia ambiente de trabalho adequado. (TRT 8ª R – 1ª T – Relª. Desª. Rosita de Nazare
Sidrim Nassar – 30.06.2021 – Processo ROT nº 0000864-31.2019.5.08.0129)
974 – Descumprimento de obrigações trabalhistas
DANO MORAL. DESCUMPRIMENTO DE DEVERES DO CONTRATO DE TRABALHO. NÃO
COMPROVAÇÃO DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. O descumprimento de deveres do contrato de trabalho, por si só, não configura dano moral, o qual para ser afigurado se exige a prática de ato ilícito por ação ou omissão
voluntária, negligência ou imprudência que provoque violação ao direito de personalidade do
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trabalhador. Não havendo provada a ocorrência de ato ilícito da empregadora, ou dano moral ao
empregado, tem-se que a tríade dos elementos configuradores da responsabilidade civil, na forma
dos arts. 186 e 927 do CCB, não foi formada, não recaindo sobre o empregador o dever de indenizar
a reclamante. (TRT 14ª R – 2ª T – Relª. Juíza Marlene Alves de Oliveira (convocada) – DJe 3235 –
01.06.2021 – p. 779 – Processo ROT nº 0000923-41.2019.5.14.0003)
973 – Existencial
DANO EXISTENCIAL. JORNADA EXCESSIVA. Não restou demonstrado nos autos a prática de
conduta ilícita por parte da reclamada, capaz de gerar prejuízo de ordem pessoal ao autor, afastando-o do convívio familiar ou social, de modo a caracterizar a ofensa aos seus direitos fundamentais.
Não há, pois, comprovação de real prejuízo suportado pela obreira. DOS DESCONTOS INDEVIDOS. Uma vez comprovada a realização dos descontos indevidos, merece ser reformada a sentença
de origem, para fins de deferir a devolução dos valores ilegalmente descontados. (TRT 7ª R – 3ª
T – Relª. Desª. Fernanda Maria Uchoa de Albuquerque – 29.06.2021 – Processo ROT nº 000168992.2015.5.07.0015)
972 – Incêndio
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COMBATE A INCÊNDIO. FALTA DE TREINAMENTO. HIPÓTESE DE CABIMENTO. É cabível a indenização por dano moral a empregado que se lesiona ao
combater incêndio decorrente de explosão no local de trabalho sem ter sido treinado para tanto,
sobretudo quando reconhecido que as explosões são frequentes em razão da natureza da atividade
empresarial. (TRT 24ª R – 1ª T – Rel. Des. Nicanor de Araújo Lima – 30.06.2021 – Processo ROT nº
0024064-59.2020.5.24.0041)
971 – Transporte de valores
DANO MORAL. TRANSPORTE DE VALORES. AUSÊNCIA DE ILICITUDE PATRONAL. REPARAÇÃO CIVIL INDEVIDA. AUSÊNCIA DE LESÃO A DIREITO EXTRAPATRIMONIAL DO TRABALHADOR.A mera exposição do empregado a risco quanto a assaltos, em decorrência do transporte de
numerário, não conduz à conclusão de que tenha sofrido transtornos de ordem psicológica ou afetado em sua dignidade e intimidade, para atrair a incidência das regras relativas à responsabilidade
civil e admitir a reparação por dano moral pretendida. (TRT 12ª R – 3ª T – Relª. Desª. Mirna Uliano
Bertoldi – DJe 3235 – 01.06.2021 – p. 641 – Processo ROT nº 0000566-62.2019.5.12.0053)
•••
970
RECURSO ORDINÁRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE DE VALORES.
O reclamante, no exercício de suas funções laborais, sofreu inequívoco abalo moral pelo fato de
transportar valores, na medida em que a iminência de ação de criminosos se revela a cada dia. O
dano moral, no presente caso, independe de qualquer prova, pois é in re ipsa, ou seja, prescinde
da demonstração do efetivo abalo moral, que é presumível. II – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO.
Quanto ao valor da indenização por danos morais, deve levar em conta a extensão do dano, pelo
que o montante de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais, atende aos critérios de
justiça, razoabilidade, proporcionalidade e equidade levando em consideração o caso concreto.
(TRT 8ª R – 4ª T – Relª. Desª. Alda Maria de Pinho Couto – 29.06.2021 – Processo ROT nº 000006504.2021.5.08.0004)
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
969 – Cabimento
AGRAVO DE PETIÇÃO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DO SÓCIO DA
EMPRESA EXECUTADA. Exauridos os meios de constrição contra a sociedade empresária executada, torna-se imprescindível a desconsideração da personalidade jurídica. Tal objetivo processual possibilita a incursão no patrimônio dos sócios, de acordo com os regramentos contidos
nos arts. 10 e 10-A da CLT, 28 do CDC e 50, do CC/2002, aplicados supletivamente ao processo
do trabalho, conforme estabelecem os arts. 8º e 769 da CLT. Agravo de Petição provido. (TRT
6ª R – 2ª T – Relª. Desª. Eneida Melo Correia de Araujo – 30.06.2021 – Processo AP nº 000076317.2015.5.06.0023)
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DESVIO DE FUNÇÃO
968 – Configuração
RECURSO ORDINÁRIO OBREIRO. VIGIA COM ATRIBUIÇÕES DE VIGILANTE. DESVIO FUNCIONAL COM AS DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. Faz jus o obreiro ao desvio funcional, uma vez
que ficou constatado que ao exercer a função de “Agente de Portaria”, assumia as atribuições de vigilante, fazendo a ronda no campus em toda sua extensão, efetuando o controle de entrada e saída
de veículos, bem como exposto aos riscos de furtos, roubos, drogas e outras espécies de violências
físicas, estando regulamentada esta vigilância, nos termos do art. 10, inciso I, § 4º, da Lei nº 7.102/83.
(TRT 14ª R – 2ª T – Rel. Des. Carlos Augusto Gomes Lôbo – DJe 3235 – 01.06.2021 – p. 993 – Processo
ROT nº 0000246-80.2020.5.14.0001)
967 – Ônus da prova
DESVIO DE FUNÇÃO. ÔNUS DA PROVA. À luz do princípio dispositivo, cabe às partes a iniciativa de produzir a prova de suas alegações. Uma vez não demonstrado pelo reclamante, por meio
de prova segura e convincente, a existência do alegado desvio de função, não faz jus às diferenças
salariais postuladas. (TRT 5ª R – 2ª T – Rel. Des. Jeferson Alves Silva Muricy – DJe 3235 – 01.06.2021
– p. 165 – Processo ROT nº 0000826-89.2017.5.05.0026)
DOENÇA OCUPACIONAL
966 – Dano material
DANOS MATERIAIS. Constatada incapacidade parcial e temporária, no que tange aos membros cuja patologia possui nexo com o labor, dever ser acolhido o pedido de danos materiais, a
teor do art. 950 do CC, à vista da depreciação sofrida, do período de convalescença, bem como da
necessidade de tratamento. (TRT 11ª R – 2ª T – Relª. Desª. Eleonora de Souza Saunier – DJe 3235 –
01.06.2021 – p. 7 – Processo ROT nº 0000238-72.2020.5.11.0006)
965 – Lucros cessantes
DOENÇA OCUPACIONAL. PERÍODO DE AFASTAMENTO PREVIDENCIÁRIO. INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. No caso, restou comprovado que
doença obreira tem nexo de causalidade com a atividade laboral. Tendo havido necessidade de
afastamento para tratamento, com fruição de auxílio-doença acidentário por determinado período, o Autor faz jus ao pagamento de indenização por danos materiais, na forma de lucros cessantes,
no interregno do afastamento (art. 949 do Código Civil), a qual pode ser cumulada com o benefício
previdenciário recebido (art. 121 da Lei n. 8.213/1991). (TRT 23ª R – 1ª T – Rel. Des. Tarcisio Regis
Valente – 30.06.2021 – Processo ROT nº 0000078-58.2020.5.23.0056)
964 – Nexo causal
DOENÇA AGRAVADA PELO TRABALHO. RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR. NEXO DE
CONCAUSALIDADE. A doença ocupacional pode, em certas situações, ter mais de uma causa, sendo, inclusive e eventualmente, uma intra e outra extra-ocupacional. Concausa significa a coexistência de causas geratrizes de determinada patologia. Segundo Houaiss, concausa é a “causa que se
junta a outra preexistente para a produção de certo efeito”. Para fins de fixação da responsabilidade
empresarial, na concausa não se mede, necessariamente, a extensão de uma e de outra causa, já
que ambas se somam, se fundem, se agrupam para desencadear a doença. A situação não é, por
conseguinte, de principalidade ou de acessoriedade, nem de anterioridade ou de posterioridade
da doença, mesmo porque a medicina não é uma ciência exata, que permite ao Médico, sempre e
sempre, um diagnóstico com exatidão matemática, a esse respeito. O que importa efetivamente, na
esfera da responsabilidade trabalhista, é a existência ou não de fatores relacionados com o trabalho, que tenham contribuído para o desencadeamento da doença, mormente se se levar em consideração, em casos difíceis, em que o risco da atividade econômica é, intrínseca e extrinsecamente,
da empresa: seria como que um risco ao mesmo tempo da atividade econômica e social. (trecho
adaptado da ementa da lavra do Exmo. desembargador Luiz Otávio Linhares Renault, proferida nos
autos de nº 0010293-53.2016.5.03.0036 – RO). (TRT 3ª R – 1ª T – Relª. Desª. Adriana Goulart de Sena
Orsini – 15.06.2021 – Processo ROT nº 0010371-46.2018.5.03.0143)
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DOENÇA DO TRABALHO. NEXO CAUSAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DO DEVER DE
INDENIZAR. O art. 7º, XXVIII da Constituição da República expressa que o trabalhador acidentado tem o direito à indenização civil decorrente dos danos do infortúnio, pelos quais responde o
empregador quando incorrer em dolo ou culpa (se responsabilidade subjetiva). Assim, para que
se caracterize a responsabilidade civil do empregador, é necessário que se comprove a culpa lato
sensu, o dano e o nexo de causalidade entre ambos (art. 186 do Código Civil). Ausente um desses
requisitos, descaracteriza-se a responsabilidade e, consequentemente, o dever de indenizar. Em
tese pode ser reconhecida a ocorrência de doença equiparada a acidente de trabalho. Além disso,
para que a doença possa ser equiparada a acidente de trabalho, basta a comprovação da concausa
entre aquela e as atividades desempenhadas pelo trabalhador. A análise do nexo de causalidade
entre a doença e o trabalho demanda conhecimentos técnicos sobre o assunto, de modo que o
juiz deve ser assistido por perito para o deslinde da questão (art. 156 do CPC/2015). É certo que o
julgador apreciará a prova constante dos autos, independentemente de quem a tiver promovido,
indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, podendo formar sua convicção a partir de outros elementos probatórios (arts. 371 e
479 do CPC/2015). Contudo, a decisão contrária ao laudo se justifica apenas se há outros elementos
probatórios suficientes a concluir por sua incorreção. No caso sob julgamento, entretanto, isso não
ocorre. Recurso da autora a que se nega provimento. (TRT 9ª R – 1ª T – Rel. Des. Edmilson Antonio
de Lima – 01.06.2021 – Processo ROT nº 0000049-50.2017.5.09.0008)
962 – Reintegração
RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMADO. DOENÇA OCUPACIONAL. REINTEGRAÇÃO. NEXO
DE CAUSALIDADE. CONFIGURAÇÃO. Demonstrado o nexo de causalidade existente entre as doenças que acometem o autor e as atividades por ele desempenhadas no banco reclamado, é devida a
reintegração ao emprego. Recursos conhecidos e providos parcialmente. (TRT 16ª R – 1ª T – Relª. Desª.
Solange Cristina Passos de Castro Cordeiro – 29.06.2021 – Processo ROT nº 0017550-35.2016.5.16.0015)
EMBARGOS DE TERCEIRO
961 – Prova da propriedade do bem
EMBARGOS DE TERCEIRO. PEDIDO DE LIMINAR COM FUNDAMENTO NO ART. 678 DO CPC.
AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE USUCAPIÃO, EM QUE SE DISCUTE O DOMÍNIO DO IMÓVEL OBJETO DE PENHORA. FUTURO RESULTADO DA DECISÃO DO JUÍZO CÍVEL, QUE TERÁ INFLUÊNCIA
DIRETA SOBRE O RESULTADO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. INDEFERIMENTO DA LIMINAR
PELA AUTORIDADE DITA COATORA. MANDADO DE SEGURANÇA. ORDEM CONCEDIDA. O resultado do julgamento da Ação de Usucapião pode influenciar diretamente sobre a constrição do
imóvel, bem como sobre o resultado do julgamento dos Embargos de Terceiro opostos pelo impetrante, não sendo possível realizar prognóstico sobre o resultado do julgamento dos Embargos de
Terceiro, tampouco fazer conjecturas sobre o resultado da Ação de Usucapião. Em outras palavras,
não se poderá dar destino certo ao imóvel, tampouco decidir corretamente os Embargos de Terceiro antes do julgamento da Ação de Usucapião. Da mesma forma, não cabe à autoridade dita coatora se arvorar na condição de juiz de direito cível e fazer exercício de futurologia sobre o resultado da
Ação de Usucapião nº 1000550-68.2017.8.26.0620. Segurança concedida, confirmando-se a liminar.
(TRT 2ª R – Seção Especializada em Dissídios Individuais – Relª. Desª. Maria de Lourdes Antonio–
30.06.2021 – Processo MSCiv nº 1000399-35.2020.5.02.0000)
•••
960
EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO
CARACTERIZAÇÃO. A Súmula 375 do STJ consagrou o entendimento de que “o reconhecimento
da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do
terceiro adquirente”. Por isso, só se presume fraudulenta a alienação de veículo, quando, à época,
já existisse restrição lançada por meio do sistema RENAJUD. Não sendo esse o caso, presume-se a
boa-fé do terceiro adquirente. (TRT 3ª R – 2ª T – Relª. Desª. Gisele de Cassia Vieira Dias Macedo –
30.06.2021 – Processo AP nº 0010064-74.2021.5.03.0018)
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EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE- Não obstante o terceiro embargante não tenha apresentado registro do título translativo no Registro de
Imóveis, conforme exigência do art. 1.245 do CCB, é certo que, a teor da Súmula nº 84 do STJ, tal
fato não é suficiente para desconstituir a posse de boa-fé do agravado. (TRT 17ª R – 1ª T – Relª.
Desª. Alzenir Bollesi de Plá Loeffler – DJe 3239 – 07.06.2021 – p. 17 – Processo ROT nº 000003875.2021.5.17.0002)
EMPREGADO PÚBLICO
958 – Reajuste salarial
SERVIDOR PÚBLICO CELETISTA – VALORES FIXOS – REVISÃO GERAL ANUAL – ART. 37,
INCISO X, DA CRFB – REAJUSTE ANUAL EM ÍNDICES DIVERSOS – POSSIBILIDADE. A revisão
geral anual da remuneração do servidor público, consoante o disposto no art. 37, inciso X, da
Constituição Federal, não permite a diferenciação de índices, no aspecto de privilegiar os cargos
mais abastados. Não impede, pois, respeitado o limite mínimo da recomposição do poder de
compra, vez que a redução de salários está proibida, que se confira aumento superior a quem
recebe menos, de modo a cumprir um dos objetivos da República que é o da diminuição das desigualdades. (TRT 15ª R – 3ª T – Rel. Des. Jorge Luiz Souto Maior – 30.06.2021 – Processo ROT nº
0010964-37.2019.5.15.0101)
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT)
957 – Equiparação à Fazenda Pública
ECT. EQUIPARAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS. CONCESSÃO
DOS PRIVILÉGIOS DA FAZENDA PÚBLICA E CONDENAÇÃO EM CUSTAS. CONTRADIÇÃO CONSTATADA E SANADA. A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT desfruta dos mesmos privilégios processuais concedidos à Fazenda Pública, tanto para fins de impenhorabilidade de seus
bens, rendas e serviços, como em relação a foro, prazos e custas processuais, por força do disposto
no art. 12 do Decreto-lei nº 509/69, o qual foi recepcionado pela CF/88, conforme já decidiu o
Excelso STF. Por conseguinte, a execução contra a ECT submete-se ao regime de execução próprio
da Fazenda Pública, qual seja, ao sistema de precatório. Embargos declaratórios da reclamada conhecidos, e parcialmente providos. (TRT 22ª R – 2ª T – Rel. Des. Francisco Meton Marques de Lima
– 15.06.2021 – Processo ROT nº 00000322-79.2020.5.22.0002)
EQUIPARAÇÃO SALARIAL
956 – Ônus da prova
EQUIPARAÇÃO SALARIAL. IDENTIDADE DE FUNÇÕES. ÔNUS DA PROVA. É do reclamante
o ônus de provar a identidade de funções com o paradigma por ele apontado, por se tratar de fato
constitutivo do seu direito, cabendo à reclamada o ônus da prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo da equiparação salarial (aplicação do art. 818 da CLT e do item VIII da Súmula 6 do TST). (TRT 18 R – 3ª T – Rel. Des. Cesar Silveira – 30.06.2021 – Processo ROT nº 001120892.2019.5.18.0129)
955 – Requisitos
EQUIPARAÇÃO SALARIAL – ART. 461 CLT – SÚMULA 6 DO COLENDO TST. Pela regra do art.
461 CLT e entendimento da Súmula 6 do Colendo TST, pleiteada a isonomia salarial, o empregado
deve fazer a prova da identidade de função, fato constitutivo do direito vindicado e pressuposto
básico da pretensão. Ao empregador, cabe o encargo processual de provar os fatos impeditivos,
modificativos ou extintivos da equiparação salarial, como a existência de diferença de produtividade, de perfeição técnica, de diferença de tempo de serviço, superior a dois anos, na mesma função
e de existência de quadro de carreira. (TRT 3ª R – 2ª T – Relª. Juíza Sabrina de Faria Frões Leão (convocada) – 30.06.2021 – Processo ROT nº 0010139-39.2020.5.03.0054)
•••
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954
RECURSO ORDINÁRIO. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. CONFIGURAÇÃO. De acordo com o que
estabelece o art. 461 Consolidado, na redação vigente à época dos fatos, o direito à equiparação salarial se configuraria quando configurados, em sua totalidade, os seguintes requisitos: a identidade
de funções; o trabalho de igual valor; a prestação de serviços em uma mesma localidade, para igual
empregador; a diferença de tempo de serviço inferior a dois anos e a inexistência de quadro de
pessoal organizado em carreira. A doutrina e a jurisprudência têm acrescentado um último requisito, implícito em lei, relativo à contemporaneidade do trabalho desenvolvido pelo equiparando e
o equiparado, uma vez que, para aferição da qualidade e da produtividade dos serviços, torna-se
necessário a observância da execução simultânea das atividades. Na hipótese, o Reclamante logrou êxito em demonstrar a identidade de funções, e a Reclamada, por sua vez, sucumbiu na prova
quanto à diferença de produtividade e perfeição técnica entre o labor do Equiparando e o do Modelo. Recurso Ordinário Obreiro a que se dá parcial provimento. (TRT 6ª R – 2ª T – Relª. Desª. Eneida
Melo Correia de Araujo – 30.06.2021 – Processo ROT nº 0000719-87.2017.5.06.0003)
ESTABILIDADE PROVISÓRIA
953 – Membro da CIPA
RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMADO. ESTABILIDADE. MEMBRO CIPA. MANUTENÇÃO
DO JULGADO QUE RECONHECEU ARBITRÁRIA A DISPENSA DO EMPREGADO. Considerando
que a Reclamada não se desincumbiu de seu ônus de provar que o Reclamante, membro da Cipa e
portador da estabilidade provisória, incorreu em justa causa apta a não configurar a dispensa arbitrária, nos termos do art. 165, da CLT, há de se manter incólume a sentença de origem. (TRT 20ª R –
1ª T – Rel. Des. Thenisson Santana Dória – 30.06.2021 – Processo ROT nº 0000538-25.2019.5.20.0004)
EXECUÇÃO
952 – Expedição de ofícios
VEDAÇÃO DO NON FACTIBILE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. MEIO PARA ENCONTRAR BENS
DOS EXECUTADOS. PRINCÍPIOS DO LIVRE ACESSO AO JUDICIÁRIO E DA EFETIVIDADE DA
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. O princípio do livre acesso ao Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV da
CF/88, não se limita ao direito de ajuizar ação, mas de obter um provimento jurisdicional efetivo,
o que compreende a tutela em tempo adequado, bem como a satisfação do bem da vida almejado.
Assim, não basta a concessão de provimento cognitivo à parte, pois de nada adianta a prolação
de sentença de mérito, sem a sua efetivação, o que, em suma, torna absolutamente inócua a ação
do Judiciário. (TRT 2ª R – 4ª T – Rel. Des. Ivani Contini Bramante – 30.06.2021 – Processo AP nº
0160500-89.2006.5.02.0053)
951 – Responsabilidade subsidiária: benefício de ordem
EXECUÇÃO. REDIRECIONAMENTO CONTRA O DEVEDOR SUBSIDIÁRIO. BENEFÍCIO DE
ORDEM. Frustrada a tentativa de localização de bens do devedor principal passíveis de penhora,
o redirecionamento da execução em desfavor do devedor subsidiário constitui benefício a favor
do credor, bastando que tenha participado da relação processual e que seu nome conste do título
executivo judicial, não havendo falar em ordem de preferência em relação aos sócios. (TRT 18 R – 3ª
T – Rel. Des. Cesar Silveira – 30.06.2021 – Processo AP nº 0011219-25.2016.5.18.0001)
950 – Sócio oculto
AGRAVO DE PETIÇÃO DOS SÓCIOS. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (IDPJ). CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO (CCS). DETECÇÃO DE PROCURADOR, RESPONSÁVEL OU REPRESENTANTE DA EMPREGADORA. FATO CERTO, MAS INSUFICIENTE PARA A CONFIGURAÇÃO DE “SÓCIO OCULTO”. A Justiça do Trabalho adota a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, de modo que a
ausência de pagamento, por parte da Empregadora, já caracteriza abuso de personalidade jurídica
da Empresa. E tal sucede porque, na condição de Empregadora, se utilizou do trabalho do Empregado, como forma de implementar seus objetivos sociais, sem a contraprestação dos direitos previstos na legislação trabalhista. Todavia, em sede em Agravo de Petição, anteriormente interposto
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pela Exequente, esta Segunda Turma determinou que a Autora produzisse prova irrefutável da existência de responsabilidade das pessoas físicas indicadas na certidão BACENJUD CCS – dentre elas
os ora Agravantes – ônus do qual não se desvencilhou. Agravos de Petição providos para excluir da
execução, na condição de “sócio oculto”, os Agravantes. (TRT 6ª R – 2ª T – Relª. Desª. Eneida Melo
Correia de Araujo – 30.06.2021 – Processo AP nº 0079600-18.2003.5.06.0020)
949 – Suspensão da CNH
AGRAVO DE PETIÇÃO. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) DOS
EXECUTADOS. ANÁLISE CONCRETA. AUSÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO COM A SOLUÇÃO DA EXECUÇÃO. MEDIDA EXCESSIVA. INDEFERIMENTO. A suspensão da CNH dos executados não contribui para a efetivação do direito do exequente no processo de execução, no qual se deve buscar
meios eficazes a tal desiderato. Além disso, restringe, indevidamente, o direito de livre locomoção
dos devedores. Apelo em execução desprovido. (TRT 19ª R – 1ª T – Relª. Desª. Vanda Maria Ferreira
Lustosa – 28.06.2021 – Processo AP nº 0318600-13.1995.5.19.0003)
FAZENDA PÚBLICA
948 – Juros de mora
JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL. FAZENDA PÚBLICA. A Suprema Corte, ao proferir o julgamento da ADC-58, preservou a prerrogativa do tratamento diferenciado que os débitos da Fazenda Pública possuem, ainda que trabalhistas, nos exatos
termos das interpretações por ela fixadas no julgamento das ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e do RE
870.947-RG (tema de Repercussão Geral 810). Assim, admito o juízo positivo de retratação, para determinar que o crédito objeto da condenação seja corrigido monetariamente conforme previsto no
art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, observando-se a forma fixada
pelo Excelso STF no julgamento da ADC-58 (item 5 da ementa). (TRT 3ª R – 10ª T – Rel. Juiz Marcelo
Segato Morais (convocado) – 30.06.2021 – Processo ROT nº 0010466-63.2019.5.03.0136)
•••
947
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEIS À FAZENDA PÚBLICA. O E. STF fixou entendimento vinculante e transitado em julgado no “Tema 810”, disciplinando a incidência de juros e
correção monetária aplicáveis à Fazenda Pública. De acordo com esse entendimento, às condenações impostas à Fazenda Pública incidem os juros da poupança e a correção monetária pelo
IPCA. Diante da existência de precedente vinculante específico aos entes públicos, não se aplicam
a eles os critérios fixados nas ADCs 58 e 59, especialmente porque tais ADCs também têm objeto
específico, que é a interpretação conforme a constituição de normas a que não estão sujeitos os
entes públicos (arts. 879, § 7º e 899, § 4º, da CLT, e 37, da Lei 8.177/91). Por esta razão, o Excelso Pretório excepcionou de forma clara, no item “5” da ementa das ADCs 58 e 59, as dívidas da Fazenda
Pública. (TRT 15ª R – 4ª T – Relª. Desª. Erodite Ribeiro dos Santos – 11.06.2021 – Processo ROT nº
0011863-61.2019.5.15.0060)
FGTS
946 – Multa rescisória
MULTA DE 40% DO FGTS. PEDIDO DE DEMISSÃO. Se a rescisão contratual, no caso em exame, se deu a pedido do empregado, e não em razão da aposentadoria espontânea que ocorreu alguns dias antes, indevida é a multa de 40% sobre o FGTS. (TRT 3ª R – 9ª T – Rel. Des. Rodrigo Ribeiro
Bueno – 04.06.2021 – Processo ROT nº 0000923-71.2013.5.03.0160)
GORJETAS
945 – Reflexos
ESTIMATIVA DE GORJETA. PREVISÃO EM NORMA COLETIVA. INTEGRAÇÃO EM OUTRAS
VERBAS. REGULARIDADE. Considerando que as gorjetas eram apresentadas nos contracheques
na forma de “estimativa de gorjetas”, com reflexos nas demais verbas e recolhimento dos respectivos encargos fiscais e previdenciários, sendo a verba efetivamente recebida dos clientes adminis-
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trada pelos próprios empregados, sem participação empresarial, mostra-se obedecido fielmente
o teor da norma coletiva aplicável. (TRT 10ª R – 1ª T – Rel. Juiz Paulo Henrique Blair de Oliveira
(convocado) – DJe 3235 – 01.06.2021 – p. 262 – Processo ROT nº 0000554-47.2018.5.10.0018)
GREVE
944 – Abusividade
ABUSIVIDADE OU NÃO DA GREVE. O TRT declarou não abusiva a greve realizada no dia
21/11/2019, uma vez que a paralisação foi motivada pela falta de pagamento de parte do adiantamento salarial previsto no instrumento normativo. A recorrente alega, em síntese, que não foram
observados os requisitos da Lei de Greve, por isso a paralisação deve ser declarada abusiva. Greve é o
instrumento de pressão, de natureza constitucional, exercida pela categoria profissional, a fim de obter da categoria econômica a satisfação dos interesses dos trabalhadores, aos quais compete “decidir
sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender” (art. 9º da
CF/88). Quando a greve é provocada pelo descumprimento de obrigações previstas no instrumento
normativo negociado, como no caso dos autos, prevalece nesta Corte o entendimento no sentido de
admitir que os trabalhadores paralisem suas atividades, mesmo sem o cumprimento dos requisitos
formais da Lei nº 7.783/89. Essa é exatamente a hipótese dos autos. Não há controvérsia de que houve
pagamento a menor da parcela referente ao adiantamento salarial previsto em instrumento normativo vigente. A própria recorrente admite esse fato. Portanto, nos termos da jurisprudência prevalente
nesta Corte, não foi abusiva a greve, devendo ser mantida a decisão da Corte regional. Recurso ordinário a que se nega provimento. (TST – Seção Especializada em Dissídios Coletivo – Relª. Minª. Katia
Magalhaes Arruda – 30.06.2021 – Processo ROT nº 1003373-79.2019.5.02.0000)
943 – Desconto dias
PAGAMENTO DOS DIAS PARADOS. GREVE DECORRENTE DE DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO PREVISTA EM INSTRUMENTO NORMATIVO. Em observância às disposições do art.
7º da Lei nº 7.783/1989 e à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, esta Seção Especializada
firmou o entendimento de que a greve suspende o contrato de trabalho, razão pela qual, via de
regra, não pode ser imposta ao empregador a obrigação de pagar os dias em que os trabalhadores
não executaram seus serviços. Entretanto, em determinadas situações, como nos casos em que a
greve decorra de conduta reprovável do empregador, como, por exemplo, o não cumprimento do
instrumento normativo vigente, é devido o pagamento dos dias parados aos grevistas. No caso em
exame, é fato incontroverso que a motivação da greve foi o descumprimento de condição prevista
em instrumento normativo coletivo vigente. Desse modo, é devido o pagamento dos dias parados
aos trabalhadores que não laboraram, em razão da greve. Recurso ordinário a que se nega provimento. (TST – Seção Especializada em Dissídios Coletivo – Relª. Minª. Katia Magalhaes Arruda –
30.06.2021 – Processo ROT nº 1003373-79.2019.5.02.0000)
GRUPO ECONÔMICO
942 – Caracterização
GRUPO ECONÔMICO. REQUISITOS. CONFIGURAÇÃO. A configuração de grupo econômico
trabalhista, previsto no art. 2º, §§ 2º e 3º, da CLT pressupõe a existência de uma relação interempresas sob a forma de direção hierárquica, com a subordinação das demais empresas, por meio de direção, controle e administração de uma empresa principal sobre as demais e/ou sob a forma de coordenação, sem predominância de um componente sobre os demais, mas tão-somente na unidade
de direção dos interesses comuns. Ausentes tais características, indevido o reconhecimento de responsabilidade solidária pela integração de grupo econômico. (TRT 12ª R – 3ª T – Relª. Desª. Mirna
Uliano Bertoldi – DJe 3235 – 01.06.2021 – p. 476 – Processo ROT nº 0000366-75.2019.5.12.0014)
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
941 – Cabimento
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AÇÃO INTERPOSTA SOB À ÉGIDE DA LEI Nº 13.467/2017.
Os honorários de sucumbência possuem natureza hibrida (material e processual) e, portanto, são
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aplicáveis apenas aos processos iniciados após a entrada em vigor da Lei nº 13.467/2017. A presente reclamação foi ajuizada na égide da chamada reforma trabalhista (Lei nº 13.467/2017). Logo,
aplica-se ao processo, as inovações trazidas pela legislação (art. 791-A, § 3º da CLT – honorários
sucumbenciais). A manutenção da sentença autoriza a condenação na verba honorária na razão de
10% do valor que resultar da liquidação. Nego Provimento. (TRT 2ª R – 4ª T – Rel. Des. Ivani Contini
Bramante – 30.06.2021 – Processo ROT nº 1000723-75.2019.5.02.0027)
940 – Majoração
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO. Considerando que, para a fixação dos honorários advocatícios devem ser observados o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do
serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido
para o seu serviço, dou provimento ao recurso para majorar o percentual dos honorários advocatícios em favor dos patronos da reclamante/recorrente para 15 % (quinze por cento), sobre o valor
que resultar da liquidação da sentença. Recurso Ordinário provido. (TRT 7ª R – 3ª T – Rel. Des. Clóvis Valença Alves Filho – 30.06.2021 – Processo ROT nº 0000478-15.2020.5.07.0025)
HORAS EXTRAS
939 – Banco de horas
BANCO DE HORAS. ART. 59, § 2º, DA CLT. LABOR ACIMA DA 10ª DIÁRIA. INVALIDADE MATERIAL. No aspecto material, para conferir validade à compensação na modalidade banco de horas
é necessária a observância das seguintes diretrizes: a) a compensação de saldos positivos de horas
extras dentro do período máximo de um ano, salvo se o acordo coletivo trouxer previsão de prazo
menor; b) máximo de labor de duas horas extraordinárias diárias ou de dez horas diárias totais, conforme previsões do art. 59, caput e § 2º, da CLT, observada, se for o caso, a Súmula 61 do TRT da 9ª
Região; c) que o sistema de compensação não exceda, no período máximo de um ano, a soma das
jornadas semanais de trabalho previstas ou outro somatório que possa ser determinado em acordo
coletivo e d) deve ser possibilitado ao empregado o acompanhamento do saldo de créditos e débitos
em seu nome, no período de execução do ajuste, como forma de conferir transparência à relação de
trabalho no que tange à remuneração ou compensação das horas excedentes, inclusive como forma
de resguardar a boa-fé objetiva que deve nortear os contratos de trabalho, por aplicação do art. 422
do Código Civil. No presente caso, os cartões revelam que o autor laborava frequentemente acima de
10h diárias. Logo, o regime de compensação adotado era inválido. Sentença mantida. (TRT 9ª R – 6ª
T – Rel. Des. Arnor Lima Neto – 01.06.2021 – Processo RORSum nº 0000159-43.2020.5.09.0655)
938 – Intervalo interjornada
INTERVALOS INTERJORNADAS. Evidenciado o descumprimento do intervalo mínimo de 11
horas entre duas jornadas, o tempo faltante para completar o período de descanso é devido integralmente como hora extra, nos termos do art. 66 da CLT e da OJ 355 da SDI-1 do TST. (TRT
4ª R – 8ª T – Rel. Des. Marcelo Jose Ferlin D’Ambroso – 09.06.2021 – Processo ROT nº 002048493.2019.5.04.0661)
937 – Ônus da prova
HORAS EXTRAS. NÃO JUNTADA DE CONTROLES DE PONTO DO EMPREGADO. ÔNUS DA
PROVA. A redação do parágrafo segundo do art. 74 da CLT em vigor na época do vínculo mantido
entre as partes era taxativa ao determinar que, para os estabelecimentos de mais de dez trabalhadores, será obrigatória a anotação da hora de entrada e saída em registro manual, mecânico ou
eletrônico, conforme instruções expedidas pelo Ministério do Trabalho. A não apresentação injustificada dos cartões de ponto impõe ao empregador o ônus de provar que não eram prestadas
horas extras, sob pena de prevalecer a jornada de trabalho apontada na inicial e com as limitações
perpetradas pela prova oral. (TRT 5ª R – 2ª T – Rel. Des. Jeferson Alves Silva Muricy – DJe 3235 –
01.06.2021 – p. 164 – Processo ROT nº 0000816-92.2017.5.05.0463)
936 – Repouso semanal remunerado
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO. COINCIDÊNCIA COM O DOMINGO, PELO MENOS
UMA VEZ NO PERÍODO MÁXIMO DE TRÊS SEMANAS. De acordo com o parágrafo único, do art.
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6º, da Lei nº 10.101/2000, o repouso semanal remunerado deverá coincidir, pelo menos uma vez no
período máximo de três semanas, com o domingo, respeitadas as demais normas de proteção ao
trabalho e outras a serem estipuladas em negociação coletiva. Assim, de se confirmar a sentença
que condenou a reclamada no pagamento de um domingo a cada três semanas de labor, referentes
a todo o período contratual, visto que a recorrente não comprovou a sua tese de defesa. Sentença
mantida neste item. Recurso ordinário conhecido e improvido. (TRT 7ª R – 2ª T – Rel. Des. Francisco
José Gomes da Silva – 29.06.2021 – Processo RORSum nº 0000249-30.2020.5.07.0001)
935 – Trabalho externo
HORAS EXTRAS. TRABALHO EXTERNO.MOTORISTA. EQUIPAMENTO DE RASTREAMENTO
DO VEÍCULO POR SATÉLITE. CONTROLE INDIRETO DA JORNADA DE TRABALHO. PERÍODO
DE 18/04/2011 A 15/06/2012. ÔNUS DA PROVA. A exceção prevista no art. 62, I, da CLT não depende apenas do exercício de trabalho externo, mas também da impossibilidade de controle de
horário pelo empregador. No caso, o Tribunal Regional registrou que no período de 18/04/2011
a 15/06/2012 era possível o controle da jornada do autor por monitoramento via satélite e por
mensagens pelo painel do rastreador. Indubitável, portanto, que o empregador exercia o controle
indireto sobre os horários cumpridos pelo empregado. Somente quando se revelar inteiramente
impossível o controle, estará afastado o direito ao pagamento de horas extraordinárias, em razão
da liberdade de dispor do seu próprio tempo, a exemplo do que ocorre, mesmo nesses casos, com o
intervalo para refeição, cujo gozo é presumido, diante a autorização legal para dispensa do registro.
Incólume o art. 62, I, da CLT. Outrossim, no que se refere à indicação de violação do art. 7º, XXVI,
da Constituição Federal, o Tribunal Regional concluiu: “ mesmo que no contrato de trabalho ou
na CTPS haja previsão de submissão do empregado à exceção prevista no art. 62, I, da CLT, e ainda
que haja tal previsão em norma coletiva ‘ caso dos autos ‘’se no caso concreto for observado que o
empregador poderia monitorar a jornada de trabalho do obreiro, esta realidade é que deve ser consagrada’”. Não há, assim, desrespeito à negociação coletiva que reconhece a aplicação da regra do
art. 62, I, da CLT aos motoristas carreteiros, mas somente o não enquadramento dos fatos apurados
na presente ação à hipótese descrita na norma coletiva, prevalecendo a realidade do caso concreto,
quanto ao controle indireto de jornada. Quanto ao ônus da prova do labor extraordinário, a SBDI-1
desta Corte reconheceu que o ônus de provar o enquadramento na exceção contida no art. 62, I, da
CLT; a impossibilidade de controle de horário; e o afastamento do direito do autor ao pagamento da
sobrejornada é do empregador, e não do empregado, porque constitui fato obstativo do direito postulado. Ademais, nos termos do art. 74, § 2º, da CLT, a empresa que possui mais de dez empregados
está obrigada a proceder o controle da jornada de trabalho. Em não existindo tais registros, dado o
caráter externo do labor, permanece com o empregador o ônus de provar a jornada ordinária, pelos
meios de que reconhecidamente dispunha. Desse modo, tratando-se de obrigação legal o controle
de jornada, a não apresentação injustificada dos cartões de ponto por parte do empregador gera
presunção relativa da veracidade da jornada de trabalho declinada na petição inicial, nos termos
da Súmula nº 338, I, do TST. No caso, a Corte de origem, soberana na apreciação do conjunto fático-probatório, consignou: “ O juízo de origem amparou-se na prova oral, e fixou a jornada de 06h
às 19h, com uma hora de intervalo intrajornada e apenas uma folga semanal “. Dessa feita, o exame
da tese recursal, em sentido contrário, esbarra no teor da Súmula nº 126 do TST, pois demanda o
revolvimento dos fatos e das provas. Recurso de revista não conhecido. (TST – 7ª T – Rel. Min. Claudio Mascarenhas Brandão– 30.06.2021 – Processo RR nº 96000-06.2013.5.17.0003)
934 – Turnos ininterruptos de revezamento
RECURSO DE REVISTA DA PARTE RECLAMANTE. LEI Nº 13.467/2017. HORAS EXTRAS. TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO. CARACTERIZAÇÃO. ALTERNÂNCIA PERIÓDICA DE
HORÁRIO, NOS PERÍODOS DIURNO E NOTURNO. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL Nº 360 DA
SBDI-1 DO TST. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA CONSTATADA. I. No caso em exame, com suporte
no exame dos registros de ponto, o Tribunal Regional concluiu que a pretensão do empregado à
jornada de seis horas, com reconhecimento do turno ininterrupto de revezamento, não merece
acolhimento, e negou provimento ao recurso ordinário. II. O entendimento da Corte Regional, no
sentido de que “a alteração de horários do autor, verificada ao longo do contrato de trabalho não
prescrito, não configura alternância de turnos, uma vez que o reclamante permanecia nos mesmos
turnos, após a alteração, por meses ou anos” não configura violação ao art. 7º, XIV, da Constituição
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da República, porque não se caracteriza a alternância de turnos de que tratam esse preceito constitucional e a Orientação Jurisprudencial nº 360 da SBDI-1/TST. III. O que se concluiu, a partir do
exame das provas – registros de jornada –, é que o empregado que permanece meses ou anos no
mesmo turno não se enquadra nas regras de turnos ininterruptos de revezamento. IV. Recurso de
revista de que não se conhece. (TST – 7ª T – Rel. Min. Evandro Pereira Valadão Lopes – 30.06.2021 –
Processo ARR nº 0012129-39.2015.5.03.0087)
JORNADA DE TRABALHO
933 – Controle de jornada: ônus da prova
RECURSO ORDINÁRIO. JORNADA LABORAL. JUNTADA PARCIAL DE CARTÕES. A inércia da
reclamada em acostar a integralidade dos cartões de ponto, relativos ao período laboral, cujas horas extras foram vindicadas, impõe o reconhecimento da jornada alegada na exordial quanto aos
períodos faltosos destes registros, nos termos da Súmula 338 do TST. Recurso ordinário desprovido. (TRT 13ª R – 1ª T – Rel. Des. Paulo Maia Filho – DJe 3236 – 02.06.2021 – p. 70 – Processo ROT nº
0001069-85.2019.5.13.0011)
932 – Intervalo intrajornada: supressão
PERÍODO CONTRATUAL ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. INTERVALO INTRAJORNADA. SUPRESSÃO PARCIAL. DIREITO AO PAGAMENTO DA HORA INTEGRAL. NATUREZA SALARIAL DA VERBA. A supressão do intervalo intrajornada, ainda que parcial, implica no
pagamento da integral hora intervalar, com o adicional de horas extras mínimo de 50% e reflexos
nas demais parcelas salariais, sem prejuízo do cômputo da efetiva jornada trabalhada para fins
de horas extras, conforme entendimento jurisprudencial consolidado nas Súmulas 68 do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região e 437 do Tribunal Superior do Trabalho. (TRT 12ª R – 3ª
T – Relª. Desª. Mirna Uliano Bertoldi – DJe 3235 – 01.06.2021 – p. 565 – Processo ROT nº 000142533.2017.5.12.0026)
931 – Intervalo recuperação térmica
INTERVALO PARA RECUPERAÇÃO TÉRMICA. Em se tratando de empregada que cumpre jornada inferior a 9 horas e 20 minutos, a fruição de três pausas, além do intervalo previsto no art. 71
da CLT, atende a finalidade almejada no art. 253 deste diploma legal, cabendo à reclamante o ônus
de demonstrar a aquisição do direito à fruição de eventual pausa suplementar. Não se desincumbindo do seu encargo probatório, não há falar em pagamento de uma quarta pausa térmica. (TRT
18 R – OJC de Análise de Recurso – Rel. Des. Platon Teixeira de Azevedo Filho – 28.06.2021 – Processo ROT nº 0010454-6.2020.5.18.0101)
JUSTA CAUSA
930 – Caracterização
RECURSO ORDINÁRIO OBREIRO. DEMISSÃO POR JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE GRADAÇÃO NA APLICAÇÃO DA PENALIDADE. REVERSÃO PARA DISPENSA IMOTIVADA. Na hipótese em
apreço a demissão por justa causa do obreiro se mostrou excessiva, visto que a empresa poderia
ter se valido da gradação das penalidades, seja com uma advertência verbal, uma advertência escrita, uma suspensão ou até mesmo a demissão imotivada. Afinal, uma demissão por justa causa
(art. 482, da CLT) deixa marcas profundas na vida profissional de qualquer trabalhador e, por isso
mesmo, somente deve ser aplicada quando o ato praticado for extremamente grave ou quando
as penalidades mais brandas, anteriormente aplicadas, não tiverem surtido o efeito necessário
para enquadrar o trabalhador nas normas aplicadas pela empresa. Como não foi observada tal
gradação, deve ser alterada a sentença para reverter a dispensa motivada para demissão sem justa
causa. Recurso parcialmente provido. (TRT 19ª R – 2ª T – Rel. Des. João Leite de Arruda Alencar –
29.06.2021 – Processo RORSum nº 0000070-17.2021.5.19.0005)
929 – Indisciplina
CONTRATO DE EMPREGO. RESCISÃO POR JUSTA CAUSA. ATO DE INDISCIPLINA OU INSUBORDINAÇÃO. PROVA. A justa causa para a despedida do trabalhador macula sua vida profis-
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sional. Por isso, deve ter suporte em provas firmes e convincentes, e, em face da gravidade e das
consequências do ato motivador da despedida, não pode se fundar em meros indícios. Uma vez
demonstrado pelas provas produzidas nos autos a prática de ato de indisciplina ou insubordinação
por parte do empregado, é válida a dispensa por justa causa aplicada pelo empregador. (TRT 5ª R
– 2ª T – Rel. Des. Jeferson Alves Silva Muricy – DJe 3235 – 01.06.2021 – p. 160 – Processo RORSum nº
0000666-60.2018.5.05.0016)
928 – Reversão
DISPENSA POR JUSTA CAUSA. HIPÓTESE NÃO CARACTERIZADORA. Considerando que a Reclamada não demonstrou a ocorrência de conduta do Reclamante dotada de gravidade suficiente a
ensejar a justa causa, impõe-se a confirmação da sentença que declarou a reversão da justa causa
aplicada ao empregado. (TRT 18 R – OJC de Análise de Recurso – Rel. Des. Elvecio Moura dos Santos
– 30.06.2021 – Processo ROT nº 0010393-32.2020.5.18.0171)
JUSTIÇA DO TRABALHO
927 – Competência material
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. Inexistindo vinculação estatutária ou jurídico-administrativa formal, sendo inequívoca, ao reverso, a adoção da legislação consolidada para
reger as relações permanentes de trabalho mantidas com a edilidade, a competência da Justiça Comum não poderá ser reconhecida. “In casu”, o Município de Crateús não indicou dispositivo legal
algum instituidor, no âmbito da edilidade, do regime de ordem estatutária. Ademais, consta nos
autos cópia da CTPS do autor, na qual consta regular anotação pela Prefeitura de Cratéus, admitindo-o no cargo de Vigia Municipal. Dessa forma, não há que se falar em incompetência absoluta
da Justiça do Trabalho para o deslinde da controvérsia. (TRT 7ª R – 2ª T – Rel. Des. Francisco José
Gomes da Silva – 29.06.2021 – Processo RORSum nº 0000879-14.2020.5.07.0025)
926 – Competência territorial
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. EMPRESA INTERNACIONAL DE CRUZEIROS. Aplicação da Consolidação das Leis do Trabalho para empregados contratados, ou ao menos pré-contratados no Brasil. Reconhecimento de
vínculo empregatício, pois preenchidos os requisitos estabelecidos no art. 3º da CLT. Recurso das
rés ao qual se nega provimento, no particular. (TRT 9ª R – 1ª T – Rel. Des. Edmilson Antonio de Lima
– 01.06.2021 – Processo ROT nº 0000049-50.2017.5.09.0008)
925 – Competência: FGTS
RECURSO ORDINÁRIO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA. ART. 121 DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS (LEI Nº 14.133/2021). CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA. EMPREGADA
SEM REGISTRO NA CTPS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E VERBAS RESCISÓRIAS.
COMPROVAÇÃO DA FALHA NA FISCALIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. MANUTENÇÃO. O art. 121, caput e §§ 1º e 2º da Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei nº
14.133/2021) passou a prever, expressamente, a possibilidade de responsabilização subsidiária das
Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, exclusivamente nos casos de contratações de serviços contínuos com
regime de dedicação exclusiva de mão de obra, assim definidos como aqueles em que “os empregados do contratado fiquem à disposição nas dependências do contratante para a prestação dos
serviços”, e se houver comprovação da falha na fiscalização do contrato administrativo. Todavia, a
culpa, como pressuposto de responsabilidade, sempre há que restar sobejamente provada, jamais
presumida, tratando-se de garantia decorrente do devido processo legal e de disposições legais
(art. 186 do Código Civil e art. 18, caput e parágrafo único, do Código Penal), sendo esse o atual
entendimento de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, cujas decisões assumem ares de
obrigatórias ante o caráter vinculante de que se revestem em temas de repercussão geral. No presente caso, a presunção de legitimidade do ato administrativo foi elidida por prova cabal da absoluta ausência de fiscalização do litisconsorte, que permitiu a contratação de empregada terceirizada
sem registro na CTPS, e, ainda, sem que lhe fossem pagos os salários e verbas rescisórias. Recurso
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ordinário conhecido e desprovido. (TRT 21ª R – 1ª T – Rel. Des. José Barbosa Filho – 24.06.2021 –
Processo ROT nº 0000585-23.2020.5.21.0008)
924 – Competência: parcelamento
INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. PARCELAMENTO DA EXECUÇÃO, SEGUNDO O CPC, ART. 916. INAPLICABILIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. A regra legal contida
no CPC, art. 916, relativa ao parcelamento da execução, refere-se exclusivamente a títulos extrajudiciais, tanto é assim que se menciona, no caput, o reconhecimento da dívida, hipótese que não
seria coerente, no caso de condenação pecuniária judicial anterior, transitada em julgado, como
costuma ocorrer nas execuções de créditos trabalhistas. Ademais, se o referido dispositivo não é
aplicável ao cumprimento de sentença no âmbito do Direito Processual Civil, com muito mais razão deve ser afastada a sua incidência na órbita do Direito Processual Trabalhista, em execução
decorrente de decisão judicial, considerando que o processo é o instrumento adequado à efetividade do direito a parcelas de natureza alimentar. Incidente de assunção de competência admitido
e julgado, com a fixação da seguinte tese: “Parcelamento da execução. CPC, art. 916. Título executivo judicial. Inaplicabilidade. O parcelamento da execução a que alude o CPC, art. 916, somente é
possível nas execuções decorrentes de título extrajudicial, nos termos do respectivo § 7º”. (TRT 13ª
R – Tribunal Pleno – Rel. Des. Edvaldo de Andrade – DJe 3235 – 01.06.2021 – p. 19 – Processo IAC nº
0000033-70.2021.5.13.0000)
923 – Competência: servidor público
MUNICÍPIO. CARGO EM COMISSÃO. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. A Justiça do Trabalho é incompetente para resolver demanda
de servidor municipal exercente de cargo em comissão, diante da natureza administrativa da relação jurídica do serviço prestado à administração pública, conforme entendimento pacificado pelo
STF depois do julgamento da ADI 3.395/DF-MC, que restringiu o alcance do inciso I do art. 114 da
CF. Súmula 100 deste Regional. Recurso ordinário do reclamante desprovido. (TRT 15ª R – 5ª T – Rel.
Des. Edison dos Santos Pelegrini – 14.06.2021 – Processo ROT nº 0010413-38.2021.5.15.0117)
922 – Competência: transmudação de regime
TRANSMUDAÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. VALIDADE DE VÍNCULO
JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. Considerando que
o cerne da questão circunda discussão acerca da existência, validade e/ou eficácia do vínculo firmado entre o Reclamante e Ente Público, escorreito o acolhimento pelo Juízo a quo da preliminar
de incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o presente feito, consoante posicionamento do Supremo Tribunal Federal. (TRT 20ª R – 1ª T – Rel. Des. Thenisson Santana Dória
– 30.06.2021 – Processo ROT nº 0000166-21.2020.5.20.0011)
JUSTIÇA GRATUITA
921 – Cabimento
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ORDINÁRIO TRANCADO POR DESERÇÃO. CUSTAS
PROCESSUAIS. JUSTIÇA GRATUITA. Informando o trabalhador que não está em condições de pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, é o quanto basta
para a dispensa das custas, à luz do art. 790, § 3º, da CLT. (TRT 1ª R – 3ª T – Rel. Des. Rildo Albuquerque Mousinho de Brito – 16.06.2021 – Processo AIRO nº 0100136-63.2020.5.01.0062)
•••
920
JUSTIÇA GRATUITA. LEI Nº 13.467/2017. A partir da vigência da nova lei, nada impede ao
julgador que conceda o benefício àqueles que percebam salário superior a 40% do limite máximo
do RGPS, tratando-se tal parâmetro objetivo de mera presunção legal relativa de hipossuficiência.
Na ausência dessa presunção, é suficiente para a concessão do benefício a comprovação da insuficiência de recursos, conforme previsto no §4º da redação atual do artigo, que pode ser obtida
através da declaração de hipossuficiência, firmada pelo interessado ou procurador. (TRT 5ª R – 2ª
T – Rel. Des. Jeferson Alves Silva Muricy – DJe 3235 – 01.06.2021 – p. 158 – Processo ROT nº 000038024.2018.5.05.0003)
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•••
919
RECURSO ORDINÁRIO ADESIVO DA RECLAMADA RAIZEN. JUSTIÇA GRATUITA. AUTOR
EMPREGADO. REQUISITOS. O autor ajuizou a presente reclamação trabalhista ainda empregado,
laborando para a primeira reclamada, não havendo notícias nos autos de que tenha havido demissão superveniente, e recebendo salário superior a 40% do teto do RGPS. Assim, para a percepção
dos benefícios da justiça gratuita, teria que efetivamente comprovar a insuficiência de recursos
para o pagamento das custas do processo, nos termos do § 4º do art. 790 da CLT, não sendo o bastante firmar declaração de pobreza nos autos, ônus do qual não se desincumbiu, razão pela qual é
de ser indeferida a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao autor. (TRT 13ª R – 1ª T – Rel. Des.
Paulo Maia Filho – DJe 3236 – 02.06.2021 – p. 80 – Processo ROT nº 0000800-61.2019.5.13.0006)
918 – Pessoa jurídica
SOCIEDADE COMERCIAL EM DIFICULDADES FINANCEIRAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA DIFICULDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO. DESERÇÃO. A gratuidade de justiça para
pessoas morais somente é admitida em situações específicas no âmbito processual trabalhista.
Inexistindo prova da alegada dificuldade financeira impeditiva do recolhimento do preparo, descabe a concessão do benefício, o que implica deserção do recurso aviado sem a comprovação do
preparo. (TRT 1ª R – 3ª T – Rel. Des. Rildo Albuquerque Mousinho de Brito – 16.06.2021 – Processo
AIRO nº 0100328-23.2019.5.01.0032)
MOTORISTA
917 – Acúmulo de função
ACÚMULO DE FUNÇÕES. MOTORISTA. ENCHIMENTO E DESCARREGO DO CAMINHÃOTANQUE. NÃO CONSTATAÇÃO. ART. 456, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CLT. O acúmulo de funções
revela-se quando o empregado passa a exercer, no curso do contrato de trabalho, funções mais
complexas do que aquelas correspondentes ao cargo para o qual foi originalmente contratado, caracterizando-se pela efetiva alteração das condições originariamente pactuadas entre os contratantes, o que, todavia, não é a hipótese dos autos, pois, desde o início do seu labor na empresa,
já lhe era exigido o desempenho das atividades relativas à carga e descarga, conforme inclusive
previsto no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) do autor, destacando-se que desde o início
da contratação recebeu a capacitação para obter a qualificação necessária para o desempenho das
atividades correlatas de enchimento e entrega do combustível transportado. Recurso ordinário do
reclamante a que se nega provimento. (TRT 13ª R – 1ª T – Rel. Des. Paulo Maia Filho – DJe 3236 –
02.06.2021 – p. 80 – Processo ROT nº 0000800-61.2019.5.13.0006)
916 – Horas de prontidão
RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMANTE. HORAS EXTRAS. INTERVALO INTRAJORNADA.
TEMPO DE ESPERA. O tempo em que o motorista fica aguardando carga ou descarga do veículo
nas dependências do embarcador ou do destinatário corresponde a “tempo de espera”, e não é
computado como jornada de trabalho, nem tampouco integra o cálculo de horas extraordinárias,
uma vez que não é considerado como trabalho efetivo, consoante art. 235-C, §§ 1º e 8º da CLT.
Ainda, nos termos do § 9º do mesmo dispositivo legal, “as horas relativas ao tempo de espera serão
indenizadas na proporção de 30% (trinta por cento) do salário-hora normal”. Assim, não há que
se falar em pagamento de horas extras relativamente ao tempo em o autor permanecia parado,
aguardando o carregamento ou descarregamento do caminhão. Ademais, os registros do horário
de refeição, efetuados pelo próprio reclamante, indicam horários superiores a uma hora de duração, não havendo que se falar em não usufruto do intervalo intrajornada. (TRT 13ª R – 1ª T – Rel.
Des. Paulo Maia Filho – DJe 3236 – 02.06.2021 – p. 80 – Processo ROT nº 0000800-61.2019.5.13.0006)
MULTA
915 – Art. 477 da CLT
MULTA PREVISTA NO ART. 477, § 8º, DA CLT. VERBAS RESCISÓRIAS. SÚMULA Nº 462 DO TST.
Evidenciada a existência de verbas rescisórias decorrentes de período contratual reconhecido em
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juízo, é cabível a incidência da multa de que trata o art. 477, § 8º, da CLT. (TRT 12ª R – 1ª T – Rel. Des.
Hélio Bastida Lopes – DJe 3238 – 04.06.2021 – p. 20 – Processo ROT nº 0001872-24.2017.5.12.0025)
NORMA COLETIVA
914 – Ultratividade
SUSPENSÃO DA AÇÃO. MEDIDA CAUTELAR NA ADPF 323/DF. ULTRATIVIDADE DA NORMA COLETIVA EXPIRADA. ART. 614, § 3º DA CLT. NÃO É O CASO SOB ANÁLISE. INCORPORAÇÃO
CONTRATUAL. ART. 114, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Efetivamente a Súm. 277 do TST encontra-se com sua eficácia suspensa em face de decisão liminar concedida pelo Ministro do STF,
Gilmar Mendes, em 14 de outubro de 2016, decisão proferida na Arguição de Descumprimento de
Preceito Fundamental (ADPF) 323. Além disso, a Lei nº 13.467/2017, através da redação do art. 614,
§ 3º, vedou expressamente a ultratividade dos instrumentos coletivos negociáveis. Entretanto, a
pretensão autoral não está calcada em ultratividade de norma coletiva, ou seja, a parcela de “Ticket
Alimentação” se mantém mesmo após o término da vigência do instrumento coletivo em razão
da incorporação contratual, e não em face de ultratividade de norma coletiva. Recurso ordinário
conhecido e desprovido. (TRT 22ª R – Tribunal Pleno – Rel. Des. Francisco Meton Marques de Lima
– 09.06.2021 – Processo ROT nº 00000318-39.2020.5.22.0003)
913 – Validade cláusula
RECURSO ORDINÁRIO OBREIRO. PLR. QUITAÇÃO POR DISPOSIÇÃO DE NORMA COLETIVA. CARÁTER DE TRANSAÇÃO. EXERCÍCIO DA REPRESENTATIVIDADE SINDICAL. CABIMENTO. A representatividade não pode ser admitida de outra forma que não seja pela obrigatoriedade da entidade sindical sempre atuar em benefício da categoria, na defesa de seus interesses
individuais e coletivos – inciso III do Art. 8o da CF, surgindo daí o que se pode chamar de um
poder-dever sindical, no sentido de que o exercício pelo sindicato, na negociação coletiva, da
atividade legiferante – como poder delegado do Estado – não pode ser feito de forma a não estar coadunado com a defesa desses interesses, daí que é defeso ao sindicato a mera renúncia a
direito se não estiver voltada para a obtenção de maior vantagem e, portanto, com feição de ato
transacional. No caso em questão, restou evidente que o estabelecimento das regras reguladoras
dos Programas de Participação nos Lucros ou Resultados para os anos de 2019 e 2020 denota
claro avanço jurídico para os trabalhadores porquanto estabelece critérios objetivos tanto para
a aquisição como para a quantificação dos valores correspondentes, facilitando, pois, o acompanhamento pelos trabalhadores e pelo próprio Sindicato da materialização do direito aos mesmos. Nessa linha de pensamento, por se tratar de regras mais benéficas aos trabalhadores, resta
claro que a quitação dada no item 6.4. foi uma espécie de contrapartida do sindicato laboral
para a obtenção destas vantagens, circunstância esta que não pode ser desconsiderada à luz da
representatividade sindical prevista no inciso III do Art. 8o da Constituição Federal, de forma
que a atuação sindical, na celebração da referida cláusula coletiva com caráter de transação
está em consonância com a sua prerrogativa de defesa dos interesses individuais e coletivos da
categoria. Nesse contexto, à luz do disposto no § 3º do art. 8º da CLT, não é cabível ao judiciário avaliar se tal compensação advinda da quitação dada estaria em proporcionalidade com o
benefício do regramento estabelecido para os PLRs de 2019 e 2020, sob pena de afronta ao princípio da autonomia da vontade coletiva, pois tal juízo de valor pertence apenas às categorias
envolvidas, no exercício pleno desta autonomia. Recurso a que se nega provimento. (TRT 19ª
R – 2ª T – Rel. Des. João Leite de Arruda Alencar – 29.06.2021 – Processo RORSum nº 000058070.2020.5.19.0003)
NULIDADE
912 – Citação
AGRAVO DE PETIÇÃO. CITAÇÃO. NULIDADE. NÃO CONFIGURADA. Tendo a empresa demandada sido citada no endereço constante da CTPS e do TRCT e admitido, posteriormente, o
recebimento da notificação pela administração do Shopping onde está localizada, não há que falar
em nulidade da decisão de primeiro grau, por falta de citação. Agravo da executada não provido
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neste particular. (TRT 1ª R – 3ª T – Rel. Des. Antonio Cesar Coutinho Daiha – 22.06.2021 – Processo
AP nº 0100338-66.2020.5.01.0021)
PETIÇÃO INICIAL
911 – Liquidação dos pedidos
INÉPCIA DA INICIAL – LIQUIDAÇÃO DO PEDIDO – APLICAÇÃO DA LEI Nº 13.467/17 – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. A Lei nº 13.467/2017 promoveu alterações no art. 840 da CLT,
em especial quanto à exigência de indicação do valor do pedido, o que se interpreta como sendo um
valor estimativo, aproximado, e não um cálculo rigoroso, como se de liquidação prévia se tratasse.
Nesse aspecto, não se faz necessária apresentação de planilha de cálculos já na petição inicial, sendo,
porém, indispensável a especificação dos valores pretendidos, o que foi feito. A exposição dos valores dos pedidos na petição inicial está condizente com a norma contida na Instrução Normativa nº
41/2018 do TST, segundo a qual o valor da causa deve ser estimado, observando-se, no que couber, o
disposto nos arts. 291 e 293 do CPC (Art. 12, § 2º). Recurso provido. (TRT 24ª R – 1ª T – Rel. Des. Nery
Sá e Silva de Azambuja – 30.06.2021 – Processo ROT nº 0024369-48.2020.5.24.0007)
PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA
910 – FGTS
EXECUÇÃO. PLANO DE DESLIGAMENTO INCENTIVADO. LIBERAÇÃO DOS VALORES DO
FGTS. DEVIDA. As cláusulas constantes do plano de desligamento instituído pelo empregador
devem ser cumpridas na sua integralidade, e dispondo elas no sentido de que a adesão impõe a
dispensa sem justa causa do trabalhador, tornam-se devidas as parcelas de FGTS apuradas em
regular procedimento de execução trabalhista. (TRT 1ª R – 7ª T – Rel. Des. Rogério Lucas Martins –
16.06.2021 – Processo AP nº 0100292-64.2017.5.01.0512)
PLANO DE SAÚDE
909 – Prescrição
PRESCRIÇÃO TOTAL. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE. CONTRATAÇÃO ORIGINÁRIA COM A GSI, E NÃO COM A IBM. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 294,
DO C. TST. O reclamante, originariamente, foi admitido pela empresa GSI Serviços de Informática
Ltda., e não pela reclamada. Não se iguala, portanto, aos casos em que os empregados foram contratados pela IBM, sendo, após, remanejados para a GSI e, novamente, na sequência, recontratados
pela IBM, ora reclamada. Nestes casos, ainda que tenha havido esta transição contratual, os direitos garantidos aos empregados da IBM, ora reclamada, foram preservados. Ocorre que, no caso
dos autos, o reclamante, que foi contratado originariamente pela GSI, não tinha previsão, em seu
contrato originário, de subsistência dos benefícios do convênio médico, odontológico e farmacêutico, após sua aposentadoria. Com isso, ao ser procedida a incorporação da GSI pela IBM (o que
ocorreu em 01/01/1999), o reclamante deveria, dentro do prazo legal, ter solicitado a equiparação
deste direito, de forma a incorporá-lo, se fosse o caso, ao seu contrato de trabalho originário. Contudo, não tendo assim procedido, entendemos que se operou a prescrição nuclear, nos termos da
Súmula 294, do C. TST. Recurso patronal provido. (TRT 15ª R – 1ª T – Relª. Desª. Olga Aida Joaquim
Gomieri – 10.06.2021 – Processo ROT nº 0011736-12.2017.5.15.0152)
PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
908 – Contratação obrigatória
RECURSO ORDINÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO. ART. 93 DA LEI Nº 8.213/1991. CONTRATAÇÃO
DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA. DESRESPEITO AO PERCENTUAL LEGAL. NÃO EVIDENCIAÇÃO. Comprovado pela empresa a circunstância de que a contratação de trabalhadores portadores
de deficiência/reabilitados, dentro do percentual legal, não se deu por sua culpa, é de se concluir
que não restou caracterizado o descumprimento da legislação tida por inobservada, o que afasta a
autuação hostilizada. Apelo desprovido. (TRT 19ª R – 1ª T – Relª. Desª. Vanda Maria Ferreira Lustosa
– 28.06.2021 – Processo ROT nº 0000189-15.2020.5.19.0004)

www.zkeditora.com

85

EMENTÁRIO
PRESCRIÇÃO
907 – Intercorrente
AGRAVO DE PETIÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. A Lei nº 13.467/2017 incluiu o art. 11-A, §§ 1º e 2º, à CLT, os quais passaram a permitir
a aplicação da prescrição intercorrente no processo do trabalho, cuja pronúncia poderá ser realizada inclusive de ofício, caso os autos fiquem parados por 2 (dois) anos em decorrência de inércia
do Exequente, desde que intimado anteriormente para dar prosseguimento ao feito. No entanto,
considerando a máxima “tempus regit actum”, bem como o princípio da segurança jurídica, temse que a contagem do prazo inicial da prescrição intercorrente no processo do trabalho somente
poderá ocorrer a partir da vigência da referida Lei nº 13.467/2017, em 11/11/2017, já que, antes do
referido diploma legal, o entendimento predominante na jurisprudência trabalhista era pela não
aplicação da prescrição intercorrente no processo trabalhista (Súmulas 114 do TST e 39 deste Tribunal Regional), diante da possibilidade de execução de ofício pelo Magistrado (art. 878 da CLT).
No caso, o Exequente não foi intimado na vigência da Lei nº 13.467/2017 para dar prosseguimento
ao feito antes da decisão que declarou a prescrição. Assim, não observado tal procedimento, deve
ser reformada a decisão de origem para afastar a prescrição intercorrente e determinar o retorno
dos autos à origem para o prosseguimento da execução. (TRT 23ª R – 1ª T – Rel. Juiz Wanderley Piano da Silva (convocado) – 30.06.2021 – Processo ROT nº 0195200-31.2004.5.23.0036)
PROVA
906 – Produção antecipada
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DOS
REQUISITOS. É cabível no processo do trabalho a ação de produção antecipada de provas, desde
que ajuizada antes do ajuizamento do processo principal ou do início de sua fase instrutória. Contudo, é imprescindível a demonstração da satisfação de seus requisitos, mormente quanto à apresentação das razões para a referida medida excepcional, sob pena de configuração de ausência de
interesse processual. Recurso conhecido e não provido. (TRT 11ª R – 2ª T – Relª. Desª. Marcia Nunes
da Silva Bessa – DJe 3235 – 01.06.2021 – p. 22 – Processo ROT nº 0000738-14.2020.5.11.0015)
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
905 – Embargos à execução: garantia do juízo
EMPRESA EXECUTADA EM REGIME DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE GARANTIA DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO QUE NÃO MERECEM CONHECIMENTO. O fato de a empresa encontrar-se em recuperação judicial não leva à dispensa da
prévia garantia do juízo para fins de oferecimento de embargos à execução (art. 884, caput, da CLT),
porquanto a empresa não perde a administração de seus bens, ao contrário do que ocorre na falência. (TRT 17ª R – 2ª T – Relª. Desª. Wanda Lucia Costa Leite Franca Decuzzi – DJe 3236 – 02.06.2021
– p. 38 – Processo AP nº 0000020-90.2017.5.17.0003)
RECURSO
904 – Ratificação
AGRAVOS EM RECURSOS DE REVISTA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL ACOLHIDA. MATÉRIAS REMANESCENTES E APELO DA PARTE CONTRÁRIA PREJUDICADOS. NOVA
DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL REGIONAL. NECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE NOVOS RECURSOS OU RATIFICAÇÃO DOS APELOS ANTERIORMENTE APRESENTADOS. Esta Turma, em juízo de retratação, acolheu nulidade por negativa de prestação jurisdicional suscitada pela
reclamada e determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que realizasse nova
análise dos embargos de declaração da ré. Além da nulidade do julgado, por negativa de prestação jurisdicional, no referido recurso de revista constavam outros temas, que não foram objeto de
exame, em face do acolhimento da preliminar. Pela mesma razão, o recurso de revista do autor foi
julgado prejudicado. A Corte de origem, conforme determinado por esta egrégia Turma, examinou
os embargos de declaração da ré e deu-lhes provimento parcial, para sanar omissão, sem conferir
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efeito modificativo ao julgado. Diante disso, incumbia às partes a interposição de novos recursos
de revista, ou, ao menos, a ratificação tempestiva dos apelos anteriores. Precedentes. Ocorre que
nenhuma das partes procedeu dessa maneira, o que impede a análise das pretensões aduzidas
nos apelos anteriores. Tal compreensão está calcada no efeito substitutivo das decisões judiciais.
Ressalte-se, ainda, que a ratificação, embora tenha por efeito o aproveitamento das razões de apelo
anteriormente interposto, representa o exercício de nova pretensão recursal, autônoma. E, no caso,
o pedido da reclamada (“prosseguimento no julgamento do Recurso de Revista já interposto [...],
cujo exame restou prejudicado na oportunidade”), por seus termos, não pode ser entendido como
exercício de nova pretensão recursal. Agravos conhecidos e não providos. (TST – 7ª T – Rel. Min.
Cláudio Brandão – 30.06.2021 – Processo Ag-RR nº 115700-76.2007.5.02.0461)
903 – Representação processual
AGRAVO DE PETIÇÃO. ADMISSIBILIDADE. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO. Não se conhece de recurso, por inexistente, se o advogado que
o subscreveu não possui instrumento de procuração e/ou substabelecimento de outorga de poderes válido para atuar no processo. Não há concessão de prazo para regularização, porquanto não
se trata de vício no documento, mas de inexistência deste. Recurso não conhecido. (TRT 24ª R – 1ª
T – Rel. Des. Nery Sá e Silva de Azambuja – 30.06.2021 – Processo AP nº 0024935-94.2020.5.24.0007)
RECURSO DE REVISTA
902 – Transcendência política
RECURSO DE REVISTA DA RECLAMANTE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI
Nº 13.467/2017. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REFLEXOS. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL.
TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA. (alegação de violação aos arts. 840, § 1º, da CLT
e 322, § 2º, do CPC/2015, contrariedade à Súmula nº 139 do TST e divergência jurisprudencial).
Tratando-se de recurso de revista interposto em face de decisão que se mostra contrária à jurisprudência consolidada da Suprema Corte, revela-se presente a transcendência política da causa,
a justificar o prosseguimento do exame do apelo. Na questão de fundo, o cerne dela gira em torno
da necessidade ou não de especificação de cada uma das parcelas de natureza salarial que está
sujeita à incidência dos reflexos do adicional de insalubridade. Nesses termos, o Tribunal a quo,
ao indeferir o pedido de reflexos do adicional de insalubridade em razão de a parte não haver especificado em que verbas salariais entendia incidir, acabou por violar o art. 840, § 1º, da CLT, em
sua redação original, eis que a reclamação trabalhista foi ajuizada antes da entrada em vigor da Lei
nº 13.467/17. Com efeito, o pedido de reflexos do adicional de insalubridade sobre as parcelas de
natureza salarial possui caráter acessório e prescinde da especificação de cada uma das parcelas
sobre as quais ele deve incidir. Precedentes. Recurso de revista conhecido e provido. (TST – 7ª T –
Rel. Min. Renato de Lacerda Paiva – 30.06.2021 – Processo RRAg nº 10124-94.2016.5.15.0048)
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO
901 – Reflexos
REFLEXOS DAS HORAS EXTRAS. BIS IN IDEM. Nos termos da OJ nº 394 da SDI-1 do TST, a
majoração do valor do repouso semanal remunerado, em razão da integração das horas extras habitualmente prestadas, não repercute no cálculo das férias, da gratificação natalina, do aviso prévio
e do FGTS, sob pena de caracterização de “bis in idem”. (TRT 12ª R – 3ª T – Relª. Desª. Mirna Uliano
Bertoldi – DJe 3235 – 01.06.2021 – p. 519 – Processo ROT nº 0000739-17.2018.5.12.0055)
RESCISÃO CONTRATUAL
900 – Pedido de demissão: validade
ACIDENTE DE TRABALHO. PEDIDO DE DEMISSÃO. Restando como motivo de desvinculo o
pedido de demissão por parte da empregada, são indevidos os pleitos decorrentes do reconhecimento do acidente de trabalho, uma vez que o pedido de demissão por parte do empregado acidentado afasta a incidência da estabilidade provisória. (TRT 10ª R – 1ª T – Rel. Juiz Paulo Henrique Blair de Oliveira (convocado) – DJe 3235 – 01.06.2021 – p. 413 – Processo ROT nº 000114926.2016.5.10.0015)
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899 – Verbas rescisórias: desconto
VERBAS RESCISÓRIAS. DESCONTOS ILEGAIS. PROVIMENTO PARCIAL. Reanalisando o acervo fático e probatório constante dos autos, verifica-se que o Magistrado de origem julgou acertadamente o feito, salvo quanto ao desconto relativo ao aviso prévio, vez que permitido pelo art. 487,
§ 2º, da CLT, em razão do incontroverso pedido de demissão da Autora. Sentença, portanto, que se
reforma, apenas para determinar a dedução do aviso prévio, embora com a ressalva de que seja observado o limite imposto pelo art. 477, §5º, da CLT. (TRT 20ª R – 1ª T – Rel. Des. Thenisson Santana
Dória – 30.06.2021 – Processo RORSum nº 0000028-26.2021.5.20.0009)
RESCISÃO INDIRETA
898 – Estabilidade provisória
RESCISÃO INDIRETA. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. INDENIZAÇÃO. Consoante a jurisprudência do C. TST, não há incompatibilidade entre o deferimento da indenização pelo período de
estabilidade e a rescisão indireta do contrato de trabalho, por se tratar de rompimento que decorre, em última análise, de atos patronais suficientemente graves para ensejar a rescisão indireta
do contrato. (TRT 18 R – 3ª T – Rel. Des. Cesar Silveira – 30.06.2021 – Processo ROT nº 001023824.2020.5.18.0011)
897 – FGTS
EMENTA:RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA. RESCISÃO INDIRETA. ART. 483, d, DA
CLT. CONFIGURAÇÃO. PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS. In casu, restou comprovada a falta grave praticada pelo empregador contra o empregado, de modo a tornar inviável a manutenção
da relação de emprego. A própria recorrente confessa não ter depositado corretamente o FGTS
do reclamante, limitando-se a argumentar que tal conduta não tem o condão de configurar falta
grave do empregador. (TRT 11ª R – 2ª T – Rel. Des. Audaliphal Hildebrando da Silva – DJe 3235 –
01.06.2021 – p. 5 – Processo ROT nº 0000636-10.2020.5.11.0009)
•••
896
MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DESPEDIDA INDIRETA.
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE DEPÓSITOS DO FGTS. ILEGALIDADE. Na linha do entendimento prevalecente adotado pela 1ª Seção de Dissídios Individuais deste Tribunal, o descumprimento reiterado da obrigação legal de efetuar o recolhimento dos depósitos do FGTS a tempo
e modo justifica a resolução do contrato de trabalho por justa causa do empregador, nos termos
do art. 483, alínea “d”, da CLT. Uma vez presentes os requisitos do art. 300 do NCPC, padece de
ilegalidade a decisão judicial ao indeferir a tutela provisória de urgência para declarar a despedida
indireta do contrato de trabalho. Segurança concedida. (TRT 4ª R – 1ª SDI – Relª. Desª. Angela Rosi
Almeida Chapper – 09.06.2021 – Processo MSCiv nº 0020445-71.2021.5.04.0000)
895 – Multa do art. 467 CLT
MULTA DO ART. 467 DA CLT. O requisito para a aplicação da multa do art. 467 é a incontrovérsia sobre o montante das verbas rescisórias devidas na data do comparecimento à Justiça do Trabalho, não se justificando a sua aplicação se houver discussão sobre a existência do direito às parcelas
rescisórias ou sobre o respectivo pagamento. No caso dos autos houve controvérsia sobre as verbas
pleiteadas, na medida em que a reclamada impugnou todas as verbas pleiteadas pelo autor. Ademais, as verbas trabalhistas reconhecidas como devidas se deram em razão de provimento judicial,
o que, por si só, já demonstra a relevante controvérsia do caso. Recurso conhecido e parcialmente
provido. (TRT 11ª R – 2ª T – Rel. Des. Audaliphal Hildebrando da Silva – DJe 3235 – 01.06.2021 – p.
5 – Processo ROT nº 0000636-10.2020.5.11.0009)
RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA
894 – Administração pública
RECURSO ORDINÁRIO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA. ART. 121 DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS (LEI Nº 14.133/2021). CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA. EMPREGADA
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SEM REGISTRO NA CTPS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E VERBAS RESCISÓRIAS.
COMPROVAÇÃO DA FALHA NA FISCALIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. MANUTENÇÃO. O art. 121, caput e §§ 1º e 2º da Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei nº
14.133/2021) passou a prever, expressamente, a possibilidade de responsabilização subsidiária das
Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, exclusivamente nos casos de contratações de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, assim definidos como aqueles em que “os empregados
do contratado fiquem à disposição nas dependências do contratante para a prestação dos serviços”, e se houver comprovação da falha na fiscalização do contrato administrativo. Todavia, a culpa,
como pressuposto de responsabilidade, sempre há que restar sobejamente provada, jamais presumida, tratando-se de garantia decorrente do devido processo legal e de disposições legais (art. 186
do Código Civil e art. 18, caput e parágrafo único, do Código Penal), sendo esse o atual entendimento de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, cujas decisões assumem ares de obrigatórias
ante o caráter vinculante de que se revestem em temas de repercussão geral. No presente caso, a
presunção de legitimidade do ato administrativo foi elidida por prova cabal da absoluta ausência
de fiscalização do litisconsorte, que permitiu a contratação de empregada terceirizada sem registro
na CTPS, e, ainda, sem que lhe fossem pagos os salários e verbas rescisórias. (TRT 21ª R – 1ª T – Relª.
Desª. Auxiliadora Rodrigues – 22.06.2021 – Processo ROT nº 0000271-29.2020.5.21.0024)
893 – Relação comercial
RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. RELAÇÃO COMERCIAL. O conjunto probatório indica
que a relação havida entre primeira reclamada, empregadora da reclamante, e a reclamada Extramold Jomo Indústria de Plásticos Ltda. era estritamente comercial, não ocorrendo terceirização,
seja de atividade fim ou de meio, tampouco gerenciamento ou controle do processo produtivo
da primeira. Caso em que é inviável o reconhecimento de responsabilidade subsidiária ou solidária. (TRT 4ª R – 1ª T – Rel. Des. Fabiano Holz Beserra – 09.06.2021 – Processo ROT nº 002081333.2018.5.04.0373)
REVELIA
892 – Confissão
RECURSO ORDINÁRIO. VÍNCULO DE EMPREGO. REVELIA DA RECLAMADA. FATOS LACONICAMENTE NARRADOS NA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS INSERTOS NOS ARTS. 2º E 3º DA CLT. Os fatos narrados laconicamente na petição inicial ficaram
adstritos à assertiva segundo a qual a reclamante fora contratada em 4/10/2018 e demitida em
24/10/2018, sem CTPS assinada, e que “laborava de forma subordinada, pessoal, onerosa e não
eventual”. A reclamante não juntou um único documento sequer referente ao alegado vínculo
empregatício, tampouco informou como era a suposta jornada de trabalho, a quem se reportava
na empresa reclamada, e se podia se fazer substituir em caso de ausência, fatos que poderiam
indicar a existência de subordinação, não eventualidade e pessoalidade. Portanto, a revelia da reclamada, por si só, não possui o condão de autorizar o deferimento das verbas pleiteadas, tendo
em vista que os elementos dos autos não demonstram a presença dos requisitos necessários ao
reconhecimento de vínculo de emprego entre as partes. Recurso ordinário conhecido e desprovido. (TRT 21ª R – 1ª T – Relª. Desª. Auxiliadora Rodrigues – 28.06.2021 – Processo ROT nº 000030669.2019.5.21.0041)
SEGURO-DESEMPREGO
891 – Cabimento
SEGURO-DESEMPREGO. INDEFERIMENTO MANTIDO. A prestação jurisdicional observou
os limites da litiscontestatio e o indeferimento do pleito de seguro-desemprego está devidamente
fundamentado no art. 3º, I, “a”, da Lei nº 7.998/1990, não sendo, as razões recursais, o momento
processual adequado para o autor alterar ou majorar sua causa de pedir, amparando-a em fato
novo nos autos, quer seja, que supostamente “já se habilitou no referido programa duas vezes, sendo esta sua terceira solicitação”. Ademais, a mera cópia da CTPS não tem o condão de comprovar,
por si só, que os vínculos empregatícios ali consignados foram rescindidos em razão de dispensa,
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sem justa causa, por iniciativa do empregador, e que o reclamante, de fato, já se habilitou em outras
duas vezes, sendo pertinente colocar, ainda, que a Lei nº 7.998/1990 autoriza que um trabalhador
considere os salários recebidos em dois ou mais empregos sucessivos, para fins de habilitação ao
benefício, mas, em seu art. 4º, § 2º, veda “o cômputo de vínculos empregatícios utilizados em períodos aquisitivos anteriores”. (TRT 21ª R – 1ª T – Relª. Desª. Auxiliadora Rodrigues – 24.06.2021 –
Processo RORSum nº 0000283-97.2020.5.21.0006)
SINDICATO
890 – Enquadramento
ENQUADRAMENTO SINDICAL. ATIVIDADE PREPONDERANTE DO EMPREGADOR. PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS. Em regra, o critério adotado para o enquadramento
sindical é o da categoria econômica do empregador, nos termos do art. 570 da CLT. A categoria é
definida de acordo com a atividade preponderante do empregador que, no caso dos autos, é preponderantemente relacionada ao fornecimento de alimentos preparados a empresas, serviço de
buffet, restaurantes e similares. A exceção é quando o trabalhador faz parte de categoria diferenciada, ou seja, quando a profissão é específica e por essa razão define o enquadramento sindical
(art. 511, § 3º da CLT). No presente caso, restou demonstrado que a recorrente trabalhava para a
reclamada inserida em uma das atividades-fim da empresa e, por essa razão, não há como enquadrá-la na categoria de profissionais terceirizados representada pelo SINTELPES, pois o princípio da
especialidade impõe sua categorização no quadro de profissionais que desempenham os serviços
relacionados ao fornecimento e preparo de alimentos, representados pelo SECHS. (TRT 14ª R – 2ª
T – Relª. Juíza Marlene Alves de Oliveira (convocada) – DJe 3235 – 01.06.2021 – p. 779 – Processo ROT
nº 0000923-41.2019.5.14.0003)
SOBREAVISO
889 – Caracterização
HORAS DE SOBREAVISO, CARACTERIZAÇÃO. O reclamante conseguiu demonstrar que após
a jornada normal de trabalho ficava de sobreaviso e que a reclamada não remunerava essas horas. (TRT 8ª R – 1ª T – Relª. Desª. Rosita de Nazare Sidrim Nassar – 30.06.2021 – Processo ROT nº
0000864-31.2019.5.08.0129)
•••
888
RECURSO ORDINÁRIO DA RÉ. HORAS DE SOBREAVISO. ÔNUS DA PROVA. PAGAMENTO
DEVIDO. Consoante dispõem os arts. 818 da CLT e 373, I e II, do CPC, incumbe ao Autor provar o
fato constitutivo do seu direito, enquanto ao Réu os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos
do direito daquele. No caso, restou demonstrado nos autos, por meio de prova oral, a veracidade
da alegação obreira quanto à necessidade de que o Autor permanecesse à disposição da empresa
aguardando eventual chamado após o trabalho. Assim, deve ser mantida a sentença que condenou
a Ré ao pagamento de horas de sobreaviso. (TRT 23ª R – 1ª T – Rel. Juiz Wanderley Piano da Silva
(convocado) – 30.06.2021 – Processo ROT nº 0000054-80.2020.5.23.0007)
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA
887 – Equiparação à Fazenda Pública
AGRAVO REGIMENTAL. EMPRESA DE GESTÃO DE RECURSOS DO ESTADO DO PIAUÍ S/A.
EMGERPI. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRERROGATIVAS DA FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE. CONCESSÃO DE PRAZO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS INERENTES AO RECURSO ORDINÁRIO. Nega-se provimento ao Agravo Regimental apresentado pelo
sindicato suscitante, que não demonstrou argumentos capazes de infirmar a fundamentação da
decisão agravada, a qual considerou que a EMGERPI não é detentora das prerrogativas destinadas
aos órgãos da Fazenda Pública e, nos termos do art. 99, § 7º, CPC/2015, determinou a sua notificação para, no prazo de 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento das custas processuais, sob pena
de seu recurso ordinário não ser recebido. (TRT 22ª R – Tribunal Pleno – Relª. Desª. Liana Ferraz de
Carvalho– 23.06.2021 – Processo DC nº 00080226-91.2019.5.22.0000)
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886 – Responsabilidade subsidiária: privatização
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRIVATIZAÇÃO. NÃO INCORPORAÇÃO AO CONTRATO DE TRABALHO DE NORMA INTERNA DESTINADA À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DISPENSA
IMOTIVADA DO EMPREGADO. POSSIBILIDADE. Em se tratando de privatização, resulta configurada a sujeição integral da empresa ao regime jurídico de direito privado, sem as limitações decorrentes dos princípios administrativos. Assim ocorrendo, não se incorpora ao contrato de trabalho
do empregado, admitido em momento anterior à edição do regulamento, norma interna revogada
em momento posterior à privatização, destinada a conferir, no tocante ao ato de desligamento dos
empregados, tratamento compatível com os princípios informadores da Administração Pública
(art. 37 da CR), sob pena de se desvirtuar a própria essência do repasse da gestão empresarial para
o ramo integralmente privado. Inaplicáveis à situação, em homenagem, inclusive, ao aspecto material do princípio da isonomia (art. 5°, caput, da CR – conferir tratamento jurídico díspar a situação
jurídica diferente), a Súmula n° 51, I, do TST e os arts. 10 e 448 da CLT. Tal cenário revela legítima a
dispensa imotivada operada pela empresa ré posteriormente à privatização. Recurso ordinário do
reclamante conhecido e não provido. (TRT 11ª R – 2ª T – Relª. Desª. Eleonora de Souza Saunier – DJe
3235 – 01.06.2021 – p. 14 – Processo ROT nº 0000082-20.2021.5.11.0016)
SUCESSÃO TRABALHISTA
885 – Caracterização
DOAÇÃO DE IMÓVEL PELO MUNICÍPIO AGRAVANTE À FUNDAÇÃO RECLAMADA. HOSPITAL. REVERSÃO DO IMÓVEL DOADO. IMISSÃO DO AGRAVANTE NA POSSE DO IMÓVEL. CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES. SUCESSÃO TRABALHISTA. A reversão
do imóvel doado à Fundação Hospitalar Social Rural de São Gabriel e a imissão do Município na
posse do hospital, com a continuidade na prestação dos serviços hospitalares no mesmo local,
caracterizam situação fático-jurídica que se insere dentro do instituto protetivo da sucessão trabalhista (arts. 10 e 448 da CLT). (TRT 17ª R – 1ª T – Rel. Juiz Valdir Donizetti Caixeta (convocado) – DJe
3239 – 07.06.2021 – p. 10 – Processo AP nº 0000072-37.2017.5.17.0181)
884 – Responsabilidade solidária
SUCESSÃO DE EMPREGADOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA. De acordo com
o art. 448-A da CLT, caracterizada a regular citação empresarial ou de empregadores, as obrigações
trabalhistas são de responsabilidade do sucessor, inclusive aquela decorrente de serviços anteriores à sucessão. No caso analisado, a sucessão ficou devidamente comprovada e não há indício de
que tenha se tratado de negócio fraudulento. Assim a pretensão autoral improcede em relação à
empresa sucedida. Recurso Improvido. (TRT 16ª R – 1ª T – Relª. Desª. Solange Cristina Passos de
Castro Cordeiro – 29.06.2021 – Processo AP nº 0016257-63.2016.5.16.0004)
TERCEIRIZAÇÃO
883 – Responsabilidade subsidiária
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. RECONHECIMENTO. A atribuição de responsabilidade da Administração Pública, direta
ou indireta, está amparada não apenas pelo previsto nos arts. 186 e 927 do novo Código Civil, mas
também pelo disposto no § 6º do art. 37 da Lei Maior. De se notar, ainda, que os arts. 27 a 56 da Lei
nº 8666/93 estipulam à Administração uma série de cuidados para evitar a contratação de empresas inidôneas e para se garantir quanto ao descumprimento das obrigações por parte da empresa
prestadora de serviços. E é a própria Lei 8.666/93, que em seu art. 58, III, expressamente determina o dever de fiscalização do ente público relativamente a seus contratados, e, da mesma forma,
em seu art. 67, conferindo-lhe, ainda, a prerrogativa de, inclusive, rejeitar o serviço fornecido ou
executado em desacordo com o pactuado (art. 76). Em razão disso, é forçoso concluir que não se
verifica qualquer infringência ao § 1º do art. 71 da Lei nº 8.666/93 ao condenar-se subsidiariamente
a Administração Pública, eis que a proibição contida em tal dispositivo insere-se na transferência
direta da responsabilidade ao tomador dos serviços e, ainda assim, essa transferência somente seria inviável se a empresa prestadora do serviço fosse idônea. Na verdade, deve-se ter em mente que
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EMENTÁRIO
a responsabilidade subsidiária da Administração Pública tem como causa principal a efetiva demonstração de ausência da necessária e indispensável fiscalização dos atos praticados pela empresa prestadora (ou ainda, até mesmo, em hipóteses de fiscalização falha, precária ou e insuficiente),
pelo órgão público contratante. Portanto, quando não comprovada a efetiva fiscalização, há que se
responsabilizar subsidiariamente o ente público pela condenação. Recurso não provido, no tópico.
(TRT 15ª R – 3ª T – Rel. Des. Lorival Ferreira dos Santos – 09.06.2021 – Processo ROT nº 001190596.2019.5.15.0097)
•••
882
CONTRATO ENTRE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. CONTRATO DE
NATUREZA CIVIL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA NÃO CONFIGURADA. A contratação de
empresa especializada em serviços de alimentação para fornecimento de refeições para os empregados da contratante, empresa do ramo de abate de aves, não atrai o disposto na Súmula 331 do c.
TST, pois não se trata de terceirização dos serviços. Sentença reformada, para se afastar a responsabilização subsidiária da 2ª ré. (TRT 9ª R – 6ª T – Relª. Desª. Sueli Gil El Rafihi – 01.06.2021 – Processo
RORSum nº 0000068-59.2020.5.09.0749)
TRABALHO DA MULHER
881 – Intervalo
HORAS EXTRAS. TRABALHO DA MULHER. RECEPÇÃO DO ART. 384 DA CLT. INTERVALO DEVIDO.O intervalo de quinze minutos previsto no art. 384 da CLT, como uma forma de proteção do
labor da mulher, constitui uma discriminação plenamente justificável, em face das diferenças de
constituição física entre os sexos, em seus diversos matizes. Portanto, compatibiliza-se com o preceito constitucional da isonomia, porque este veda apenas as discriminações injustificáveis. (TRT
16ª R – 1ª T – Relª. Desª. Solange Cristina Passos de Castro Cordeiro – 29.06.2021 – Processo ROT nº
0017550-35.2016.5.16.0015)
TRANSFERÊNCIA
880 – Mudança de domicílio
TRANSFERÊNCIA DO EMPREGADO. SUPRESSÃO DO DIREITO DE CONVÍVIO FAMILIAR. FILHA DIAGNOSTICADA COM SÍNDROME DE IRLEN. PROTEÇÃO À FAMÍLIA E À SAÚDE DA MENOR. Demonstrado nos autos possibilidade de transferência do empregado, bem como a realização das tarefas exercidas pelo autor tanto em Brasília e Rio de Janeiro, e configurado o prejuízo
do convívio familiar e acompanhamento especial à filha doente com Síndrome de Irlen, correta a
sentença em manter o reclamante lotado em Brasília/DF. (TRT 10ª R – 1ª T – Rel. Juiz Paulo Henrique Blair de Oliveira (convocado) – DJe 3235 – 01.06.2021 – p. 442 – Processo ROT nº 000116907.2017.5.10.0007)
VALE-TRANSPORTE
879 – Fornecimento: ônus da prova
VALE TRANSPORTE. ÔNUS DA PROVA DO EMPREGADOR. Cabe ao empregador o ônus de
comprovar que o trabalhador não preenche os requisitos necessários à obtenção do vale-transporte (inteligência da Súmula nº 460, do TST). (TRT 21ª R – 1ª T – Relª. Desª. Joseane Dantas dos Santos
– 22.06.2021 – Processo ROT nº 0000669-21.2020.5.21.0009)
VÍNCULO DE EMPREGO
878 – Corretor de seguro
VÍNCULO DE EMPREGO. CORRETOR DE SEGUROS. ACORDO OPERACIONAL. FRAUDE
AOS DIREITOS TRABALHISTAS. 1. Para a caracterização da relação empregatícia devem estar
presentes os requisitos pessoalidade, onerosidade, não-eventualidade e subordinação jurídica.
2. Não tendo o labor se desenvolvido nos termos da Lei 4.594/64, que regula a profissão do corretor de seguros, o acordo operacional firmado entre as partes configura fraude à legislação tra-
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balhista (art. 9º da CLT). 3. Vínculo empregatício caracterizado. 4. Recurso dos réus não provido.
(TRT 24ª R – 2ª T – Rel. Des. João Marcelo Balsanelli – 30.06.2021 – Processo ROT nº 002574923.2017.5.24.0004)
VÍNCULO EMPREGATÍCIO
877 – Ônus da prova
RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMANTE. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. CONFIGURAÇÃO. Para que se caracterize o liame empregatício, há de se analisar se os requisitos estabelecidos no art. 3º celetista estão presentes, quais sejam, pessoalidade, habitualidade,
subordinação e onerosidade. Quando o reclamante tem um contrato de prestação de serviço com
a reclamada e alega nulidade total ou parcial do referido contrato, a prova incumbe ao autor, por
ser fato constitutivo de seu direito, encargo do qual não se desvencilhou satisfatoriamente. Recurso
conhecido e improvido. (TRT 11ª R – 2ª T – Rel. Des. Audaliphal Hildebrando da Silva – DJe 3235 –
01.06.2021 – p. 3 – Processo ROT nº 0000221-33.2020.5.11.0007)
•••
876
VÍNCULO DE EMPREGO. ÔNUS DA PROVA. Considerando que o reclamado negou o vínculo,
mas admitiu a prestação de serviços, é presumida a existência de relação de emprego, cabendo-lhe
o ônus de provar suas alegações, na forma do art. 818, II, CLT, ônus do qual não se desincumbiu,
ficando sua insurgência apenas no campo das alegações. Recurso ordinário conhecido e improvido. (TRT 22ª R – 2ª T – Rel. Des. Francisco Meton Marques de Lima – 22.06.2021 – Processo ROT nº
00000038-50.2020.5.22.0106)
875 – Pastor
DO RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. PASTOR EVANGÉLICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Considerando que a presente demanda fora ajuizada por Pastor Evangélico que, ao exercer atividades de cunho exclusivamente religioso, no intuito
de propagar as crenças da instituição demandada, era o responsável, por exemplo, pela arrecadação de fundos para o custeio das despesas da igreja, e esses afazeres não caracterizam o vínculo
empregatício preconizado nos arts. 2º e 3º da CLT, há de se preservar o ato decisor originário que,
acertadamente, indeferiu a pretensão em tela por entender que na relação estabelecida entre os litigantes o objetivo é o trabalho em favor da comunidade, de forma voluntária, por quem para tanto
se habilita, por compartilhar a crença dos ensinamentos proferidos. (TRT 20ª R – 2ª T – Rel. Des.
Hider Torres do Amaral – 29.06.2021 – Processo ROT nº 0000265-47.2018.5.20.0015)
874 – Requisitos
RECURSO ORDINÁRIO. VÍNCULO DE EMPREGO. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 3º DA
CLT. Para que se configure a relação de emprego é necessário o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 3º da CLT, quais sejam: pessoalidade, não-eventualidade, onerosidade e subordinação jurídica, sendo que a ausência de um desses requisitos impossibilita o reconhecimento do
vínculo empregatício entre as partes. Portanto, apenas o somatório destes requisitos é que representará o fato constitutivo complexo do vínculo de emprego, o que não ocorreu no presente feito.
Recurso não provido. (TRT 1ª R – 3ª T – Rel. Des. Antonio Cesar Coutinho Daiha – 09.06.2021 – Processo ROT nº 0100650-15.2020.5.01.0030)
•••
873
RECURSO ORDINÁRIO. VÍNCULO EMPREGATÍCIO NÃO COMPROVADO. Caracteriza-se o
vínculo empregatício quando presentes todos os requisitos previstos no art. 3º da Consolidação
das Leis do Trabalho. No caso vertente, o trabalhador prestou serviços à reclamada na condição
de “autônomo”, não se podendo falar, assim, em existência de vínculo empregatício, por restarem
ausentes os requisitos e características básicas e essenciais do contrato de trabalho, mormente a
subordinação jurídica, requisito indispensável à caracterização do contrato de emprego, ex vi do
art. 3º da Consolidação das Leis do Trabalho. Recurso não provido. (TRT 14ª R – 2ª T – Relª. Juíza
Marlene Alves de Oliveira (convocada) – DJe 3235 – 01.06.2021 – p. 801 – Processo ROT nº 000067566.2019.5.14.0006)

www.zkeditora.com

93

ÍNDICE ACUMULADO
AÇÃO
– Interesse de agir, 591
– Legitimidade passiva, 150
– Legitimidade: espólio, 590
– Prevenção, 872, 589
– Revisional: cabimento, 871
– Teoria da asserção, 870, 588
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
– Astreintes, 721
– Dano moral coletivo, 1.022, 587,
444
AÇÃO COLETIVA
– Ação individual: prescrição, 869,
586
– Legitimidade, 585
– Liquidação dos pedidos, 149
– Litispendência: ação individual,
148
AÇÃO RESCISÓRIA
– Cabimento, 868, 295, 147
– Decadência, 1.021, 146
– Erro de fato, 584, 443
ACIDENTE DE TRABALHO
– Auxílio alimentação, 720
– Culpa exclusiva da vítima, 1.020
– Culpa recíproca, 145
– Dano material, 144
– Dano moral: quantum indenizatório, 442, 441, 440
– Danos morais e estéticos, 1.019
– Estabilidade provisória, 1.018,
719
– Lucros cessantes, 718
– Morte do trabalhador, 583
– Ônus da prova, 1.017, 1.016, 439,
294
– Prescrição, 1.015, 438
– Reintegração, 867
– Responsabilidade civil, 866, 582,
581, 437
– Teoria do risco, 717
ACORDO
– Cláusula penal, 1.014, 293, 143
– Contribuições previdenciárias,
865, 142
– Custas, 141
– Multa, 140
– Prescrição intercorrente, 716
– Recorribilidade, 139
– Responsabilidade
subsidiária,
138
ACORDO EXTRAJUDICIAL
– Eficácia liberatória, 864
– Fraude, 580
– Homologação, 1.013, 1.012, 863,
862, 715, 579, 137
– Validade, 578, 292
ACÚMULO DE FUNÇÃO
– Cabimento, 1.011, 1.010, 861,

94

577, 576, 291, 136
– Majoração, 290
– Plus salarial, 1.009, 1.008, 860,
436, 135
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
– Agentes biológicos, 714, 575
– Agentes químicos, 435
– Banco de horas, 1.007
– Base de cálculo, 574
– Camareira, 134
– Comprovação, 573
– Exposição ao calor, 133
– Frio, 1.006, 859, 572, 571
– Laudo pericial, 1.005
– Laudo pericial: valoração, 1.004,
858, 857, 713, 434, 289, 132
– Limpeza de banheiros, 712, 433,
288
– Motorista, 1.003
– Ônus da prova, 1.002, 287
– Prorrogação de jornada, 131
– Prova emprestada, 130
– Ruído, 1.001, 570
– Uso de EPI’s, 1.000, 999
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE
– Cumulação, 129
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
– Base de cálculo, 711, 128
– Cabimento, 432
– Cozinheira de presídio, 569
– Cumulação, 286
– Eletricitário, 856, 568, 567, 431
– Exposição eventual, 566
– Inflamáveis, 430
– Laudo pericial, 998
– Limpeza de aeronaves, 127
– Motociclista, 997, 710, 285
– Ônus da prova, 996, 995
– Vigilante, 709
ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA
– Cabimento, 429, 428
ADICIONAL NOTURNO
– Hora reduzida, 427
– Prorrogação, 126
ADICIONAL POR TEMPO DE
SERVIÇO
– Horas extras, 565
AGENTE COMUNITÁRIO
– Adicional de insalubridade, 994,
564, 125
– Concurso público, 563
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– Cabimento, 426
– Justiça gratuita, 284

ano V - nº 55 - julho de 2021

AGRAVO DE PETIÇÃO
– Cabimento, 993, 562, 124
– Deserção: recuperação judicial,
855
– Garantia do juízo, 708, 561, 283,
123
– Reformatio in pejus, 560
– Tempestividade, 559, 425, 282
ANISTIA
– Diferenças salariais, 854
APOSENTADORIA
– Complementação: horas extras,
424
– Complementação: prescrição,
707
– Espontânea, 853
ASSÉDIO MORAL
– Metas, 706
ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA
– Caracterização, 852, 281
– Multa, 423
– Recolhimento, 705
AUDIÊNCIA
– Ausência do reclamante, 992
– Ausência: condenação de custas,
704
– Confissão ficta, 422
– Instrução: ausência, 851
AUTO DE INFRAÇÃO
– Validade, 280
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
– Fornecimento, 850
– Natureza jurídica, 849, 848, 703,
558, 279
AUXÍLIO-DOENÇA
– Limbo jurídico previdenciário,
847
– Prescrição, 122
BANCÁRIO
– Caixa executivo: intervalo intrajornada, 421
– Diferença salarial, 702
– Enquadramento, 991, 701
– Financiário. Enquadramento,
420, 278
– Função de confiança, 990, 989,
700, 557, 556, 277, 276
– Horas extras: divisor, 846, 419
– Jornada de trabalho: teletrabalho, 121
CÁLCULOS
– Juros, 988, 987, 120
– Liquidação, 555
– Liquidação: impugnação, 554, 119
– Preclusão, 845, 118
– Prescrição, 699

Conceito Jurídico
Trabalhista, Sindical
& Previdenciário

CERCEAMENTO DE DEFESA
– Audiência telepresencial, 698,
697, 553, 418, 117
– Audiência uma, 275
– Juntada de contestação, 696
– Nulidade processual, 695, 417,
116
– Oitiva de testemunha, 844, 694,
552, 274, 115
– Perícia, 843, 551, 114
– Princípio da impugnação específica, 273
– Produção de prova, 842, 113
– Prova oral em audiência, 416
– Prova pré-constituída, 693
COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO
PRÉVIA
– Acordo: quitação, 112
COMISSÕES
– Diferenças, 415
– Natureza salarial, 841
CONCURSO PÚBLICO
– Posse pretérita: dano moral, 692
– Preterição, 111
CONTRATO DE APRENDIZAGEM
– Cota, 272
CONTRATO DE EMPREITADA
– Responsabilidade: subempreitadas, 840
CONTRATO DE EXPERIÊNCIA
– Atestado médico, 691
– Validade, 550
CONTRATO DE TRABALHO
– Força maior, 271, 110
– Fraude, 690
– Intermitente, 549
– Período de treinamento, 689, 270
– Prazo determinado, 548, 547
– Validade, 109
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
– Desconto: autorização prévia,
108
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
– Acordo homologado, 546
– Desoneração de folha, 839, 688,
269
– Entidade filantrópica, 687, 686
– Fato gerador, 986
– Incidência, 545
– Isenção, 985, 685, 684
– Juros de mora, 984, 544, 414, 268,
107
– Recolhimento: dano moral, 838,
683

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
– Cobrança, 837, 413, 267, 106
– Desconto: autorização prévia,
682, 412, 266
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL
– Cobrança, 983, 681, 411
COOPERATIVA
– Vínculo, 680
CORREÇÃO MONETÁRIA
– Índice de atualização monetária,
982, 981, 679, 543, 410, 409, 265
– Termo final, 542, 264
CTPS
– Retificação: prescrição, 836
DANO MATERIAL
– Lucros cessantes, 408
– Pensão, 407
– Perda de uma chance, 678, 105
– Uso de EPI’s, 835
DANO MORAL
– Acesso a banheiros, 980, 979,
834, 263
– Anotações na CTPS, 262
– Assalto, 978, 406, 104
– Assédio moral, 977, 833, 103
– Assédio sexual, 102
– Ato discriminação, 832
– Atraso de salário, 831, 541, 261,
101
– Atraso de salário, 9.6ª, 830
– Ausência de socorro, 976
– Briga entre empregados, 540
– Caracterização, 829, 539, 405
– Condição degradante de trabalho, 975, 828, 677, 538, 100
– Descumprimento de obrigações
trabalhistas, 974
– Direito de imagem, 676
– Dispensa discriminatória, 404,
260
– Existencial, 973, 259
– FGTS: ausência de recolhimento,
258
– Incêndio, 972
– Ociosidade compulsória, 675
– Ofensa ao status dignitatis, 537
– Quantum indenizatório, 827,
674, 536, 403, 99
– Requisitos, 98
– Revista, 826
– Transporte de valores, 971, 970,
673, 535, 97
– Verbas rescisórias: pagamento,
825, 402, 96
DEPÓSITO RECURSAL
– Juros, 534

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
– Cabimento, 969, 824, 823, 533,
401, 257, 95
– Instauração, 400
– Inversa, 822, 532, 399, 94
– Massa falida, 531
– Momento processual, 256
– Recorribilidade, 255, 254, 254
– Sociedade anônima: administrador, 398
– Teoria Menor, 530, 253, 252, 93
DESVIO DE FUNÇÃO
– Configuração, 968, 672
– Diferença salarial, 821
– Ônus da prova, 967
DISSÍDIO COLETIVO
– Requisitos, 251
DOENÇA OCUPACIONAL
– Concausa, 250
– Dano material, 966, 820, 397
– Dano moral, 819, 671, 529, 396,
92
– Dano moral: reformatio in pejus,
818
– Danos morais e materiais, 395
– Estabilidade provisória, 817, 394,
91
– Indenização: quantum, 393
– Lucros cessantes, 965
– Nexo causal, 964, 963, 816, 528,
392, 90
– Reintegração, 962, 670
– Responsabilidade, 815
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– Garantia do juízo, 527
– Protelatórios: multa, 391
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– Cabimento, 526, 390, 249
– Contradição, 669
– Deserção, 248
– Desvio de finalidade, 247
– Multa, 89
EMBARGOS DE TERCEIRO
– Citação: nulidade, 525
– Legitimidade ativa, 11,4ª, 524
– Prova da propriedade do bem,
961, 960, 959, 814, 668, 523, 389,
246
EMPREGADA DOMÉSTICA
– Horas extras, 667
– Vínculo empregatício, 666, 388,
88
EMPREGADO PÚBLICO
– Conversão ao regime estatutário,
665
– Equiparação, 813
– Reajuste salarial, 958, 522

www.zkeditora.com

95

ÍNDICE ACUMULADO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT)
– Equiparação à Fazenda Pública,
957, 387
EMPRESA BRASILEIRA DE
SERVIÇOS HOSPITALARES (EBSERH)
– Equiparação à Fazenda Pública, 87
EMPRESA PÚBLICA
– Estabilidade no emprego, 245
EQUIPARAÇÃO SALARIAL
– Comprovação, 812, 664, 663, 521,
244
– Ônus da prova, 956, 386
– Quadro de carreira, 385
– Requisitos, 955, 954
– Salário base, 384
ESTABILIDADE PROVISÓRIA
– Dirigente sindical, 811
– Membro da Cipa, 953, 662, 661,
86
– Pré-aposentadoria, 660, 383

FÉRIAS
– Dobra, 236, 77
– Fracionamento, 373
FGTS
– Base de cálculo, 235
– Multa rescisória, 946, 372
– Ônus da prova, 234, 76
– Prescrição, 803, 655, 513, 512,
371, 233
– Recolhimento, 802, 511
– Saque, 801, 800
– Transmudação de regime: saque,
370
GESTANTE
– Estabilidade provisória, 654, 510,
369, 75
– Pedido de demissão, 653
GORJETAS
– Reflexos, 945
GRATIFICAÇÃO
– Incorporação, 799, 652, 368, 74
– Prescrição, 232

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– Recurso cabível, 520, 519, 243

GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE
SERVIÇO
– Direito, 231

EXECUÇÃO
– Apreensão de passaporte, 659
– Astreintes, 382
– Coisa julgada, 242, 241
– Convênio, 518
– De ofício, 85
– Excesso de execução, 810, 381, 84
– Expedição de ofícios, 952
– Fraude, 809, 517, 380, 83
– Legitimidade, 82
– Medida coercitiva, 658
– Parcelamento, 81
– Processo de falência, 379, 80
– Prosseguimento, 240
– Provisória: possibilidade, 657
– Responsabilidade
subsidiária:
benefício de ordem, 951, 808,
516, 378, 79, 78
– Sistema de Busca de Ativos do
Poder Judiciário (SisbaJud), 515
– Sistema de investigação de movimentações bancárias (SIMBA),
377
– Sócio oculto, 950, 376
– Sócio retirante, 807, 656, 375, 239
– Suspensão cartão de crédito, 514
– Suspensão da CNH, 949, 806

GREVE
– Abusividade, 944
– Astreinte, 73
– Desconto dias, 943

EXECUÇÃO FISCAL
– Prescrição intercorrente, 238, 237
– Suspensão, 374

HONORÁRIOS PERICIAIS
– Antecipação, 66
– Juros de mora, 363
– Justiça gratuita, 790

FAZENDA PÚBLICA
– Intimação, 805
– Juros de mora, 948, 947, 804

96

GRUPO ECONÔMICO
– Caracterização, 942, 798, 509,
367, 72, 71
– Constrição de bens, 70
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– Ação de produção antecipada de
provas, 797, 796
– Arbitramento, 230
– Base de cálculo, 795
– Cabimento, 941, 366, 365, 69
– Direito, 229
– Execução, 794, 508
– Fazenda pública, 228
– Justiça gratuita, 227
– Legitimidade para cobrança, 68
– Majoração, 940, 226
– Sindicato, 225
– Substituição processual: sindicato, 793
– Sucumbência recíproca, 651
– Valoração, 792, 791, 364, 67

HORAS EXTRAS
– Adicional noturno, 362

ano V - nº 55 - julho de 2021

– Banco de horas, 939, 789, 507,
506, 224
– Banco de horas: cumulação, 505
– Base de cálculo, 650, 65
– Cabimento, 649
– Cargo de confiança, 361
– Controle de jornada: ônus da
prova, 648, 504, 223
– Escala, 222
– Escala 12x36, 360
– Habituais, 647, 359
– Intervalo intrajornada, 938
– Ônus da prova, 937, 358, 221, 220
– Repouso semanal remunerado,
936
– Trabalho externo, 935, 788, 646,
503, 502, 219, 64
– Turnos ininterruptos de revezamento, 934, 787, 786, 785, 501, 63
HORAS IN ITINERE
– Cabimento, 784, 500, 62
– Fornecimento de transporte, 218
IMPOSTO DE RENDA
– Isenção: doença profissional, 61
JORNADA DE TRABALHO
– Acordo de compensação semanal, 783, 60
– Controle de jornada: ônus da
prova, 933, 782, 59
– Controle de jornada: remoto, 357
– Escala 72x96, 356
– Flexibilização de jornada, 58
– Intervalo intrajornada: concessão, 57
– Intervalo intrajornada: ônus da
prova, 217
– Intervalo intrajornada: pré-assinalação, 781, 645
– Intervalo intrajornada: supressão, 932, 216, 56
– Intervalo recuperação térmica,
931, 215, 214
– Jornalista, 499
– Ônus da prova, 55
– Teletrabalho: idoso, 54
– Tempo à disposição, 498, 499
– Trabalho externo, 780, 644, 53
– Turno ininterrupto de revezamento: petroleiros, 52
JUSTA CAUSA
– Abandono de emprego, 779, 643,
642, 497, 496, 355, 354
– Caracterização, 930, 778, 495, 353
– Conversão, 352
– Dano moral, 777
– Desídia, 51
– Dupla penalidade, 494
– Estabilidade, 493
– Improbidade, 776
– Improbidade: ressarcimento, 213
– Indisciplina, 929
– Inquérito para apuração de falta

Conceito Jurídico
Trabalhista, Sindical
& Previdenciário

grave, 351
– Mau procedimento, 50
– Reversão, 928, 212
JUSTIÇA DO TRABALHO
– Competência material, 927, 775
– Competência territorial, 926
– Competência: celetista, 350, 211,
49
– Competência: contrato temporário, 210
– Competência: concurso público,
492
– Competência: contrato temporário, 491
– Competência: execução individual em ação coletiva, 641, 490,
209
– Competência: execução trabalhista em recuperação judicial,
349, 348
– Competência: FGTS, 925
– Competência: honorários advocatícios, 640, 48
– Competência: parcelamento, 924
– Competência: pejotização, 208
– Competênica: preclusão, 489
– Competência: recuperação judicial, 488, 207
– Competência: servidor público,
923, 347, 206
– Competência: transmudação de
regime, 922, 487, 47
– Competência: vínculo jurídico
-administrativo, 774
– Contrato nulo, 773, 205
JUSTIÇA GRATUITA
– Cabimento, 921, 920, 919, 772,
771, 639, 486, 346, 204, 46
– Honorários sucumbenciais, 203
– Pessoa jurídica, 918, 770, 638,
485, 484, 202, 45
– Recorribilidade, 483
– Recuperação judicial, 769, 637,
482, 44
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
– Configuração, 345, 201, 200, 43
MANDADO DE SEGURANÇA
– Desistência, 768
– Suspensão do ato coator, 636
MINISTÉRIO PÚBLICO
– Citação pessoal, 42
– Participação obrigatória, 41
MOTORISTA
– Acúmulo de função, 917
– Controle de jornada, 344
– Horas de prontidão, 199
– Horas de prontidão, 916
– Horas extras, 343
– Intervalo intrajornada, 198
– Pernoite, 635

MULTA
– Art. 467 da CLT, 481, 40
– Art. 477 da CLT, 915, 634, 342,
341, 197
– Art. 477 da CLT: base de cálculo,
767, 480
– Art. 467 e 477, da CLT, 196
– Art. 467 e 477,d a CLT: massa falida, 340
NATUREZA JURÍDICA
– Prêmio-assiduidade, 339, 195
NORMA COLETIVA
– Limitação ou restrição de direitos, 194, 39
– Multa normativa, 766
– Princípio da territorialidade, 193
– Ultratividade, 914
– Validade, 38
– Validade cláusula, 913
NULIDADE
– Arguição, 192
– Citação, 912, 765, 764, 763, 633,
632, 479, 191, 37
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E
RESULTADOS
– Cálculo, 478
PEJOTIZAÇÃO
– Caracterização, 477, 476
PENHORA
– Auxílio emergencial, 475, 36
– Bem de família, 35
– Bens do cônjuge, 190
– Conta-corrente, 474
– Conta de verbas públicas, 338,
337
– Conta poupança, 631
– Entidade filantrópica, 189
– Fundos de investimento, 630
– Previdência privada, 34
– Proventos de aposentadoria, 762,
336, 188, 33
– Salário, 335, 334, 32
– Substituição, 761
– Veículo, 629, 187
PETIÇÃO INICIAL
– Inépcia, 473, 186
– Liquidação dos pedidos, 911, 760
– Pedido suscinto: inépcia, 759,
628
PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS
– Progressão salarial, 758, 757, 627,
333
PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA
– Adesão, 185
– FGTS, 910

PLANO DE SAÚDE
– Cobertura, 184
– Cooparticipação, 756
– Direito adquirido, 626, 332
– Manutenção, 625
– Prescrição, 909
PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
– Contratação obrigatória, 908,
624
– Dispensa, 331, 183
PORTUÁRIO
– Adicional de risco, 755
– Horas extras, 754
PRECATÓRIO
– Revisão, 31
– Sociedade de Economia Mista,
623, 330, 329
PRÊMIO
– Assiduidade: natureza salarial,
30
– Ônus da prova, 29
PRESCRIÇÃO
– Bienal, 753, 752, 328, 28
– Intercorrente, 907, 751, 750, 749,
472, 471, 327, 27
– Intercorrente: lapso temporal,
622, 26
– Interrupção: 182
– Mudança de regime, 621
– Punição disciplinar, 620
– Protesto interruptivo, 326
PROCESSO
– Citação por edital, 25
– Conexão, 470, 24
PROCESSO ELETRÔNICO
– Conversão autos físicos, 325
PROFESSOR
– Diferenças salariais, 619
– Intervalo interjornada, 23
PROVA
– Dividida, 469
– Inquérito civil, 324
– Juntada de documentos: preclusão, 748, 618
– Laudo pericial, 468, 323
– Produção antecipada, 906, 467,
322, 181
QUEBRA DE CAIXA
– Caracterização, 321
– Incorporação, 180
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
– Correção monetária, 617, 179
– Depósito recursal, 616
– Embargos à execução: garantia
do juízo, 905

www.zkeditora.com

97

ÍNDICE ACUMULADO
– Execução: suspensão, 178, 22
– Execução: grupo econômico, 177
– Execução: sócios, 466
– Execução: suspensão, 465
– Multas dos arts. 467 e 477, CLT,
464, 176, 21
RECURSO
– Contrarrazões: pretensões recursais, 747
– Decisão interlocutória, 746
– Depósito recursal: seguro garantia, 463, 175
– Deserção, 745, 174
– Dialeticidade, 744, 173, 20
– Pedido de reconsideração, 743
– Prazo, 320
– Prequestionamento, 172, 19
– Princípio da fungibilidade, 18
– Ratificação, 904
– Regularização preparo, 171
– Representação processual, 903,
615, 462, 319
– Tempestividade, 461, 170
RECURSO ADESIVO
– Cabimento, 17
– Conhecimento, 742
RECURSO DE REVISTA
– Requisitos intrínsecos: preclusão, 614
– Transcendência, 460
– Transcendência econômica, 318
– Transcendência política, 902
RECURSO ORDINÁRIO
– Deserção, 741, 317, 16
– Valor de alçada, 169, 15
REFORMA TRABALHISTA
– Direito material: aplicabilidade,
740
REINTEGRAÇÃO NO EMPREGO
– Cabimento, 613
– Devolução das verbas rescisórias, 612
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO
– Reflexos, 901, 459
REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR
– Individualização da execução, 168
RESCISÃO CONTRATUAL
– Dispensa discriminatória, 611
– Pedido de demissão: validade,
900, 739, 316, 315, 14
– Perfil profissiográfico previdenciário, 167
– Quitação, 314
– Verbas rescisórias: desconto, 899
RESCISÃO INDIRETA
– Configuração, 738

98

– Estabilidade provisória, 898
– FGTS, 897, 896, 13
– Imediatidade, 166
– Multa do art. 467 CLT, 895, 458
– Multa do art. 477 CLT, 737, 457,
313, 12
– Rigor excessivo, 165
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
– Contrato de facção, 164
RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA
– Administração pública, 894, 736,
163
– Culpa in vigilando, 456
– Dono da obra, 312
– Interventor, 311
– Ônus da prova, 162
– Relação comercial, 893
– Representação comercial, 161
– Tomador de serviços, 735, 734,
455, 310, 11
REVELIA
– Atestado médico, 610
– Configuração, 160
– Confissão, 892, 454
RITO SUMARÍSSIMO
– Limitação de valores, 733, 309
SALÁRIO
– Aluguel de veículo, 159
– Composição, 308
– Desconto, 732, 453
– Desconto: empréstimo consignado, 158
– Isonomia, 731
– Pagamento “por fora”, 730, 307
– Pagamento: prova, 306
– Salário substituição, 305
– Suspensão do contrato de trabalho, 452
– Uso de veículo próprio, 729

SOCIEDADE DE ECONOMIA
MISTA
– Equiparação à Fazenda Pública,
887, 605
– Função comissionada: incorporação, 604
– Responsabilidade subsidiária, 9
– Responsabilidade subsidiária: privatização, 886, 725, 603
SUCESSÃO TRABALHISTA
– Caracterização, 885, 154
– Recuperação judicial, 602
– Responsabilidade solidária, 884
SUSPEIÇÃO
– Juiz, 304
– Tempestividade, 303
TERCEIRIZAÇÃO
– Atividade-fim, 601, 451
– Fato do príncipe, 600
– Fiscalização: ônus da prova, 8
– Licitude, 724, 302, 7
– Responsabilidade
subsidiária,
883, 882, 599
TESTEMUNHA
– Suspeição, 723, 598
TRABALHADOR RURAL
– Horas extras, 597
TRABALHO DA MULHER
– Intervalo, 881, 596, 595, 153, 6
TRANSFERÊNCIA
– Mudança de domicílio, 880
TUTELA DE URGÊNCIA
– Multa, 301
UNIFORME
– Lavagem: indenização, 5
VALE-TRANSPORTE
– Fornecimento: ônus da prova,
879

SEGURO-DESEMPREGO
– Cabimento, 891
– Indenização substitutiva, 609

VALOR DA CAUSA
– Limitação, 722, 450, 300, 152

SENTENÇA
– Nulidade: rito sumaríssimo, 608

VIGILANTE
– Cota de aprendizagem, 4
– Intervalo intrajornada, 3

SERVIDOR PÚBLICO
– Abandono de permanência, 607
– Conversão ao regime celetista,
157
SINDICATO
– Enquadramento, 890, 728, 156
– Substituição processual, 155, 10
SOBREAVISO
– Caracterização, 889, 888, 727,
726, 606

ano V - nº 55 - julho de 2021

VÍNCULO EMPREGATÍCIO
– Atleta, 594
– Carregador, 449
– Corretor de seguro, 878
– Contrato de empreitada, 448
– Contrato de parceria agrícola, 593
– Motorista, 447, 299
– Ônus da prova, 877, 876, 592, 446,
298, 297, 2
– Pastor, 875
– Requisitos, 874, 873, 445, 296,
151, 1

ÍNDICE ACUMULADO POR ASSUNTO
CONJUNTURA
• Benefício assistencial para idosos
e PcDs do INSS tem alcance reduzido
Leandro Madureira, João Badari
e Ruslan Stuchi
CJTSP, 05-50, 18
• Cresce o número de requerimentos de benefícios por incapacidade pela Covid-19
Carla Benedetti
CJTSP, 05-49, 37
• Decisão infeliz? Ainda a questão
da correção dos créditos trabalhistas
Guilherme Guimarães Feliciano
CJTSP, 05-51, 17
• Distorções da Tributação brasileira
Allan Titonelli Nunes
CJTSP, 05-53, 16
• O emprego dos jovens
José Pastore
CJTSP, 05-55, 13
• O novo índice de reajuste dos benefícios do INSS e as alíquotas de
contribuição em 2021
Sara Quental
CJTSP, 05-54, 28
• Revisões previdenciárias podem
garantir acréscimo em aposentadorias
Guilherme Torres
CJTSP, 05-52, 22
CONTEXTO
• A discriminação e a evolução do
respeito ao LGBT no ambiente
do trabalho
Ricardo Pereira de Freitas Guimarães
CJTSP, 05-53, 18
• A vacina e o trabalho
Leonardo Jubilut
CJTSP, 05-52, 24
• Desrespeito das Farmácias à Lei
nº 17.301 e o Direito do Trabalho
Leonardo Jubilut
CJTSP, 05-50, 36
• Direitos trabalhistas e previdenciários são insuficientes para
pessoas com Síndrome de Down
Erick Magalhães, João Badari, Julia Demeter, Leandro Madureira e
Ruslan Stuchi
CJTSP, 05-51, 19
• Entre números, estatísticas e
promessas, o que há para se comemorar após um ano da reforma da previdência?

Sérgio Henrique Salvador
CJTSP, 05-49, 23
• Governo adia implementação de
novas Normas Regulamentadoras em saúde e segurança no trabalho e empresas ganham tempo
para adaptação
Fernando César Lopes Gonçales
CJTSP, 05-55, 15
• Pejotização dos médicos traz
“dor de cabeça tributária” para
os profissionais
Lucas Souza
CJTSP, 05-54, 30
DESTAQUE
• A prática do trabalho voluntário
em um ambiente que ofereça
condições dignas e favoráveis à
saúde do trabalhador
Carla Maria Santos Carneiro
CJTSP, 05-49, 4
• A solução dos conflitos passa necessariamente pelo diálogo
Roberto Rangel Marcondes
CJTSP, 05-54, 4
• Benefício por incapacidade temporária: é dever do Estado amparar o segurado em razão de uma
adversidade
Carla Benedetti
CJTSP, 05-51, 4
• Como proteger os trabalhadores
de aplicativos?
José Pastore
CJTSP, 05-53, 4
• O apagão do INSS em meio à
crise e a desacertada reforma da
previdência
Sérgio Henrique Salvador
CJTSP, 05-52, 4
• Obrigatoriedade de vacinação no
ambiente de trabalho
Eduardo Pragmácio Filho
CJTSP, 05-50, 4
• Relações de trabalho, humanos
automatizados e as reflexões do
Direito
Ricardo Pereira de Freitas Guimarães
CJTSP, 05-55, 4
DICAS PROCESSUAIS
• A mitigação da regra da impenhorabilidade salarial. Interpretação abrangente da lei já reconhecida pelo Superior Tribunal
de Justiça
Renata Martins Belmonte
CJTSP, 05-55, 17

Conceito Jurídico
Trabalhista, Sindical
& Previdenciário

• Danos morais contra o INSS: um
caminho possível e necessário
em meio ao caos
Sérgio Henrique Salvador
CJTSP, 05-51, 26
• Empresas terão de insistir em
decisãod o STF para garantir
correção monetária favorável na
Justiça Trabalhista
Rafael Fazzi
CJTSP, 05-53, 23
• Justiça do trabalho começa a julgar danos morais por morte de
Covid-19
Leonardo Jubilut
CJTSP, 05-54, 35
• Rege-se pela CLT o pessoal dos
conselhos profissionais, decidiu
o STF. Poderia ser diferente?
Ivan Barbosa Rigolin
CJTSP, 05-49, 32
• Trabalho em plataformas digitais: empregados, autônomos ou
para-subordinados?
Maurício de Figueiredo Corrêa da
Veiga e Luciano Andrade Pinheiro
CJTSP, 05-52, 30
• Volume de profissionais da saúde infectados pelo coronavírus
deve gerar onda de ações trabalhistas
Mayara Galhardo Felisberto, Denise Arantes, Ruslan Stuchi e Lariane Del Vechio
CJTSP, 05-50, 34
DOUTRINA
• A ilegalidade da cobrança das
contribuições
previdenciárias
sobre a produção rural pelo regime de sub-rogação
Cristiane Ianagui Matsumoto,
Lucas Barbosa Oliveira e Samara
Ciglioni Tavares
CJTSP, 05-49, 39
• A quarta revolução industrial,
sua relação com a reforma trabalhista – Lei nº 13.467/2017 e as
novas modalidades de contrato
de trabalho
Claudete Inês Pelicioli
CJTSP, 05-52, 35
• Breves considerações sobre a
perícia judicial no algorítmo na
Justiça no Trabalho
Maurício Pallotta e andré Gonçalves Zipperer
CJTSP, 05-53, 30
• Contribuição para revisão sistemática da liberatura científica

www.zkeditora.com

99

ÍNDICE ACUMULADO POR ASSUNTO
inerente ao suicídio decorrente
do trabalho no Brasil: fatores associados
Anna Flávia Ferreira Borges, Carla Maria Santos Carneiro, Débora de Abreu Moreira dos Santos
Martins e Seila Maia Lemos Guimarães
CJTSP, 05-55, 23
• Vacinação e justa causa
Georgenor de Souza Franco Filho
CJTSP, 05-54, 51
ENFOQUE
• Aposentadoria da pessoa com
deficiência: quais os benefícios e
requisitos
Carla Bendetti
CJTSP, 05-53, 28
• A rentabilidade do FGTS de 2017
a 2020, retorno do FGTS foi generoso, deixando no passado décadas de juros pífios
Márcia Dessen
CJTSP, 05-55, 21
• Como ocorre a pensão por morte
por óbito presumido
Carla Benedetti
CJTSP, 05-52, 34
• O papel social das empresas e a
responsabilidade do poder público na proteção da vítima de
violência doméstica
Mayra Vieira Dias
CJTSP, 05-51, 15
• STF define que adicional de 25%
é válido apenas para aposentados por invalidez
João Badari
CJTSP, 05-54, 49
• Trabalho intermitente cresce e
vira alternativa para empresas e
trabalhadores na pandemia
Luiz Fernando de Andrade, Ruslan Stuchi, Bianca Canzi e Fernando de Almeida Prado
CJTSP, 05-50, 16
FICHÁRIO JURÍDICO
• A realidade dos frigoríferos do
interior do Brasil
Leonardo Bianchini
CJTSP, 05-50, 23
• Direitos previdenciários da pessoa com doença rara
Wladimir Novaes Martinez
CJTSP, 05-49, 29
• Home office – Dicas para evitar o
síndrome do esgotamento profissional
Fernando Borges Vieira
CJTSP, 05-52, 17

100

• Justiça Federal autoriza compensação de débitos previdenciários
com créditos de outros tributos
federais anteriores ao e-social
Leonardo Dias da Cunha
CJTSP, 05-51, 21
• O que muda para o setor de RH
com a recente edição das MPs
1045 e 1046
Francine de Faria
CJTSP, 05-54, 25
• Protocolos de acesso ao ambiente de trabalho e proteção dos dados pessoais
Camila Camargo e Marco Zorzi
CJTSP, 05-53, 14
• Sócio paga dívida da empresa?
Carla Graziela Porto
CJTSP, 05-55, 11
PONTO DE VISTA
• A deterioração da CLT não é uma
consequência exclusiva da pandemia
Bruna Cavalcante Kauer
CJTSP, 05-55, 30
• Alterações contratuais: a função
do empregado em tempos de
pandemia
Daniele Slivinski
CJTSP, 05-49, 46
• Como as alterações nos benefícios
previdenciários podem te impactar
Carla Benedetti
CJTSP, 05-50, 38
• Condenada por não saber demitir
Leonardo Jubilut
CJTSP, 05-54, 54
• Desafios da formação de preços
na prestação de serviços
Beatriz Mach
CJTSP, 05-53, 33
• Exigência de vacinação dos empregados: uma medida benéfica
às empresas
João Guilherme Walski de Almeida
CJTSP, 05-52, 50
• Programa permanente de simplificação de normas trabalhistas
Leonardo Jubilut
CJTSP, 05-51, 32
RECURSOS HUMANOS
• A produtividade do trabalho remoto
José Pastore e Fernando Tadeu Perez
CJTSP, 05-54, 47
• Bancos digitais e o novo perfil
(excludente) de trabalhador bancário

ano V - nº 55 - julho de 2021

Janaina Ramon
CJTSP, 05-53, 26
• 3 dicas sobre segurança psicológica no trabalho durante a pandemia
Maristela Ribeiro
CJTSP, 05-51, 29
• Regimes de Contratação e suas
Distinções
Amanda Parreira
CJTSP, 05-50, 31
• RH e a Lei Geral de Proteção de
Dados: como a tecnologia ajuda
a prevenir vazamento de dados
médicos e assédio moral no trabalho
André Camargo
CJTSP, 05-55, 19
• Tudo o que você precisa saber
sobre a LGPD no RH
Luís Fernando Prado e Paulo Vidigal
CJTSP, 05-52, 32
VADE MECUM TRABALHISTA
• Adicional de periculosidade:
Gestão integrada e estratégica,
sobretudo no setor de mineração, para evitar a exposição
Luiz Fernando Alouche, Rodrigo
Rosalem Senese e Carlos Vinícius
Dias Pinto
CJTSP, 05-54, 32
• Analisando a obrigatoriedade
dos intervalos de repouso e alimentação no trabalho
Dhyego Pontes
CJTSP, 05-53, 20
• Banco de horas negativado por
conta da pandemia poderá ser
compensado em 2021
Lariane Del Vechio, Fernando de
Almeida Prado, Mayara Galhardo,
Bianca Canzi e Ruslan Stuchi
CJTSP, 05-49, 26
• Covid-19: Como pode (deve) agir
o empregador no caso do trabalhador se recusar a ser vacinado
Fernando Borges Vieira
CJTSP, 05-51, 23
• Covid-19, paralisação de atividades não essenciais e art. 486 da
CLT – factum principis ou não?
Líbero Penello de Carvalho Filho
CJTSP, 05-52, 26
• Poder disciplinar do empregador
– Advertência, suspensão e demissão motivada
Fernando Borges Vieira
CJTSP, 05-50, 20

