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Nesta edição, o advogado, Mestre e 
Doutor em Direito do Trabalho, Antonio 
Carlos Aguiar, apresenta um estudo inte-
ressantíssimo a respeito da legalização de 
jogos de azar no Brasil, especialmente os 
cassinos online, demonstrando em sua tese 
os aspectos trabalhistas de novos postos de 
trabalho e de cargos inéditos para serem 
enquadrados no ordenamento jurídico la-
boral do país. Confira! "(Página 6)
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DESTAQUE

Trabalho qualificado: 
a lição do Japão
POR  jOSé PASTORE

JoSé PaSToRe é professor da universidade de são paulo, presidente do conselho de emprego e relações do trabalho da Fecomer-
cio-sp e membro da academia paulista de Letras.

N
os anos de 2010 a 2013, quando tivemos forte crescimento do PIB, ficou clara a falta de 
mão de obra para preencher as vagas existentes nas empresas brasileiras, refletindo o 
crônico desalinho entre a baixa qualidade do ensino e as necessidades das empresas. 
Com a esperada retomada do crescimento nos anos de 2018 e 2019, o quadro será diferente? 

Será que a reforma do ensino médio terá dado seus frutos naqueles anos? 
Nos dias atuais, a evolução tecnológica se dá em uma velocidade muito superior à da moder-

nização dos currículos escolares. Muitos duvidam, com razão, que a escola possa continuar como o 
principal provedor de trabalho qualificado. Ela já fará um bom papel se ensinar os alunos a pensar, 
dominando a linguagem, as operações aritméticas e os conceitos gerais da lógica cientifica. 

Durante muito tempo, o Japão teve um sistema de garantia de emprego até a aposentadoria. Ape-
sar disso ter diminuído a partir da recessão dos anos 1990, mais de 65% dos profissionais ainda hoje 
trabalham na mesma empresa por mais de cinco anos, e 40% por mais de dez anos (FUJIMOTO, 2017). 

As empresas recrutam os jovens recém-formados nas escolas profissionais e nas faculdades e 
cuidam do seu treinamento em serviço. Comparadas com as concorrentes norte-americanas, as em-
presas japonesas investem nove vezes mais em treinamento do que suas rivais dos Estados Unidos. A 
qualidade dos profissionais é considerada o seu mais precioso capital e principal responsável pelos 
ganhos de competitividade. O treinamento é contínuo e compreensivo. No Japão, espera-se que cada 
empregado, além de dominar bem a sua profissão, torne-se multifuncional, comportando-se como 
um gestor permanente, articulando suas funções com o desempenho econômico da empresa. 

Nos primeiros anos de firma, devido à inexperiência, o salário dos recém-chegados é bem 
superior à sua produtividade. Para equilibrar a equação, as empresas continuam investindo no seu 
treinamento, mantendo-os até o ponto em que a capacidade de aprendizagem decaia e os salários 
voltem a superar a produtividade. O que ocorre com os idosos nesse momento? Muito simples: 
eles são transferidos para outra firma dentro ou fora do grupo econômico e ali são retreinados para 
manter a boa produtividade em nova função. Ou seja, as empresas não param de treinar. 

Como a população envelhece depressa, novas leis foram criadas para manter os empregados 
com mais de 60 anos trabalhando em contratos flexíveis. As empresas têm recebido estímulos para 
manter os idosos trabalhando e os jovens são estimulados a procriar. O novo lema do Japão é “cres-
cer para criar esperança; procriar para alimentar grandes sonhos; e melhorar a segurança social 
para garantir paz de espírito”. 

O Brasil está no extremo oposto desta história. Entre nós, o desalinhamento entre qualifica-
ções e necessidades é dos mais altos do mundo (Global skill index, Hays: Recruiting Experts, 2017). 
Historicamente, a legislação trabalhista estimulou a rotatividade dos trabalhadores, cuja qualidade 
de educação recebida, na média, era bastante precária. Nesse quadro, as empresas, com raras exce-
ções, pouco investiam no treinamento de seus empregados. 

O Brasil precisa reverter essa situação. A reforma trabalhista pode ajudar a reduzir a rotativida-
de e estimular novas formas de contratação, fatores que poderão levar as empresas a investirem em 
treinamento e, com isso, elevar a produtividade como fazem as japonesas.  

RefeRênCiaS
Fujimoto, makoto. What is Japanese long-term employment system?, japan Labor issues, setembro 2017
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POR  ANTONIO CARLOS AGUIAR
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E
m tempos de discussão sobre os efeitos da reforma trabalhista, fatos e acontecimentos 
ligados à corrupção e ausência de ética, que podem até servir para impedir o avanço 
reformista, torna-se, no mínimo, interessante (e relevante) tratar de assunto de iguais 
destaque e reflexão social: a necessária regulamentação dos jogos de azar no Brasil e 

os impactos nas relações trabalhistas. Isso porque este tema atrai para si ambos os ingredientes 
sociais presentes na ordem do dia: trabalho (e desemprego) e corrupção (gerada pelo submundo 
da ilegalidade). 

Regulamentação dos jogos 
de azar e os impactos no 
mercado de trabalho
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Aliás, uma boa pergunta merece ser feita neste sentido, ou seja, se a proibição dos jogos de 
azar ainda tem razão de ser atualmente, uma vez que, independentemente dos aspectos morais e/
ou ideológicos que possam estar por trás dela, a indagação persiste quanto à real efetividade desta 
medida proibitiva diante do avanço “sem freios” (incluam-se aqui os legais) de prática absoluta-
mente equivalente efetivada no mundo virtual. Os cassinos e jogos de azar virtuais são negócios 
absolutamente reais e lucrativos. 

O mundo está cada vez mais virtual. A transformação atinge também o universo dos jogos de 
azar. As pessoas, cada dia mais, interagem por meio de dispositivos digitais, bem como com tudo 
que está ao seu redor, desde transações bancárias até compras em supermercado. Por que seria 
diferente com os jogos de azar? Pessoas jogam, fazem suas apostas em cassinos, salas de jogos, tudo 
online. A internet permite o acesso instantâneo. E isso em qualquer lugar, por meio de computador 
pessoal, tablet ou smartphone.

A propagação virtual e o aumento significativo da demanda pelo oferecimento de cassinos 
digitais têm feito com que vários países autorizem/legalizem os jogos de azar online. Os sites de 
apostas geram muito dinheiro na economia, criando empregos e receitas fiscais. Assim, a rápida e 
eficaz indústria de jogos de azar online espraia-se mundo afora, fazendo com que cada país adote 
medidas próprias e adequadas, a fim de se adaptar legalmente ao “novo”. O Brasil, certamente, não 
ficará de fora dessa roda.

O Reino Unido apresenta-se como líder da referida indústria, com um mercado de mais de 
dois bilhões de libras. E como a aposta pode ser feita em qualquer lugar, muitos apostadores do 
Reino Unido recorrem a sites de apostas no exterior, em lugares como Gibraltar. Para neutralizar 
a perda de impostos com o aumento das apostas em sites fora do país, o Reino Unido aprovou 
uma lei para taxar o jogo online baseado na residência do jogador. Esse tipo de estratégica finan- 
ceiro-tributária certamente estará na agenda daqueles profissionais que forem trabalhar com esse 
tipo de atividade. 

“O momento atual exige, assim, estratégia e execução para 
enfretamento do novo. Uma espécie de conexão em cascata dentro do 
movimento positivo atual de enfrentamento da corrupção. Portanto, 
a legalização poderá representar um viés de excelência social muito 
interessante, que se desdobra em dois modelos: dique de contenção 
à corrupção advinda da marginalidade e criação de uma grande 
quantidade de empregos novos.”

Na Itália, os cassinos online necessitam de uma licença própria e específica para cada site, com 
valores de apostas que atingem cerca de 100 bilhões de euros anualmente, compreendendo 15% 
das apostas mundiais em jogos de azar online. Alguns dos operadores mais populares na Itália são 
a Lottomatica, a Bwin/Party, a Snai, a Paddy Power, a Sisal e a William Hill. 

A onda virtual de jogos de azar ao longo do mundo, onde qualquer um, em qualquer lugar do 
planeta pode realizar apostas se e quando quiser enfraquece, sobremaneira, restrições locais quan-
to à sua legalização, sob o argumento de algum tipo de prejudicialidade, já que as oportunidades 
são facilmente encontradas via um simples clique.

Pois bem. Diante dessa inconteste realidade não há como negar e fingir que não existe. Deve-se,  
obrigatoriamente, enfrentá-la. Saber como conviver, entender e trabalhar com medidas e contra-
medidas eficazes de convício sociolaboral. Para isso, a legalização dos jogos é o caminho, que não 
deve estar muito longe, levando-se em consideração as avançadas discussões sobre o Marco Regu-
latório dos jogos no Brasil.
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Mas, não basta legalizar. Há de se estudar os efeitos daí derivados, em especial, no mundo do 
trabalho.

Os cassinos obedecem toda uma “lógica funcional” para atrair e reter os jogadores. Dentre 
elas, por exemplo, a ausência proposital de relógios. É importante que o jogador não os encontre. 
Que se esqueça do tempo. O tempo não tem qualquer importância num casino. Logo, além de não 
existirem relógios, também não se têm janelas ou luz natural, justamente para que o cliente não 
tenha qualquer acesso com o exterior. Não saiba se é dia ou noite, de modo que desligue-se. 

O empregado, todavia, tem de estar (muito) ligado. Sem dúvida alguma, não devem ser-lhe im-
pingidos e aplicados os efeitos “diferenciados” do tipo de ambientação de casas de jogos. Aliás, até 
mesmo a prática ambiental de “desligamento” tem assento funcional perante os tapetes berrantes 
com padrões estranhos e psicodélicos existentes num cassino. São confeccionados com cores vivas 
para manter os clientes despertos.

Acresça-se a esse meio ambiente “diferenciado” sons constantes e muitas luzes, de todos os 
tons. Luzes brilhantes e reluzentes provenientes das máquinas de slots e os sons otimistas e felizes 
para cativar (anestesiar os sentidos) dos jogadores, para excitá-los a ter (cada vez mais) esperança 
de ganhar e ganhar.

E como ficam os empregados? Certamente, não podem estar anestesiados.
E as rotas de fuga? Afinal, em ambiente com tantas pessoas ela é fundamental tanto para os 

clientes como para os empregados. 
Porém, para o cliente do cassino as saídas não devem estar à mostra com facilidade. Os clien-

tes não podem (devem) querer partir. O design do ambiente tem de se aproximar de um caminho 
por entre o labirinto de irresistíveis máquinas, sempre dispostas a atrair e convidar ao jogo. Os cas-
sinos não têm pontos de referência. O intuito é que o jogador se perca. Este estratagema, contudo, 
em hipótese alguma deve alcançar e/ou induzir a erro os empregados. 

Treinamentos para desqualificar e desmitificar essas práticas são imprescindíveis. Disciplina 
por meio de códigos de ética e conduta, atrelados a uma rígida política de compliance, tem nature-
za de implementação primordial. 

Neste sentido, insere-se à gestão a administração de mecanismos de atração da clientela que, 
mal entendidos e não plenamente compreendidos, podem levar o empregado a um desvalor prin-
cipiológico ou até de gerador de doenças, com desdobramentos na sua vida pessoal. Exemplo disso 
verifica-se perante a distribuição gratuita de bebidas alcoólicas, que tem o objetivo de alterar as 
percepções normais do jogador, tornando-o mais “corajoso e audacioso” para arriscar, cada vez 
mais, seu dinheiro. Exames e treinamentos periódicos e específicos são mais do que necessários. 
São imperiosos. 

Vale ressaltar também as “funções e cargos” diferenciados que são desenvolvidos num cassino, 
que exigem formação profissional adequada e atualmente inexistente. Cursos de formação profis-
sional devem, desde já, ser pensados e programados, por escolas especializadas, seja no campo 
técnico, na graduação e até na pós-graduação.

Conhecer jogos, táticas, formas de estimular a sensação dos jogadores, questões relativas à se-
gurança, entre outras capacidades são elementos de formação própria dessa atividade, que não são 
desenvolvidos separadamente na indústria de jogos, que é diferente da ideia de empreendimento 
hoje existente. 

O momento atual exige, assim, estratégia e execução para enfretamento do novo. Uma espé-
cie de conexão em cascata dentro do movimento positivo atual de enfrentamento da corrupção. 
Portanto, a legalização poderá representar um viés de excelência social muito interessante, que se 
desdobra em dois modelos: a) dique de contenção à corrupção advinda da marginalidade; b) cria-
ção de uma grande quantidade de empregos novos.

Vamos legalizar. A liberdade encontra-se justamente na igualdade que a leis imprimem ao 
comportamento das pessoas, tratando-as sem diferenciações.  

anTonio CaRloS aguiaR é advogado, mestre e doutor em direito do trabalho pela puc-sp, professor da Fundação santo andré 
(sp) e diretor do instituto mundo do trabalho.A
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Os riscos da 
contemporaneidade nos 
elementos fundamentais do 
Direito Trabalhista 

D
iferentemente de como ocorre atualmente, quando da origem do seu conceito, o tra-
balho era considerado um ato humilhante, vexatório, desonroso, impróprio aos ho-
mens de bem e, consequentemente, inadmissível por eles.
O antigo entendimento acerca do que era o trabalho, no entanto, tem um porquê, pois, 

a palavra “trabalho” origina-se do latim “tripalium”, cujo significado era o nome de um aparelho 
utilizado para tortura, formado por três estacas fincadas ao chão e que, no fim, resultavam em duas 
pirâmides opostas uma à outra, onde se amarravam os escravos para, após, atear-lhes fogo ainda 
vivos (AQUINO, 1999.).

POR  LUIz ANTôNIO v. CALhÁO fILhO

DOUTRINA
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Tal fato era utilizado como forma de punição por alguma coisa que tivessem feito, o que, de 
certa forma, fundamenta um pouco a razão do entendimento pejorativo da ideia de trabalho, pois 
estaria ligado à tortura.

Entretanto, esta não é a única motivação para tal, pois, sem querer adentrar no campo religio-
so, mas com o único intuito de elucidar a questão e posicionar o leitor no contexto necessário, até 
mesmo a Bíblia já trazia a ideia de trabalho como sendo algo negativo, atrelado a uma concepção 
ruim, ou seja, algo que os homens de bem não deveriam fazer.

Ainda como forma de esclarecimento, o Livro de Gênesis traz a ideia de que, a partir do mo-
mento em que Adão e Eva foram expulsos do paraíso, o trabalho teria sido uma sentença, um casti-
go, uma penitência, pois eles, então, teriam que trabalhar para conseguir comida.

É preciso, portanto, compreender as razões existentes à época para o entendimento do concei-
to de trabalho que, atualmente, é completamente distinto.

Passados os anos, após uma evolução positiva e natural do conceito de “trabalho”, a atividade 
laboral passou a ser vista como uma relação construtiva entre o homem e a natureza, sendo o ho-
mem o agente transformador que, por sua vez, retira da natureza os bens necessários à produção 
material que, por fim, era utilizada como ferramenta facilitadora da vida, conforme ensinamentos 
de Karl Marx (1996). Entretanto, hoje em dia vemos que, completando o raciocínio de Marx, o tra-
balho não é tão somente uma atividade transformadora da natureza, pois a partir do momento em 
que os homens começam a criar algo eles acabam adquirindo novos conhecimentos, experiências 
e habilidades que, na medida em que os praticam, acumulam-se e evoluem.

Ainda sobre a evolução história do conceito de trabalho, Sergio Lessa (2007) explica que:

[…] é a capacidade essencial de, pelo trabalho, os homens construírem um ambiente e uma his-
tória cada vez mais determinada pelos atos humanos e cada vez menos determinadas pelas leis 
naturais, que constitui o fundamento ontolgógico da gênese do ser social.

Ou seja, em razão da capacidade do homem de, com o trabalho, construir e transformar um 
ambiente e uma história, percebemos que o labor, ao longo do tempo, acabou permitindo que as 
pessoas se tornassem seres sociais, o que originou, também, as diferentes sociedades, cada uma 
com seu modo de produção peculiar, inclusive.

Como demonstração dessa evolução histórica do Direito do Trabalho destaca-se a primeira lei 
historicamente relevante ao tema, qual seja, a “Lei de Amparo aos Pobres”, criada em 1601, na In-
glaterra, cujo objetivo era o de resguardar aqueles desprovidos de condições financeiras para uma 
vida digna, cedendo um benefício do Estado (NASCIMENTO, 2009).

A criação da lei supramencionada demonstra-nos, desde já, uma preocupação em conceder 
garantias aos trabalhadores e, também, em distribuir a renda entre os homens, o que acabava cola-
borando para a manutenção da dignidade de todos.

Tempos depois, em 1869, foi criada a Lei de Inspeção Trabalhista, que obrigava o empregador a 
fornecer aos seus empregados todos os meios necessários ao desenvolvimento seguro do trabalho, 
dizendo que:

todo empregador é obrigado a fornecer e a manter, à sua própria custa, todos os aparelhos neces-
sários ao trabalho, tendo em vista a natureza, e particular, do ramo da indústria a que sirvam, e o 

“A prática das longas jornadas, salários ínfimos e condições insalubres 
de trabalho, por exemplo, não podem ser mais aceitas pela sociedade, 
nem mesmo se estiverem travestidas de flexibilização de direitos 
trabalhistas.”

DOUTRINA
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local de trabalho em ordem a fim de proteger os operários, tanto quanto possível, contra os riscos 
de vida e saúde (nascimento, 2009, p. 35).

Passados diversos passos evolutivos no que tange ao Direito do Trabalho, até mesmo porque 
este não é o foco do presente estudo, o próximo passo historicamente relevante seria, então, a pro-
mulgação da Constituição Federal de 1934, considerada a primeira Constituição brasileira a conter 
normas especificamente voltadas ao Direito do Trabalho.

Na Constituição Federal de 1934, o Direito Trabalhista foi elevado, pela primeira vez, a um pa-
tamar constitucional, claro, elencando normas sobre a fixação do salário-mínimo, jornada de tra-
balho, férias, repouso semanal, pluralidade sindical, indenizações por despedida sem justa causa 
e, também, a efetiva criação da atual Justiça do Trabalho que, à época, entretanto, ainda não fazia 
parte do Poder Judiciário (CASTRO, 2013).

Já na Constituição Federal de 1988, mais especificamente no seu artigo 1º, IV, o trabalho é des-
crito como um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito e, além disso, nos artigos 5º e 
6º o trabalho volta a ser citado como direitos fundamental e social, respectivamente. 

Como pode ser visto, aquele primeiro conceito de trabalho foi evoluindo desde um ato deson-
roso para o homem até a atual afirmação de trabalho como ferramenta garantidora de direitos, in-
clusão social e cidadania, cuja vinculação, hoje, é com os direitos fundamental e social do homem, 
não com uma ferramenta de tortura.

Entretanto, não foi somente o Direito Trabalhista que evoluiu com os anos, mas também tudo 
que se encontra ao redor do homem, como o comércio, a tecnologia, a indústria, o armamento, os 
remédios, e as próprias relações humanas.

A globalização, por exemplo, é um efeito da evolução temporal do ser humano e, consequen-
temente, tudo ao seu redor, mais especificamente a tecnologia, pois com ela passou a ser possível 
uma integração muito maior entre os países e as pessoas do mundo inteiro.

Originada na época das Grandes Navegações e Descobertas Marítimas, a globalização permi-
tiu que os europeus passassem a entrar em contato com povos de outros continentes, o que acarre-
tou na possibilidade de novas negociações comerciais e no estabelecimento de conexões culturais 
entre os povos PETRIN, s/d). 

Com o passar do tempo e com o avanço tecnológico, a integração entre pessoas e países dos 
quatro cantos do planeta possibilitou aos diferentes povos a troca de informações, além da realiza-
ção de transações financeiras e comerciais de uma forma muito mais dinâmica.

Uma consequência disso, entretanto, é o imensurável aumento de competitividade comercial 
entre as empresas, pois aquela empresa que dominava um mercado local, por exemplo, agora pas-
sa a concorrer com qualquer outra empresa do mesmo ramo, independentemente da sua localiza-
ção, pois a negociação deixou de limitar-se no espaço, para avançar no menor custo.

Ora, é natural pensarmos que, com o progresso cada vez maior do fenômeno da globalização, 
tornava-se mais fácil entre os homens a troca de tecnologias e conhecimentos, o que só aumen-
tava, por sua vez, a própria evolução tecnológica e a facilidade da troca de informações, como um 
ciclo fechado.

Com base no câmbio facilitado de conhecimentos entre os homens e grupos econômicos, uma 
indústria poderia descobrir uma forma mais simples e econômica de produzir um mesmo artefato 
ou prestar um mesmo serviço de uma forma mais acessível, menos onerosa, o que certamente 
saltava aos olhos dos consumidores que, até então, só tinham uma ou poucas opções de escolha.

A partir daí, as empresas e indústrias começaram uma corrida pela produção menos onerosa, 
cuja alimentação consumisse menos recursos econômicos e menos tempo também, pois tempo, 
àquela época, já se tornava sinônimo de dinheiro.

Então, com a disparada pela produção com menos custos era natural que as empresas inicias-
sem um corte de gastos, claro, pois só assim poderiam aumentar a produtividade e, consequente-
mente, a competitividade vital.

Entretanto, o corte de gastos na produção significa dizer, também, decadência na manutenção 
das condições de trabalho, substituição de trabalhadores e, logicamente, demissões, o que con-
traria a essência do atual entendimento sobre trabalho e, ainda, seus elementos fundamentais. 
Explorando mais este ponto, em virtude da automação e racionalização da produção, do aumento 
de competitividade entre as empresas, a cada ano que se passava era preciso um número menor 
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de trabalhadores para produzir o que as máquinas produziam em um espaço tão curto de tempo e 
com tão pouco custo.

Tal fato, como dito, acarretou desemprego, pois os funcionários eram substituídos por máqui-
nas que não ficavam doentes, não faltavam ao trabalho, quase não erravam, produziam bem mais 
que os homens e, ainda por cima, custavam muito pouco. Este fato trazia outras consequências 
sérias ao Direito do Trabalho, pois o funcionário de uma empresa que, a partir de então, se via 
intimidado pelo risco de perder seu emprego e, consequentemente, seu ganha pão, agora estava 
completamente disposto a abrir mão de grande parte dos direitos trabalhistas que seus pais, avós 
e bisavós tanto lutaram para conseguir, imaginando ser melhor trabalhar em piores condições e 
ganhar menos do que perder o emprego e ver sua família desamparada.

O Direito Trabalhista, neste período, já não era tão somente uma breve citação na Constituição 
Federal, pois os trabalhadores já tinham solidificado direitos como hora extra, salário-mínimo, fé-
rias remuneradas, descanso semanal, previdência social, dentre tantos outros.

Assim sendo, tendo os trabalhadores, com muitos anos de luta, adquirido tais direitos direta-
mente previstos na Carta Magna do país, já não era mais possível que os empregadores simples-
mente os ignorassem.

Então, a alternativa que surgiu foi a chamada flexibilização dos direitos trabalhistas que, em 
verdade, nada mais é do que um termo jurídico utilizado para explicar e fundamentar as diversas 
alterações dos direitos já consagrados.

A citada flexibilização dos direitos trabalhistas, entretanto, vem sendo utilizada tão somente em 
benefício do lucro empresarial, em detrimento das condições de trabalho dos funcionários, claro.

Neste mesmo sentido, leciona Rodrigo Goldschimdt (2009), dizendo que:

nesta linha, para fins de estudo, entende-se por flexibilização o movimento impulsionado pela 
ideologia neoliberal, que pretende suprimir ou relativizar as normas jurídicas que garantem a 
proteção do empregado na relação contratual com seu empregador, com vistas a baratear a mão 
de obra e custo da produção, viabilizando, pretensamente, a competitividade das empresas no 
mercado globalizado.

Como visto, a tal flexibilização do Direito Laboral é apenas uma fundamentação juridicamente 
criada para que seja aceita pela sociedade, de alguma forma, a precarização e/ou redução dos direi-
tos já conquistados pelos trabalhadores ao longo do tempo.

Como consequência da flexibilização dos direitos trabalhistas vemos nascer algumas formas 
anômalas de contratos de trabalho, sempre com o intuito de aumentar a disparidade nas relações 
obreiras, beneficiando o empregador em detrimento do empregado, claro, deixando de lado, para 
isso, a dignidade do trabalhador, a ética, a inclusão social, advindas do trabalho, e a cidadania.

Ainda em relação às formas atípicas de contrato de trabalho, ensina-nos Rodrigo de Lacerdi 
Carelli (2010), ao afirmar que:

assim, ao se adentrar no tema ‘formas atípicas de trabalho’ não se estará querendo eliminar o 
direito do trabalho, mas sim ampliar sua estrutura para albergar essas formas de trabalho que 
se apresentam, como o fim maior de implementação do superprincípio da dignidade da pessoa 
humana na figura do trabalhador.

Como exemplos das citadas formas anômalas de trabalho, temos o trabalho temporário, as 
cooperativas de trabalho, os representantes comerciais autônomos, o trabalho voluntário, o está-
gio, o trabalho avulso, o contrato de aprendizagem e, também, a possibilidade de contratação de 
pessoa jurídica.

Para não alongar o presente estudo nas formas anômalas de trabalho, até mesmo por não 
ser este nosso foco aqui, nos debruçaremos, para exemplificação, somente em uma delas, qual 
seja, a terceirização.

Oriunda da necessidade das empresas de se tornarem cada vez mais competitivas no mer-
cado de consumo, a terceirização, utilizada aqui para demonstração da flexibilização dos direi-
tos trabalhistas, é uma modalidade de contratação em que uma empresa contrata outra para 
prestar determinado serviço, justamente com a intenção de poder focar nas suas atividades 
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principais, enquanto deixa as atividades secundárias a cargo de outrem, poupando, assim, tem-
po e dinheiro.

Atualmente, a Lei nº 13.429/2017, dispõe sobre as relações de trabalho na empresa de presta-
ção de serviços a terceiros. A grande questão da terceirização é que, segundo estudos, os trabalha-
dores terceirizados trabalham cerca de 7,5% a mais e recebem 25% a menos em relação aos traba-
lhadores diretos, além de ficarem, normalmente, menos da metade de tempo no mesmo emprego 
(MADEIRO, 2015).

Além disso, os terceirizados tornam-se alvos fáceis aos golpes trabalhistas, pois muitas empre-
sas atuantes neste ramo simplesmente fecham as portas sem pagar qualquer direito trabalhista aos 
seus funcionários, deixando-os sem qualquer respaldo financeiro, já que muitas empresas iniciam 
suas atividades sem ter dinheiro sequer para sua própria manutenção, muito menos para o paga-
mento de haveres trabalhistas.

Tudo isso nos faz perceber que, desde os primórdios das relações entre trabalho e capital o 
trabalhador é explorado e atua em condições precárias, claro, pois o objetivo sempre foi o lucro e 
não as condições de trabalho.

Entretanto, as coisas mudaram e, atualmente, o lucro não é e nem pode ser o único propósito 
do trabalho, pois a própria Constituição Federal de 1988, como dito alhures, o elevou a um patamar 
constitucional, inclusive classificando-o como direito fundamental e ainda um direito social.

Por isso, a prática das longas jornadas, salários ínfimos e condições insalubres de trabalho, 
por exemplo, não podem ser mais aceitas pela sociedade, nem mesmo se estiverem travestidas de 
flexibilização de direitos trabalhistas.

O Direito do Trabalho não pode, jamais, perder sua principal característica, qual seja, a pro-
teção dos trabalhadores e do próprio trabalho, cuja conquista se deu de forma tão suada ao longo 
dos tempos.

Tudo bem que o mundo seja dinâmico e o mercado de consumo o acompanhe, mas a preca-
rização dos direitos trabalhistas com o intuito de acompanhar a contemporaneidade traz grandes 
riscos aos elementos fundamentais do Direito do Trabalho, fato com o qual não podemos coadunar.

Infelizmente, a incessante e imprudente corrida pelos lucros é capaz de ultrapassar quaisquer 
limites, até mesmo os da ética, da inclusão social e da cidadania.  
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POR  mURILO AITh

Reforma da Previdência 
combaterá privilégios?

P
ara a pergunta sobre o combate aos privilégios com a reforma da Previdência do título 
deste artigo a resposta é: não. O discurso oficial da equipe do presidente Michel Temer 
não expõe no texto atual da reforma da Previdência, pois não inclui uma proposta para 
endurecer as regras de aposentadoria de privilegiados como políticos e militares, por 

exemplo. Quem sofrerá realmente na pele as mudanças propostas de elevação da idade mínima 
para 65 anos para os homens, e 62 anos para as mulheres, para dar entrada na aposentadoria, 
além de o mínimo de 40 anos de contribuição para conseguir o benefício integral, será o traba-
lhador segurado do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e algumas categorias de servido-
res públicos.
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E exatamente pelo discurso não bater com a realidade, o Governo federal já sofreu um duro 
golpe em ter que “empurrar” a votação na Câmara dos Deputados para 2018. Apesar de manter 
uma postura otimista, a equipe e os aliados de Temer não conseguiram garantir o número neces-
sário de votos para assegurar que a proposta de reforma fosse aprovada no Plenário da Câmara.

Certamente, será difícil aprovar a proposta em ano eleitoral. Isso porque em entrevistas re-
centes as lideranças de partidos da base aliada avaliaram que o adiamento da votação da refor-
ma da Previdência para fevereiro de 2018 reduz as chances de aprovação. A avaliação é de que a 
proximidade com as eleições de outubro aumente a resistência dos parlamentares, que temem 
desgaste eleitoral. 

A rejeição atual da proposta da reforma, apesar de ser mais política do que social, favorece 
para que a sociedade participe mais do debate e que mudanças no texto sejam realizadas para 
combater as injustiças e também diminuir verdadeiramente os privilégios.

Coaduno com a opinião do senador Paulo Paim (PT), ao expressar que o governo mente quan-
do afirma, em propaganda sobre a reforma da Previdência veiculada nos meios de comunicação, 
que as mudanças propostas não prejudicarão os trabalhadores. Isso porque o primeiro efeito da 
reforma é extinguir a aposentadoria por tempo de serviço, fazendo com que os homens tenham de 
trabalhar cinco anos a mais, enquanto as mulheres sete anos.

Vale ressaltar que, além de não acabar com os privilégios, o Governo federal também defen-
de três mentiras: a) que a aposentadoria rural não irá mudar; b) que a aposentadoria especial 
não terá alteração alguma; c) e que a idade mínima será de, no máximo, 65 anos para homens, 
e 62 anos para mulheres. Bem, a aposentadoria rural, pelo texto atual passará a ter contribui-
ção, ou seja, diferente de hoje, que não é necessário. Nas propagandas também ouvimos que a 
aposentadoria especial não vai se alterar, mas vai, já que o servidor necessitará demonstrar o 
dano à saúde (não bastará a mera exposição). E a idade mínima pode aumentar, desde que a 
expectativa de vida aumente.

“O Governo federal não apresentou proposta concreta alguma para 
cobrar os maiores devedores da Previdência no Brasil, isto é, as grandes 
empresas. Elas têm, segundo levantamento da CPI da Previdência Social 
do Senado Federal, dívidas de mais R$ 1 trilhão, com valores atualizados 
pela taxa Selic. Esses mesmos grandes empresários são devedores que 
clamam e defendem as mudanças nas regras de aposentadoria no país.”

MuRilo aiTh é advogado especialista em direito previdenciário e sócio do escritório Aith, Badari e Luchin Advogados.

Além disso, o Governo federal não apresentou proposta concreta alguma para cobrar os maio-
res devedores da Previdência no Brasil, isto é, as grandes empresas. Elas têm, segundo levantamen-
to da CPI da Previdência Social do Senado Federal, dívidas de mais R$ 1 trilhão, com valores atua-
lizados pela taxa Selic. Esses mesmos grandes empresários são devedores que clamam e defendem 
as mudanças nas regras de aposentadoria no país.

Ou seja, o privilégio das grandes empresas também não está sendo combatido e nem existe 
uma proposta real para que as dívidas delas sejam pagas num futuro breve. 

Portanto, o texto atual da reforma só afasta o trabalhador da aposentadoria, sem uma contra-
partida justa. Não combate os privilégios de militares e políticos e também das grandes empresas, 
quando o assunto é Previdência Social.  
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ENfOQUE

POR  LUIz fERNANDO ALOUChE E TAmIRA mAIRA fIORAvANTE

Observância de padrões 
trabalhistas como parte 
importante da definição de 
governança corporativa

“A tarefa de aprimorar tanto a redação quanto o conhecimento e 
prática dos códigos de ética e conduta por parte dos empregados, e 
a instituição de mecanismos confiáveis e periódicos de informação ou 
mesmo consulta aos empregados, em paralelo aos esforços nas áreas 
tributária e societária rumo à uma administração mais transparente 
e efetiva será um importante ingrediente na construção de empresas 
com sólido potencial de crescimento.”

A 
cada dia as empresas brasileiras, de todos os tipos e tamanhos, precisam aumentar a 
sua preocupação em melhorar os graus de transparência, de comprometimento e de 
responsabilidade perante clientes, fornecedores, acionistas, sócios, investidores e ain-
da para com a Administração pública.
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Ao aprimorarem os seus respectivos mecanismos de controles internos, as empresas buscam 
principalmente evitar abusos de poder, erros estratégicos de gestão e fraudes decorrentes da atua-
ção do indivíduo em conflito com os interesses da sociedade.  

Assim, uma governança corporativa eficiente cria condições para realizar o objeto social de 
maneira sustentável no longo prazo, contribuindo para a perenidade da empresa. 

Outro importante estímulo para que as empresas aprimorem os seus mecanismos de gestão é 
oriundo da legislação brasileira. Com a edição da Lei nº 12.846/2013 (“Lei Anticorrupção”), o Brasil 
previu a responsabilização objetiva de empresas que pratiquem atos lesivos à Administração públi-
ca nacional ou estrangeira, por exemplo, por meio do pagamento de propina a servidores públicos 
ou fraudes em licitação e contratos.

Além da sua natureza punitiva, a Lei Anticorrupção também previu benefícios para empresas 
que possuam mecanismos e procedimentos internos de integridade (programa de integridade), 
auditoria e incentivo à denúncia, com possibilidade de atenuação de eventual multa aplicada à 
empresa que praticar qualquer um dos atos ilícitos previstos na Lei nº 12.846/2013. Já o Decreto nº 
8.420/2015, que regulamentou a Lei Anticorrupção, detalhou os mecanismos de integridade que as 
empresas devem adotar para poderem pleitear o benefício no cálculo da pena.

A legislação brasileira tem cada vez mais obrigado as empresas a procederem ao aprimora-
mento da organização societária, de mecanismos efetivos de responsabilização dos diretores e 
membros do conselho de administração, da valorização de tomadas de decisão por consenso, de 
melhorias nos controles financeiro e tributário, para facilitar o entendimento dos motivos, da for-
ma e da utilidade dos bens e serviços consumidos pela sociedade.

Não obstante, tais medidas não são suficientes para garantir plenamente uma adequada go-
vernança corporativa. É fundamental olhar para as pessoas que personificam a empresa e a repre-
sentam perante terceiros e avaliar o respectivo grau de entendimento dos valores da empresa, e 
também o comprometimento.

Para tanto, torna-se imprescindível que a empresa estabeleça um claro e detalhado código de 
ética e conduta, que aborde temas como assédios moral e sexual, políticas para oferta e recebimen-
to de brindes, presentes e hospitalidades, procedimentos para prestação de contas, solicitação de 
férias e licenças, dentre outros temas relacionados.

Ademais, além de tratar tais assuntos no treinamento de integração, a empresa deve estabele-
cer um cronograma de treinamentos periódicos de modo a atualizar seus empregados e dar efeti-
vidade aos conceitos legais e administrativos estabelecidos. Em paralelo, sugere-se que a empresa 
crie mecanismos que permitam a qualquer empregado ou terceiro denunciar sigilosamente even-
tual descumprimento das políticas estabelecidas. 

Dentre tais mecanismos destaca-se a instituição de uma “linha confidencial” ou “canal de de-
núncias”, que disponibilize o endereço eletrônico específico ou caixa postal dedicada a receber 
os relatos de supostos descumprimentos do padrão de conduta que se espera dentro da empresa. 
Todas as denúncias devem ser apuradas sigilosamente pelos funcionários responsáveis pelas ques-
tões internas de compliance.

A tarefa de aprimorar tanto a redação quanto o conhecimento e prática dos códigos de ética 
e conduta por parte dos empregados, e a instituição de mecanismos confiáveis e periódicos de 
informação ou mesmo consulta aos empregados, em paralelo aos esforços nas áreas tributária e 
societária rumo à uma administração mais transparente e efetiva será um importante ingrediente 
na construção de empresas com sólido potencial de crescimento, que atrairão e reterão não ape-
nas investidores e clientes, mas também talentos que desejem se tornar parte de uma história de 
sucesso empresarial.  

luiz feRnando alouChe é o sócio responsável pelas áreas traba-
lhista e previdenciária do iWrcF. Formado pela universidade paulista 
de são paulo, é pós-graduado em direito do trabalho pelo centro de 
extensão universitária e em direito da economia e da empresa pela 
Fundação Getúlio vargas. experiência em questões contenciosas e 

consultivas relacionadas às áreas trabalhista e previdenciária. Foi reconhecido por 
diversas vezes como uma das referências na área trabalhista (análise 500 e Legal 
500). É presidente do comitê trabalhista da ordem dos advogados do Brasil (oaB), 
seccional de pinheiros (2014-2017) e membro do instituto dos advogados de são 
paulo (iasp), além de ter sido vice-presidente do comitê de Gestão de pessoas da 
câmara espanhola de comércio (2011-2012).

TaMiRa MaiRa fioRaVanTe é forma-
da pela universidade de são paulo. mes-
tre e doutora em direito do trabalho 
pela mesma universidade. possui exten-
sa experiência em questões trabalhistas 

e previdenciárias, adquirida em mais de 10 anos de 
atuação na área.

A
R

Q
U

IV
O

 P
E

S
S

O
A

L

A
R

Q
U

IV
O

 P
E

S
S

O
A

L

d
iv

u
LG

aç
Ão



ano I - nº 12 - dezembro de 201718

fIChÁRIO jURÍDICO

POR  SéRGIO hENRIQUE SALvADOR

A nova pensão por morte 
do Regime Geral e seus 
controvertidos aspectos – 
uma breve abordagem
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“Como estipular idades em uma tabela de grande impacto na proteção 
social dos postulantes, se, por exemplo, uma jovem viúva da região 
central do país possuir notórias e discrepantes diferenças com uma 
jovem viúva das regiões distantes do Nordeste brasileiro?!”
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V
ive-se momentos peculiares no vigente sistema jurídico brasileiro, advindos das no-
tórias instabilidades política e econômica que permeiam e que têm envolvido toda a 
estrutura pública estatal.
Desde minirreformas, discussões, ativismo judicial, judicialização da política e proces-

sos de impeachment certo é que, há um bom tempo, o cenário brasileiro de transformações sociais 
tem se mostrado cada vez mais plural, diversificado e intenso.

Os abrigados, também entendidos como destinatários da Previdência Social e nomeados “be-
neficiários” pela lei de benefícios, de vez em vez se deparam com surpreendentes estudos e propos-
tas de reforma ou minirreforma de relevantes questões previdenciárias, ocorridas há anos, contu-
do, sem o esperado desfecho sério, responsável, equilibrado e justo, como se espera.

Sim, vivemos ondas populistas, despropositadas e politicamente irresponsáveis, por exemplo, 
de pautar reformas no sistema previdenciário sem os devidos esmero, cuidado e profissionalismo 
existindo, assim, diversas modificações legislativas irrisórias e constitucionalmente questionáveis. 

E isso não é novidade, sequer algo contemporâneo ou recente. Por exemplo, a Lei nº 9.876/1999 
criou o polêmico fator previdenciário, um sonho legislativo de estancar ou equalizar as contas pre-
videnciárias.

De igual modo, a Lei nº 9.032/1995 encerrou o enquadramento como atividade especial por 
presunção de certas categorias profissionais, trazendo, assim, diversas exigências documentais 
que sequer eram normatizadas.

E não para por aí, ou seja, sabidamente o Parlamento tupiniquim discute a PEC nº 287/2016, 
que pretende reformar substancialmente a Previdência Social, porém, de igual modo, ou seja, com 
pouco tecnicismo, com diversas inconstitucionalidades e outros fatores aflorados neste intento.

Na onda de minirreformas ou pequenos ajustes perpetrados às pressas é que se situa o modes-
to e vertente pensamento jurídico.

De fato, objetiva-se refletir sobre a Lei nº 13.135/2015, que recentemente alterou, revogou, 
inseriu e inovou variados aspectos do conhecido benefício da pensão por morte do Regime Geral 
de Previdência, gerido pelo INSS.

Conjunturalmente, de início, se vê a agilidade com que o referido diploma legal foi produzido, 
oriundo de uma medida provisória polêmica, questionável e que sequer trouxe consigo o debate 
social aguardado e no tempo razoável para as discussões que se esperavam.

Criou a citada lei os requisitos de jubilação da pensão morte, mudou a regra no meio do jogo, 
não trouxe critério de transição, atingindo, assim, aqueles já inseridos, filiados e segurados do regi-
me previdenciário, alcançando até mesmo os servidores públicos efetivos, se enraizando também 
nos regimes próprios.

Logo, sob o prisma da constitucionalidade, aliás, requisito basilar de integração e validade de 
nossa ordem jurídica, pode-se apontar diversos tópicos da mudança acima apontada que prejudi-
cam, em abstrato, a convalidação constitucional.

De início, determinou o comando normativo que a viúva ou viúvo deve demonstrar o mínimo 
de dois anos de sociedade conjugal até a data do óbito.  Também para o dependente de primeira 
classe advindo deste citado relacionamento conjugal, podendo ser casamento ou união estável, há 
de ser comprovado um mínimo de 18 contribuições mensais no período que antecede o passamen-
to do instituidor do pensionamento. E ainda trouxe este diploma uma tabela objetiva que deter-
minará o tempo de fruição da prestação, conforme, principalmente, a idade da viúva ou do viúvo.

Pois bem, os três nevrálgicos novos requisitos que abalaram substancialmente a estrutura da 
pensão por morte e seu plano de acesso a partir da lei em análise. Do ponto de vista da inconstitu-
cionalidade, alguns aspectos já foram alinhavados, por exemplo, a rapidez na aprovação, a ausência 
de debate qualitativo, a falta de regras de transição, etc. Contudo, outros merecem ser ventilados.

Ingerência houve do Direito de Família no campo previdenciário, trazendo ideias até então 
restritivas. É que, sabidamente e modernamente, existem outras formas de famílias, outros concei-
tos afetivos, vale dizer, por exemplo, a sociedade homoafetiva, família socioafetiva, enfim, novos 
espectros da entidade familiar que acabam por relativizar o modelo clássico.

Ademais, o Direito Previdenciário tem inovado no campo jurisprudencial, com variados julga-
dos de rateio de pensão entre a viúva, fruto de um relacionamento conjugal reconhecido e aquele 
que vivia da mesma forma com um instituidor da pensão, como se família fosse, porém, à margem 
da institucionalização jurídica.
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fIChÁRIO jURÍDICO

Lado outro, como inserir objetivamente o tempo de dois anos, sem qualquer explicação cien-
tífica, como se os relacionamentos humanos e sociais fossem de fáceis e exatos tratos objetivos?

Não obstante, tais reflexões se mostram pertinentes, vale dizer, se há união estável anterior 
ao casamento formalizado a posteriori. Os aludidos períodos são somados para o cômputo le-
gislativo bienal?

O silêncio para a resposta é o mesmo oriundo dessa lacuna legislativa!
De outra banda, a fixação de um mínimo contributivo anterior ao óbito constitui-se em 

um dos critérios de jubilação ao benefício, em notório descompasso constitucional. É que todo 
o sistema previdenciário está arquitetado em um plano constitucional que contempla atendi-
mento aos riscos existentes, dentre eles a morte, assegurado no artigo 201 e seus parágrafos do 
texto supremo.

Ora, como esperar ou programar o evento morte?! Trata-se de um destempero jurídico inu-
sitado, já que o falecimento não tem dia e nem hora para ocorrer. Logo, estando filiado, segu-
rado e protegido pela constitucional técnica da proteção social, evidente e salutar é que para 
seus dependentes a proteção previdenciária há de ser máxima e completa, mas não temporária, 
fracionada e irrisória.

Registre-se ainda que tanto a lei de benefícios quanto o decreto regulamentador do plano de 
benefícios não fazem distinção protetiva alguma acerca de segurados e dependentes, destinatá-
rios-mor de qualquer regime previdenciário.

Por fim, a surreal e surpreendente fixação de uma tabela temporal para gozo do benefício, 
conforme a idade da(o) viúvo(a). Sobremodo, outra distorção constitucional.

Como narrado, abarcamos a teoria do risco (art. 201, CF) para atendimento, proteção e con-
templação de eventos daqueles filiados e inseridos em um relacionamento jurídico de proteção 
previdenciária. Logo, o momento da necessidade pode ocorrer em questão de minutos, razão pela 
qual os dependentes de um instituidor da pensão, único provedor das despesas familiares, de uma 
hora para outra poderão ficar sem a renda do benefício unicamente pelo critério objetivo e tarifado 
da idade da(o) viúva(o).

Ademais, como estipular idades em uma tabela de grande impacto na proteção social dos pos-
tulantes, se, por exemplo, uma jovem viúva da região central do país possuir notórias e discrepan-
tes diferenças com uma jovem viúva das regiões distantes do Nordeste brasileiro?! 

As discrepâncias constitucionais são evidentes, notórias, lesivas e agressivas, se invocarmos o 
modelo de bem-estar social adotados pelo legislador constitucional em 1988.

A propósito, assim leciona o professor Wagner Balera (2015):

o bem-estar resultou fixado pela sociedade como a marca registrada do estado contemporâneo, 
cuja acertada denominação não poderia ser outra senão estado do bem-estar (Welfare State). no 
direito brasileiro, o bem-estar e a justiça estão situados como valores supremos da nossa sociedade. 

Assim, em que pese ocorrer a integração legislativa no ordenamento hodierno, cabe aos 
pesquisadores e demais operadores explorarem suas razões, motivos e ideais para que o sen-
timento constitucional não se esvazie ao longo do tempo e vire mera meta programática de 
conteúdo abstrato.

Por fim, longe dessas reflexões exaurirem tão intricado tema, no mínimo, emerge a necessida-
de de contínuo debate, conforme as bases constitucionais, diretivas e, acima de tudo, inspiradoras, 
o que a Lei nº 13.135/2015 procurou desprezar.  

RefeRênCiaS

BaLera, Wagner. Noções Preliminares de Direito Previdenciário. são paulo: quartierLatin, 2015.

SéRgio henRique SalVadoR é mestrando em direito das relações sociais pela Fdsm. pós-graduado em direito previdenciário 
pela epd/sp. pós-graduado em direito processual civil pela puc/sp. conselheiro da 23ª subseção da oaB/mG. professor do instituto 
Brasileiro de estudos previdenciários (iBep/sp) e de cursos preparatórios (oaB e inss). integrante da comissão de regime próprio da 
oaB/sp. autor de obras jurídicas pelas editoras Conceito, LTr e Revista dos Tribunais. advogado em minas Gerais. palestrante. sócio do 
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DICAS PROCESSUAIS

A 
reforma trabalhista trouxe uma inovação importante na proporção da responsabiliza-
ção pelos danos havidos em razão da relação de trabalho, em especial quando este for 
causado por mais de um ofensor. 
O artigo 223-E da CLT (com redação dada pela Lei nº 13.467/2017) dispõe que: “São res-

ponsáveis pelo dano extrapatrimonial todos os que tenham colaborado para a ofensa ao bem jurí-
dico tutelado, na proporção da ação ou da omissão”.

Contrario sensu, o art. 942 do Código Civil Brasileiro determina que a vítima pode escolher de 
qual dos ofensores irá cobrar o respectivo valor de cunho indenizatório para o dano causado, bem 
como qual o valor a ser cobrado de cada um ao estabelecer que “Os bens do responsável pela ofen-
sa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado; e, se a ofensa tiver 
mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação”.

No âmbito das relações regidas pelo Código Civil se aplica a chamada “responsabilidade soli-
dária”, ao passo que a reforma trabalhista, em vigor desde novembro/2017, determina que para os 
danos causados por mais de um agente no ambiente de trabalho vale a regra da proporcionalidade. 

Assim, caberá ao empregado demandar judicialmente todos os ofensores, e não mais apenas 
um deles (como poderia ser feito anteriormente), para que se atinja a integral indenização, pois 
cada um dos causadores do dano responderá apenas na proporção de suas respectivas condutas 
ou omissões.  

Reforma e os danos 
extrapatrimoniais da 
relação de trabalho

guSTaVo hoffMan Villena é advogado especialista em direito do trabalho do escritório aith, Badari e Luchin advogados.A
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POR  ALmIR PAzzIANOTTO PINTO

CONTEXTO

D
iz o art. 1º do Código Civil: “Toda pessoa é capaz de direitos e obrigações na órbita 
civil”. “A personalidade começa do nascimento com vida”, completa o art. 2º. Entre o 
nascimento e a maioridade, adquirida aos 18 anos, o homem passa por duas fases: a 
da incapacidade absoluta, encerrada aos 16 anos, e a da incapacidade relativa, perdu-

rável dos 16 aos 18.
São incapazes, “relativamente a certos atos, ou à maneira de os exercer”, os maiores de dezes-

seis e menores de dezoito anos, “os ébrios habituais, os viciados em tóxicos, e os que, por defici-
ência mental, tenham o discernimento reduzido”, “os excepcionais, sem desenvolvimento mental 
completo”, e “os pródigos” (Código Civil, artigos 3º e 4º). O art. 5º conclui: “A menoridade cessa aos 
dezoito anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil”. 

Nem sempre foi assim. Segundo o Código de 1916, apenas aos 21 anos a menoridade tinha 
fim. O passar do tempo e evolução dos costumes levaram o legislador a admitir bastarem dezoito 
anos para que o cidadão, homem ou mulher, se torne apto a tomar conta da própria vida. A plena 

Presunção de hipossuficiência

“Estamos diante de radical mudança de orientação legal, aparente-
mente contrária ao espírito tutelar da CLT. Como reagirão os juízes do 
Trabalho ao serem chamados a decidir entre o artigo 444 e o novo 
parágrafo único?”
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capacidade para atos da vida civil poderá ser conquistada, por maior de 16, pela emancipação, 
pelo casamento, por colação de grau em curso superior de ensino ou pelo estabelecimento civil ou 
comercial, se o fizer com economia própria (Código Civil, artigo 5º).

Válidas para a vida civil, as normas de Direito Civil perdem eficácia quando o homem, ou a 
mulher, passa a participar da vida econômica na posição de empregado. O paradoxo legal é eviden-
te: torna-se capaz aos 16 anos para ser patrão, mas continua incapaz enquanto empregado.

O termo “hipossuficiente” não é encontrado na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), pois 
se oculta no interior do artigo 3º, que traz a seguinte definição: “Considera-se empregado toda pes-
soa física que prestar serviços de natureza eventual a empregador, sob a dependência deste e me-
diante salário”. O perigo consiste no vocábulo “dependência”. O dispositivo estaria mais adequado 
dizendo: “Empregado é a pessoa que trabalha de maneira não eventual para empregador, mediante 
salário pago por hora, dia, semana ou mês”.

A CLT, conforme revelado na Exposição de Motivos, adota o princípio da superioridade da 
ordem estatutária sobre os contratos, “porque a liberdade contratual pressupõe a igualdade dos 
contratantes enquanto o Direito Social reconhece, como um fato real, a situação desfavorável do 
trabalhador e promove a sua proteção legal”. Levando ao extremo a visão tutelar do mundo do tra-
balho, equiparou os empregadores no artigo 2º, parágrafo primeiro, e os empregados no artigo 3º, 
de tal sorte a não reconhecer distinções “relativas à espécie de emprego e à condição do trabalha-
dor, nem entre o trabalho intelectual, técnico e manual”. O manto tutelar do Estado cobre os assa-
lariados, independente da qualificação, função, posição hierárquica e salário. Houvesse igualdade 
prevaleceria o contrato; como a lei presume dependência, predomina a tutela.

Hipossuficiente, segundo o Dicionário Aurélio, “diz-se de, ou pessoa que é economicamente 
fraca, que não é autossuficiente”. O termo não é privativo de empregado. O microempresário pode 
ser hipossuficiente, o mesmo sucede com o pequeno agricultor, o profissional liberal, a dona de 
casa, o aposentado pelo INSS, cujos proventos mal lhes permitem comprar medicamentos. Nem 
todo trabalhador, entretanto, deve integrar a classe ou categoria dos hipossuficientes, só pelo fato 
de ser empregado. O diretor empregado de instituição financeira, de indústria automotiva, de es-
tatal ou sociedade de economia mista por certo goza de condições de vida distintas de alguém 
economicamente fraco. 

Conquanto seja invisível no texto, a presunção da hipossuficiência é forte o bastante para in-
fluir em milhões de contratos, alimentar a doutrina e fundamentar decisões da Justiça do Trabalho. 
Muita tinta se gastou no debate sobre a respectiva natureza, se jurídica, econômica, técnica ou 
social. Prevaleceu, afinal, a doutrina da natureza jurídica. Na prática, todavia, em qualquer relação 
contratual as partes adquirem direitos e contraem obrigações. Do mesmo modo que o empregado 
é obrigado a trabalhar, o empregador tem o dever de lhe pagar e de lhe assegurar o conjunto de 
direitos previstos em lei ou norma coletiva. Afinal, quem se subordina a quem? Ambos estão reci-
procamente ligados por vínculos de direitos e obrigações, sendo incorreto presumir-se a hipossu-
ficiência como estado natural e necessário de todo e qualquer empregado.  

A Lei nº 13.467/2017 adotou dois requisitos para limitar a hipossuficiência trabalhista. Se-
gundo a redação do parágrafo único, acrescido ao artigo 444 da CLT, ganha capacidade contratual 
plena o “empregado portador de diploma de nível superior e que perceba salário mensal igual ou 
superior a duas vezes o limite máximo dos benefícios do Regime Geral da Previdência Social” (R$ 
11.062,00). Preenchidas ambas as exigências, deixaria de ser hipo e passaria a plenamente capaz, 
como no Código Civil, habilitando-se à livre estipulação das relações individuais de trabalho. O 
contrato que celebrar, ou as alterações contratuais que porventura negociar com o empregador, 
com fundamento no citado parágrafo único, sobrepor-se-ão “às disposições (legais) de proteção 
ao trabalho, aos contratos coletivos e às decisões das autoridades competentes” como prescreve 
o artigo 444? Estamos diante de radical mudança de orientação legal, aparentemente contrária ao 
espírito tutelar da CLT. Como reagirão os juízes do Trabalho ao serem chamados a decidir entre o 
artigo 444 e o novo parágrafo único? 

Em Direito, escreveu um experiente jurista, nada pior do que o mal definido.  

alMiR PazzianoTTo PinTo é advogado, foi ministro do trabalho e presidente do tribunal superior do trabalho. autor de A Falsa 
República. A
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RECURSOS hUmANOS

POR  TÁLIA jAOUI

Fake líder: 
espécie sem personalidade 
e inteligência emocional

Tália Jaoui é master coach trainer da Prime Talent Brasil. É apresentadora do programa Conexão Comportamento, no Youtube, psi-
cóloga e palestrante comportamental. É autora dos livros “a revolução do coaching, quando! quando … quando?” e coautora de “a 
elite do coaching”, volumes 1 e 2.

L
íder. Mais uma palavra banalizada. O líder de 2017. Quem é? Onde vive? Do que se ali-
menta? Alguém já viu? Muitas pessoas já viram. E conseguem estabelecer a diferença 
entre o líder e um antigo “castigador”, chamado hoje em dia de “chefe”.
Existe uma grande diferença entre chefiar e liderar. Estar à frente de uma equipe não quer 

dizer necessariamente ser um líder nato. É preciso personalidade e caráter.
Existe também o fake líder. Aquele que prega uma liderança com inteligência emocional, mas 

é um carrasco das piores histórias da carochinha. 
Certa vez, ouvi um destes dizendo: foi um erro grave. Vou ter que castigar a pessoa para servir 

de exemplo para os outros. Oi? Senhor de engenho dando umas chicotadas para “mostrar para os 
outros”?

Tem também aquele líder 100% incongruente, que prega as ações em conjunto, o diálogo, mas 
quando está na frente da equipe se destempera, xingando a todos, criando um clima insuportável.

Outro exemplo de fake líder é aquele que diz que delegar é necessário, com um discurso todo 
pronto, mas que controla tudo, desde canetas, até a vida dos funcionários. Nunca admite estar erra-
do, e contrata pessoas inteligentes apenas para mantê-las sob seus comandos. Não aceita qualquer 
melhoria ou questionamento, vindo de quem quer que seja.

Outro tipo de falso líder é o que espalha “futriquinha” (fofocas e maledicências) entre os co-
laboradores para manter um tipo de controle que só existe na cabeça dele. Diz que um colega de 
trabalho não gosta do outro, e por aí vai. Não sabe que as pessoas conversam e logo descobrem a 
infantilidade da criatura.

Entre as características marcantes, o falso líder fala demais, se mostra demais, parece um pa-
vão, encobrindo uma forte insegurança de não ter a mínima ideia de como se lida com seres huma-
nos. Quer dinheiro e poder. O negócio todo se resume em dinheiro.

A boa notícia é que o fake líder é uma espécie em extinção, pois a maioria tem bom senso 
para administrar suas emoções e julgamentos, criando um clima organizacional de confiança e 
foco na solução.   
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POR  AKIRA SASSAKI

A 
entrada em vigor da reforma trabalhista, em novembro, deve gerar muitas mudanças 
na Justiça do Trabalho. Porém, a simples edição de uma nova norma não significa que 
as mudanças serão automáticas. A Constituição Federal continua em vigor e o Judiciá-
rio terá que analisar os fatos para que o Direito seja aplicado com base na primazia da 

realidade. Dessa forma, é prematuro afirmar que os juízes, os fiscais do Trabalho e os promotores 
não cumprirão a lei.

No que diz respeito às novas regras houve atualização e adequação das leis ao mercado de 
trabalho. Agora, é possível, por exemplo, que os intervalos para refeição sejam reduzidos para 30 
minutos. Antes, quando os intervalos para refeição não eram usufruídos em sua integralidade – 
uma hora – as empresas podiam ser condenadas ao pagamento de horas extras.

Já no tocante às férias houve outro grande progresso. Há possibilidade de que elas sejam di-
vididas em até três vezes. Pelo menos uma deve ter 14 dias corridos. As outras não podem ser in-
feriores a cinco dias. Em muitas empresas, era inviável o gozo das férias num único período de 20 
a 30 dias. Muitas empresas possuíam as férias coletivas e empregados não podiam se ausentar por 
um período tão grande. Assim, muitas empresas eram condenadas a pagar novamente as férias não 
usufruídas regularmente.

Os serviços de teleatendimento foram regulamentados definindo-se a forma de atuação dos 
empregados do setor. Os danos extrapatrimoniais também foram especificados e definidos os 
graus de ofensas e condenações.

Em relação à terceirização, infelizmente foram estabelecidos critérios diferentes para a Ad-
ministração pública direta e indireta, restringindo-se a sua aplicação às empresas privadas. Uma 
novidade é a possibilidade de extinção do contrato de trabalho entre empregado e empregador 
com a redução pela metade do valor correspondente ao aviso prévio e à multa do FGTS (20%), 
com o pagamento total das demais verbas. O empregado não tem direito, neste caso, ao seguro-
-desemprego. Foi regulamentada a contribuição sindical somente para os sindicalizados e para 
aqueles empregados que optarem expressamente em fazê-lo.

As convenções coletivas e os acordos coletivos de trabalho passaram a ter prevalência sobre 
as leis em matérias específicas, como jornada de trabalho, banco de horas, intervalo intrajornada, 
participação nos lucros e outras verbas especificadas.

Ficaram expressamente definidas as matérias sobre as quais não poderá haver redução ou su-
pressão, por exemplo, salário-mínimo, salário-família, licença-maternidade e outras verbas. Ficou de-
finido, ainda, que a sucumbência em processos judiciais será sempre da parte sucumbente na perícia.

Em linhas gerais,  as principais alterações introduzidas com a reforma trabalhista foram as 
mencionadas. Porém, para a sua aplicação pelos fiscais do Trabalho, pelo Ministério Público do 
Trabalho e pelo Poder Judiciário do Trabalho deverá ser considerada primeiramente a Constituição 
Federal e a CLT. Isso porque as matérias nestes diplomas previstas somente poderão ser alteradas 
mediante procedimento jurídico próprio, e não por lei ordinária.

Assim, alguns itens trazidos com a reforma trabalhista poderão ter a sua aplicação imediata. 
Entretanto, muitos pontos serão discutidos mediante ações de inconstitucionalidade propostas 
pelos órgãos competentes até a sua aplicação. O Judiciário aplicará sempre as regras com base nos 
fatos perante a lei, os costumes e os princípios gerais de Direito, notadamente mediante o princípio 
da primazia da realidade.  

Mudanças da reforma trabalhista 
não são automáticas

akiRa SaSSaki é gerente jurídico trabalhista do adib abdouni advogados.
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TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA
Provisoriedade

A C Ó R D Ã O
6ª Turma
GDCCAS/bgf

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA. PROVISORIEDADE. CARGO 
DE CONFIANÇA. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. Diante da ausência de violação aos dispositivos invo-
cados e da inobservância do art. 896, § 1º-A, I e III e §8º, da CLT, não há como se admitir o recurso de 
revista. Agravo de instrumento de que se conhece e a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento em Recurso de Revista n° TST-
-AIRR-21512-85.2014.5.04.0204, em que é Agravante WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. e Agra-
vado ANDERSON MELLO TATSCH.

Agravo de instrumento interposto com o fim de reformar o despacho que denegou seguimento ao 
recurso de revista.

Contraminuta apresentada.
Desnecessária a remessa dos autos ao d. Ministério Público do Trabalho.
É o relatório.

VOTO

CONHECIMENTO
Conheço do agravo de instrumento, porque regular e tempestivo.
MÉRITO
Eis o teor do despacho denegatório:
PRESSUPOSTOS INTRÍNSECOS
Remuneração, Verbas Indenizatórias e Benefícios / Adicional / Adicional de Transferência.
Duração do Trabalho / Horas Extras / Cargo de confiança.
Remuneração, Verbas Indenizatórias e Benefícios / Salário/Diferença Salarial / Salário por Equipa-

ração/Isonomia.
Não admito o recurso de revista nos itens.
Nos termos já referidos em preliminar, o exame dos requisitos de admissibilidade foram exacerba-

dos pela nova redação dada ao art. 896, § 1º-A, da CLT pela Lei nº 13.015/14. Diante disso, mostra-se im-
prescindível, para efeitos de cotejo analítico, que a parte realize o confronto entre todos os fundamentos 
da decisão regional acerca da matéria, com cada uma das violações indicadas, contrariedades aponta-
das, e divergências jurisprudenciais transcritas . Assim, é necessário, sob pena de não haver análise das 
razões recursais, que a parte indique o trecho da decisão regional (inciso I) , apontando a contrariedade a 
dispositivo de lei ou divergência jurisprudencial (inciso II), e realize a comparação entre os fundamentos 
da decisão recorrida e os motivos pelos quais a decisão incorre na contrariedade referida, expondo as 
razões de reforma (inciso III).

A análise do recurso revela que a recorrente não observou o ônus que lhe foi imposto pela lei. Em-
bora transcritos os trechos das matérias controvertidas, a parte não cuidou de individualizar os pontos 
da decisão recorrida e associar o seu teor em confronto analítico com as pretensões recursais ou seja, 
não há cotejo entre a tese do Regional e as violações legais e constitucionais apontadas e divergências 
trazidas. A lei exige a demonstração fundamentada, especificando onde e como os dispositivos de lei e 
da Constituição Federal apontados, bem como as divergências trazidas afrontam e divergem da aplica-
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ção da lei a casos idênticos, sob circunstâncias e fatos jurídicos análogos, ônus processual do qual não 
se desincumbiu a recorrente.

De toda forma, ainda que superadas tais circunstâncias, a questão foi solucionada à luz dos elemen-
tos de fato e de prova, os quais são insuscetíveis de reexame (Súmula nº 126 do C. TST).

Nestes termos, nego seguimento ao recurso quanto aos temas: “01. DO ADICIONAL DE TRANSFE-
RÊNCIA”; “02. DAS HORAS EXTRAS. DO EXERCÍCIO DE CARGO DE CONFIANÇA”; “3. DA EQUIPARA-
ÇÃO SALARIAL”.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO / Partes e Procuradores / Sucumbência / Honorá-
rios na Justiça do Trabalho.

Alegação(ões):
– violação do(s) art(s). 11, § 1º, da Lei nº 1.060/50
– divergência jurisprudencial.
Na forma do art. 896, § 1º-A, da CLT, com a redação dada pela Lei 13.015/14, a matéria de insurgên-

cia é delimitada com a transcrição do seguinte trecho do acórdão: “Os honorários são devidos sobre o 
valor bruto da condenação, conforme Súmula nº 37 deste E. TRT. Provimento negado “.

A reclamada recorre alegando que “ os honorários deverão ser calculados sobre o valor líquido apu-
rado, e não sobre o bruto, nos termos do § 1º do art. 11 da Lei nº 1060/50.”

Não admito o recurso de revista no item.
No meu entender, considerando que o conceito de “bruto” (de que trata a Súmula Regional 37 deste 

Regional) corresponde à inclusão dos descontos previdenciários e fiscais, a decisão está em consonância 
com a Orientação Jurisprudencial 348 da SDI – I do TST: Honorários advocatícios. Base de cálculo. Valor 
líquido. Lei nº 1.060, de 05.02.1950. (...) Os honorários advocatícios, arbitrados nos termos do art. 11, § 
1º, da Lei nº 1.060, de 05.02.1950, devem incidir sobre o valor líquido da condenação, apurado na fase de 
liquidação de sentença, sem a dedução dos descontos fiscais e previdenciários. Tal circunstância invia-
biliza inclusive o recebimento do recurso , na forma do § 7º do art. 896 da CLT, com a redação dada pela 
Lei nº 13.015/2014 e da Súmula nº 333 do TST.

Nestes termos, nego seguimento ao recurso quanto ao tópico “4. DOS HONORÁRIOS ASSISTEN-
CIAIS”.

CONCLUSÃO

Nego seguimento.
Na minuta de agravo de instrumento, o reclamado reitera as alegações do recurso de revista, ao 

argumento de que preencheu os requisitos do art. 896 da CLT. Aduz que indicou o trecho da decisão 
recorrida e foram apontadas de forma analítica e explícita os fundamentos que embasaram o recurso 
interposto.

Registre-se, primeiramente, que o reclamado não renova, na minuta de agravo de instrumento, as 
suas alegações quanto ao tema “honorários assistenciais”, pelo que não será apreciado.

Quanto ao adicional de transferência, esse o trecho transcrito nas razões de recurso de revista:

“(...)
A norma do artigo 469 da CLT disciplina a matéria atinente à transferência, trazendo diversas 

situações que podem ensejar o direito ao adicional em comento. Refere que não se considera trans-
ferência aquela que não acarreta necessariamente a mudança de domicílio do empregado e, em seu 
§ 3º, exige a transitoriedade da transferência, pois que impõe pagamento de adicional não inferior 
a 25% “enquanto durar essa situação”.

A norma tem por fito evitar a alteração unilateral do contrato de trabalho consistente na transferên-
cia e eventuais prejuízos financeiros decorrentes ao empregado.

Em relação à transferência do autor para Santana do Livramento, resta evidente o caráter provisó-
rio, tendo em vista que, conforme bem destacado na sentença, a transferência ocorreu de abril a dezem-
bro de 2012.

Nada a reparar.
Nego provimento ao recurso da reclamada.
Quanto à transferência para Chapecó, com razão o reclamante.
(...)
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Dou provimento o recurso ordinário do reclamante para acrescentar à condenação o pagamento 
de adicional de transferência, nos termos do art. 469, § 3º, da CLT, no período em que prestou serviços 
na cidade de Chapecó/SC, observados os mesmos critérios e reflexos deferidos na sentença quanto à 
transferência para Santana do Livramento.”

Nas razões de recurso de revista, o reclamado alega que a transferência ocorreu em caráter defini-
tivo, com majoração salarial, e o autor fixou moradia no local para o qual foi transferido. Destaca que o 
autor ocupa cargo de confiança, não fazendo jus ao adicional de transferência. Indica ofensa ao art. 469, 
§§ 2º e 3º, da CLT e colaciona arestos.

Além de trazer argumentos não enfrentados no trecho transcrito, atinentes à ocupação de cargo de 
confiança e à percepção de majoração salarial, o reclamado parte de premissa fática distinta daquela 
registrada pelo eg. TRT, no sentido de que “Em relação à transferência do autor para Santana do Livra-
mento, resta evidente o caráter provisório, tendo em vista que, conforme bem destacado na sentença, a 
transferência ocorreu de abril a dezembro de 2012”.

Assim, não consegue demonstrar, de forma analítica, nos termos do art. 896, §1º-A, III, da CLT, em 
que medida a decisão regional teria violado o art. 469, §§2º e 3º, da CLT.

Quanto à divergência jurisprudencial, em suas razões de recurso de revista, o reclamado descum-
priu o art. 896, § 8º, da CLT, porque não apontou “as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os 
casos confrontados”.

Em relação ao “cargo de confiança”, esse o trecho transcrito nas razões de recurso de revista:
No caso, não pode ser reconhecida ao autor a exceção do art. 62, II, da CLT, pois o contexto que 

emerge dos autos não evidencia o exercício de típico cargo de gestão. O reclamante não tinha poder de 
mando ou de representação, atributos inerentes a quem exerce cargo de gestão. Ao contrário, a testemu-
nha Sandro Lenemar confirmou que o reclamante não tinha poderem para admitir, nem para demitir 
funcionários, nem para negociar preços, de modo que, para chegar mais tarde ou mais cedo, tinha que 
pedir autorização.

A testemunha Renan ainda relatou que o autor era subordinado ao gerente da loja.
Quanto ao intervalo concedido parcialmente, incidem as disposições da Súmula nº 437, I e III, 

do TST.
Nesse contexto, era da reclamada o dever de pré constituição da prova sobre a efetiva jornada reali-

zada pelo seu empregado, ônus do qual não se desincumbiu. Incide, portanto, a jurisprudência consoli-
dada pela Súmula nº 338, I, do TST. O Juízo fixou jornada nos seguintes termos:

– de segundas a sábados, das 6h45min às 20h, com trinta minutos de intervalo;
– em dois domingos por mês, das 6h45min às 19h30min, com trinta minutos de intervalo;
– cinco feriados por ano, das 6h45min às 19h30min, com trinta minutos de intervalo.
Também não há o que ser retificado na jornada fixada, que leva em conta as alegações da inicial, 

ponderada pelo conjunto probatório. Destaco que a testemunha Sandro Lenemar confirmou o labor em 
jornada extensa, bem como o gozo parcial do período do intervalo, tendo ainda confirmado o labor em 
finais de semana e feriados.

A condenação ao pagamento de horas extras, intervalo intrajornada e domingos e feriados trabalha-
dos e horas relativas à inobservância do intervalo entre jornadas é decorrência lógica da jornada fixada.

Provimento negado.
Nas razões de recurso de revista, o reclamado alega que o autor exercia cargo de confiança, com 

todas as prerrogativas da função, aplicando-se à espécie o disposto no art. 62, II, da CLT. Diz que or-
ganizava o seu horário e só estava submetido ao diretor da loja, bem como participava diretamente 
do processo de admissão e demissão dos subordinados. Aduz que o reclamante não fez prova de labor 
em domingos e feriados, nos termos dos arts. 818 da CLT e 333 do CPC. Sustenta que o art. 62 da CLT 
não exige, para fins de enquadramento no inc. II, a gratificação de função de 40% sobre o salário. 
Colaciona arestos.

Mais uma vez, o reclamado parte de premissa fática distinta daquela registrada pelo eg. TRT, no sen-
tido de que “O reclamante não tinha poder de mando ou de representação, atributos inerentes a quem 
exerce cargo de gestão”, de forma que não há falar em ofensa ao art. 62, II, da CLT.

Ressalte-se que decidir de forma contrária requer o revolvimento de matéria fático probatória, o 
que é vedado nesta instância recursal, nos termos da Súmula nº 126 deste Tribunal.

Além disso, a alegação recursal de que o enquadramento no inc. II do art. 62 da CLT prescinde da 
gratificação de função de 40% sobre o salário não foi objeto de análise no trecho transcrito, bem como a 
questão da prova do labor aos domingos e feriados.
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Emerge, portanto, o óbice do art. 896, § 1º-A, I e III, da CLT.
Quanto à divergência jurisprudencial, em suas razões de recurso de revista, o reclamado descum-

priu o art. 896, § 8º, da CLT, porque não apontou “as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os 
casos confrontados”.

A respeito da “equiparação salarial”, esse o trecho transcrito nas razões de recurso de revista:

“(...)
A sentença julgou improcedente o pedido de equiparação salarial com os paradigmas Marcus 

e Eliane, sob o argumento de que trabalhavam em localidades distintas.
De acordo com o art. 461 da CLT, para que haja equiparação salarial com outro empregado é 

necessário o preenchimento das seguintes condições: a) identidade de função;
b) igualdade de valor do trabalho; c) trabalho na mesma localidade; d) diferença de tempo de 

serviço inferior a dois anos entre equiparando e paradigma; e) inexistência, na empresa, de quadro 
organizado em carreira, prevendo acesso por antiguidade e merecimento. Por trabalho de igual va-
lor prevê o art. 461, § 1º, da CLT, ser aquele feito com igual produtividade e com a mesma perfeição 
técnica.

(...)
No caso dos autos, entendo que os municípios dos paradigmas Marcus e Eliane (Porto Alegre, 

São Leopoldo, Sapiranga e Novo Hamburgo) pertencem a mesma região metropolitana do recla-
mante (Canoas).

Portanto, no período em que reclamante e paradigmas trabalharam na mesma função e região 
metropolitana, independente dos setores serem diversos, o autor faz jus ao pagamento das diferen-
ças salariais por equiparação.

Não há prova de que os paradigmas exercessem suas funções com maior perfeição ou que lhe 
fosse exigida maior técnica.

Dou provimento ao recurso do reclamante para acrescer à condenação o pagamento diferen-
ças salariais por equiparação aos paradigmas Marcus Souza Fornari e Eliane Charga no período de 
01/05/2011 a 31/03/2012, observada a irredutibilidade salarial quanto ao interregno posterior, com 
reflexos em repousos semanais remunerados, saldo de salário, férias com 1/3, 13º e FGTS.

Nas razões de recurso de revista, o reclamado alega que somente é devida a equiparação sa-
larial aos empregados que exercem a mesma função, no mesmo setor, na mesma loja, o que não 
ocorre no caso em tela. Destaca que o autor não comprovou a identidade de funções. Indica ofensa 
aos arts. 461, § 1º e 818 da CLT e 373, I, do CPC/15. Colaciona arestos.

Nos termos da Súmula nº 6, X, do TST, para o reconhecimento da equiparação salarial, é per-
mitido que os equiparandos tenham trabalhado em municípios distintos, que pertençam à mesma 
região metropolitana.

No caso, o Regional registra que “os municípios dos paradigmas Marcus e Eliane (Porto Alegre, 
São Leopoldo, Sapiranga e Novo Hamburgo) pertencem a mesma região metropolitana do recla-
mante (Canoas)”. Assim, encontra-se preenchido o requisito de “mesma localidade”. Incólume o 
art. 461, § 1º, da CLT.

Ademais, não há que se falar em violação dos arts. 818 da CLT e 373, I, do CPC/73, pois, no caso, 
foram devidamente observadas as regras da distribuição do ônus da prova (Súmula 6, VIII, do TST).

Quanto à divergência jurisprudencial, em suas razões de recurso de revista, o reclamado des-
cumpriu o art. 896, § 8º, da CLT, porque não apontou “as circunstâncias que identifiquem ou asse-
melhem os casos confrontados”.

Registre-se, por fim, que a Lei nº 13.467/2017 não retroage para atingir os eventos ocorridos antes 
de sua vigência, nem os processos cujas decisões foram publicadas antes de 11/11/2017.

Nego provimento.
Isto posto, acordam os Ministros da Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimida-

de, conhecer do agravo de instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento.
Brasília, 6 de dezembro de 2017.
Firmado por assinatura digital (MP 2.200-2/2001)

Cilene Ferreira Amaro Santos
Desembargadora Convocada Relatora
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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO

AUTO DE INFRAÇÃO
Contratação de pessoas com deficiência

PROCESSO Nº 0010127-08.2017.5.03.0029 (RO)
RECORRENTE: UNIÃO FEDERAL (PGFN)
RECORRIDO: TORA TRANSPORTES INDUSTRIAIS LTDA.
RELATOR(A): LUIZ OTÁVIO LINHARES RENAULT

EMENTA

RECURSO ORDINÁRIO. MULTA ADMINISTRATIVA. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. 
CONTRATAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE TRABALHADORES INTERESSA-
DOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO PELA RÉ. A imposição de penalidade administrativa, por 
descumprimento da obrigação de contratar pessoas com deficiência, para atingimento da quota pre-
vista no art. 93 da Lei nº 8.213/91, merece prevalecer quando o acervo probatório não é suficiente para 
demonstrar que a parte Autora perseguiu cumprir a norma legal e ainda assim não obteve êxito na 
contratação a preencher a quota legal. A empresa não comprovou, suficientemente, a ausência de 
pessoas com deficiência para o preenchimento das vagas a elas destinadas, sendo imperiosa a reforma 
da r. sentença, para declarar hígido o auto de infração discutido nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de recurso ordinário oriundos do d. Juí-
zo da 1ª Vara do Trabalho de Contagem, em que figuram, como Recorrente, UNIÃO FEDERAL (FAZENDA 
NACIONAL) e, como Recorrida, TORA TRANSPORTES INDUSTRIAIS LTDA.

RELATÓRIO

O d. Juízo da 1a. Vara do Trabalho de Contagem, por meio da r. sentença de fs. 317/319, prolatada 
pelo MM. Juiz FABIANO DE ABREU PFEILSTICKER, nos autos da ação anulatória ajuizada por TORA 
TRANSPORTES INDUSTRIAIS LTDA. em face da UNIÃO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL), julgou PRO-
CEDENTES, EM PARTE, os pedidos formulados, declarando a nulidade auto de infração n. 202966909, 
bem como da multa administrativa ali prevista.

Os embargos de declaração apresentados pela União Federal foram julgados procedentes para sa-
nar irregularidade na redação do dispositivo da r. sentença proferida, fixando que a declaração de nu-
lidade afetou foi o auto de infração de n. 20741728-8, bem como da multa administrativa ali prevista, 
conforme r. decisão de id 6d79119.

A UNIÃO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL) interpôs recurso ordinário de ID. 62766bc, pretenden-
do a reforma do r. julgado a quo, defendendo a legitimidade da autuação e da multa aplicada.

A Autora apresentou a contraminuta de ID. dbec5f5.
Manifestação do d. Ministério Público do Trabalho, ID. 342df99, lavra do
I. Procurador EDUARDO MAIA BOTELHO, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
Conheço do recurso ordinário interposto pela União Federal, porque preenchidos os pressupostos 

legais de admissibilidade.
JUÍZO DE MÉRITO
A União Federal (PGFN) pretende a reforma a r. decisão de origem que declarou a nulidade do auto 

de infração nº 20741728-8, bem como da multa administrativa ali prevista.
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Afirma, em resumo, que deve subsistir o auto de infração, eis que é incontroverso que a empresa 
não contratou o número de trabalhadores de modo a preencher a cota que decorre do art. 93 da Lei nº 
8.213/91, devendo imperar a objetividade da norma que exige a contração de portadores de deficiência, 
nos percentuais que especifica. Acrescenta, ainda, in verbis:

“Embora a lei não apresente exceções, a jurisprudência admite o afastamento da multa para 
empresa que não preencham as vagas previstas em lei, caso comprovem efetivos esforços para re-
alizar as contratações.

Para que se aplique a jurisprudência com o mínimo de segurança jurídica, mostra-se necessá-
rio que o judiciário defina, também, os parâmetros aptos a se verificar quais atos (e quais provas) 
são necessários para a comprovação do esforço capaz de afastar a penalidade.

No caso em apreço, o juízo entendeu que algumas poucas publicações de oferta de vagas se 
mostra o bastante.

Com base em que? Em sua convicção pessoal? Sim. Mas baseado em que parâmetros? Inter-
pretação? Sim. Mas de que norma, se a lei não prevê exceções?

É perfeitamente possível que outro magistrado, analisando o mesmo caso, entendesse que os 
referidos esforços são insuficientes. A propósito, a empresa deveria contratar 27 pessoas e contra-
tou 16, numa região metropolitana com cerca de 6 milhões de habitantes.

Fato é que a respeitável jurisprudência que se construiu, para afastar a penalidade em casos 
nos quais a contratação de deficientes e pessoas reabilitadas se mostrava impossível, tornou-se 
instrumento para se descumprir a lei, por falta de critérios minimamente objetivos para se definir o 
“esforço” necessário para tentar cumprir a lei.

A falta de parâmetros permite, além das mais diversas e subjetivas interpretações do Judiciário, 
que o empregador simplesmente anuncie vagas e alegue a divulgação de tais vagas como seu “esfor-
ço”, para não cumprir a lei nem se submeter as suas penalidades.

Entende a União que a lei deve ser cumprida em sua literalidade. Contudo, se esta for a 
interpretação deste Tribunal, para que a Jurisprudência seja aplicada com Justiça e Segurança, 
o mínimo de parâmetros do “esforço”, proporcional ao número de vagas a ser preenchidas, deve 
ser definido.

No caso em apreço, a interpretação do juízo não atende aos rigores necessários. A autora apre-
senta poucas publicações de oferta de emprego.

Deveras, seria muito conveniente para as empresas, simplesmente anunciar vagas de emprego 
para pessoas deficientes e reabilitadas no jornal e recusar todos os eventuais candidatos, e assim se 
livrar do cumprimento da lei.

Alegue-se, ainda, que não há prova ou controle da referida iniciativa, que se torna mera ale-
gação, não prova de efetivos esforços para a contratação de pessoas com deficiência ou pessoas 
reabilitadas” (id 62766bc – Pag. 5 e 6 ).

O d. Juízo a quo julgou nulo o auto de infração, sob o fundamento de que “No caso dos autos, não 
há indicação ou comprovação de que a empresa autora se recusou a contratar os beneficiários da norma 
do art. 93 da Lei nº 8.213/91”. E acrescentou:

“Pelo contrário, do cotejo dos autos, verifico que a reclamante tomou providências no sentido 
de admitir trabalhadores reabilitados pela Previdência Social e/ou pessoas portadoras de deficiên-
cia, buscando candidatos em órgãos competentes, como INSS, e firmando convênios com institui-
ções para divulgação das vagas (fls. 47/159 do PDF).

Ademais, a reclamante possui em seu quadro funcional empregados enquadrados na situ-
ação em comento, ainda que em número inferior ao legal, o que ocorreu por fatos alheios a sua 
vontade.

Ressalto, ainda, que não se pode admitir a contratação de maneira indistinta, sem qualquer 
observância da devida readequação funcional necessária a socialização do indivíduo em situação 
especial, mas tão somente para cumprimento da lei. As limitações dos portadores de deficiência 
devem ser levadas em consideração a natureza das atividades por eles desenvolvidas e a atividade 
empresarial, sob pena de lhes causar mais danos do que benefícios, o que acabaria por precarizar 
ainda mais a situação, não alcançando o real sentido de inclusão social da medida.” (id d20aeba – 
Pag. 1 e 2).
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Entretanto, o caso em análise merece desfecho diverso, data venia.
Isto porque a empresa Autora não comprovou, suficientemente, a insuficiência de pessoas com 

deficiência para o preenchimento das vagas a elas destinadas.
E, como disse a União, num universo de cerca de 600 empregados, não é crível que a empresa não 

possa disponibilizar um número de cerca de 30 postos de trabalho e reservá-los a pessoas com deficiência.
De outro lado, vejo da relação apresentada pela própria Autora relativamente aos postos de risco a 

essas pessoas, que ela elenca funções de forma aleatória, e sem um critério legal que a permita excluir 
essas ou determinadas para fins de colocação das PCD (vide ID 79a5d84 QUADRO ATIVO NOV2016), 
quando se observa postos de trabalho como CONFERENTE 11vagas CONFERENTE II 4 vagas COORD 
MANUTENCAO 1 vaga ENCARREGADO DE PATIO 2 vagas LIDER DE LINHA FERREA 2 vagas LIDER DE 
SEGURANCA 4 vagas, que não têm a aparente limitação ou incidência de risco a que alude a Autora. 
Aponta ela, nesse documento, um universo de 219 postos de trabalhos que ela seleciona como aptos 
a apuração de cota para deficientes, e outro grupo, de 244 postos, para os quais sinaliza algum tipo de 
restrição à contratação.

Na verdade, a empresa está a fazer leitura altamente restritiva da norma, o que, a sentir desta Turma 
julgadora, não poderia fazê-lo.

Neste ponto, peço vênia para transcrever os fundamentos exarados em acórdão desta Primeira Tur-
ma em que foi apreciada situação semelhante, de relatoria do Exmo. Des.

Emerson José Alves Lage, nos autos nº 0000895-97.2013.5.03.0065, adotando-os, mutatis mutandi, 
como razões de decidir:

“Segundo constou do auto de infração de f. 49, lavrado pelo MTE em 27/01/2010, a empresa 
executada contava, naquela ocasião, com 33 empregados beneficiários do sistema de cotas, quando 
deveria ter 55, por sujeitar-se à cota legal de 5%, nos termos previstos na Lei nº 8.213/91.

Em sua defesa administrativa a agravante admitiu o não preenchimento da cota legal, alegan-
do a impossibilidade de cumprir a obrigação, por não encontrar no mercado de trabalho forma de 
preencher todas as vagas exigidas (f. 54).

A Lei nº 7.853, de 24/10/1989, assegurou às pessoas portadoras de deficiência o pleno exercício 
de seus direitos básicos, inclusive o direito ao trabalho. Para tanto, veio a Lei nº 8.213/91, em seu 
art. 93, instituir, no âmbito da iniciativa privada, uma reserva de mercado, estabelecendo um per-
centual de vagas a serem preenchidas e mantidas no quadro de pessoal da empresa para deficientes 
físicos e beneficiários reabilitados da previdência social.

O objetivo do legislador foi o de assegurar igualdade de tratamento entre os portadores de de-
ficiência ou reabilitados pela Previdência Social e os não portadores, visando à profissionalização 
e a inserção desses trabalhadores no mercado de trabalho, pois a Convenção nº 159 da OIT, ratifi-
cada pelo Brasil, prevê que todo País membro deverá considerar que a finalidade da reabilitação 
profissional é a de permitir que a pessoa deficiente obtenha e conserve um emprego e progrida 
no mesmo, e que se promova, assim, a integração ou a reintegração dessa pessoa na sociedade, 
com o claro objetivo de garantir medidas adequadas para reabilitação profissional e a promoção 
de oportunidades de emprego para portadores de deficiência, tendo como princípio fundador o da 
igualdade de oportunidades entre todos os trabalhadores.

Mas a obrigação gerada pela Lei nº 8.213/91 às empresas, somada à efetiva ação do órgão go-
vernamental e do Ministério Público, vem resultando na alegação do setor privado de um excesso 
de vagas em relação à mão de obra disponível, de falta de pessoas qualificadas para preenchimento 
dos cargos e de impossibilidade de contratação de pessoas portadoras de deficiência para trabalho 
em determinados segmentos empresariais, como se afirmou neste processo.

Contudo, inexiste qualquer ressalva na própria Lei ou no decreto regulamentador que permita 
interpretação restritiva à reserva de cotas. A norma é taxativa e não comporta exceções. O art. 93 da 
Lei nº 8.213/91 deve ser respeitado em sua inteira acepção, ao menos até que o Supremo Tribunal 
Federal se pronuncie acerca da constitucionalidade da Lei nº 8.213/91.

Considera-se que as disposições legais se harmonizam com as normas constitucionais, espe-
cialmente o inciso XXXI dos arts. 7º e 37, VIII, que asseguram aos trabalhadores urbanos e rurais a 
proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador 
portador de deficiência, bem como a reserva de um percentual de cargos e empregos públicos.

A respeito da matéria, a lição de Sebastião Geraldo de Oliveira: Diante dessas obrigações legais 
do empregador, pode-se perguntar o que acontece quando a empresa não observa o percentual 
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mínimo fixado no art. 93 da Lei nº 8.213/91? Pode um trabalhador reabilitado ou mesmo deficiente 
habilitado exigir a sua admissão? Quais as conseqüências para o empregador em razão do descum-
primento desta norma? Qual a medida judicial cabível?

O preceito do art. 93 da Lei nº 8.213/91 tem natureza jurídica de norma de ordem pública, cujo 
cumprimento não pode sofrer qualquer restrição, mormente em razão do seu indiscutível alcance 
social, mundialmente consagrado (omissis).

Cabe ao Ministério do Trabalho ou às entidades relacionadas no art. 3º da Lei nº 7853/89 ajui-
zar ação civil pública para exigir o cumprimento da norma pela empresa, requerendo a fixação de 
multa diária (astreintes) para constranger o empregador recalcitrante a cumprir a obrigação legal, 
podendo-se cumular o pleito com antecipação da tutela.? (Proteção Jurídica à saúde do Trabalha-
dor, 4ª ed. Rev.,ampl. e atual. LTr, 2002, p. 351). 

Desta forma, cumpre à executada a obrigação de ocupar vagas suficientes para o cumprimento 
da obrigação instituída no art. 93 da Lei nº 8.213/91.

É preciso destacar, outrossim, que a reserva ou cota legal de vagas para as PPD deve ser um 
objetivo de todos, inclusive dos empregadores/empresas, na medida em que tal prática não so-
mente se alinha com o claro e taxativo comando normativo ora examinado como atenta para o 
que preceitua o texto constitucional brasileiro, especialmente em seus aspectos principiológicos 
fundamentais (dignidade da pessoa humana e valorização social do trabalho e livre iniciativa) e 
para a ordem econômica e financeira (função social da propriedade, redução das desigualdades 
sociais e busca do pleno emprego – no qual se devem incluir, por certo, agora, as PPD). Todos esses 
princípios devem agir de forma harmônica, sempre tendo como foco central o próprio solidarismo, 
presente no anseio o modelo social-político brasileiro.

As instituições mencionadas nos autos como referenciais para obtenção da mão de obra das 
PPD, certamente podem contribuir na obtenção e recolocação desse pessoal, devendo o alegado 
insucesso na busca de pessoas qualificadas ser atribuído não à escassez de mão de obra ou à inércia 
do Estado, mas à ineficácia do processo de seleção e contratação da empresa.

Além disso, destaca-se que a argumentação apresentada pela agravante no sentido de que não 
teria sido possível cumprir a obrigação de contratar 5% do seu total de empregados entre trabalha-
dores deficientes físicos habilitados ou reabilitados pela previdência social não foi amparada por 
qualquer prova concreta, já que os documentos juntados às f. 58/66, além de não abranger todo o 
interregno desde a entrada em vigor da Lei nº 8.213/91 (24/07/1991), que determinou a cota mí-
nima de contratação de pessoas portadoras de deficiência ou reabilitados pela Previdência Social, 
não são prova de que a agravante tenha envidado efetivos esforços na busca de mão de obra, espe-
cialmente considerando que se trata de empresa com 22 (vinte e duas) filiais em vários municípios 
(contrato social, f. 39/40).

E mesmo após a reabertura da instrução processual, conforme determinado no v. acórdão pro-
ferido por esta d. Turma (f. 156/162), que acolheu a nulidade suscitada pela empresa ré, com am-
pla dilação probatória, inclusive prova oral, não ficou robustamente comprovado o fato impeditivo 
suscitado pela executada.

A prova oral (f. 375/376) conquanto tenha sido no sentido de que a executada mantém convê-
nios com entidades visando a contratação de pessoas para preenchimento das cotas, não se mos-
trou suficiente para afastar a presunção de que, à época da autuação, todos os esforços haviam sido 
feitos nesse sentido.

Por todo o exposto, e considerando ser incontroverso que na data da ação fiscal havia inob-
servância da reserva ou quota legal de vagas prevista na Lei nº 8.213/91, não há que se falar em 
declaração de nulidade ou insubsistência do auto de infração e, consequentemente, do termo de 
inscrição da multa em Dívida Ativa.

Nego provimento.
3.3 – NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO 

DO VALOR FIXADO À MULTA ADMINISTRATIVA. VALOR DA PENALIDADE ARBITRADA (matéria 
comum aos recursos)

A executada argui a nulidade do procedimento administrativo que originou a multa a ela apli-
cada, ao argumento de que ela foi fixada em valor superior ao mínimo legal e sem qualquer fun-
damentação para tanto, o que representou violação aos arts. 2º, caput e incisos VI e VII da Lei nº 
9.784/99 e art. 37 da CF/88, que consagram os princípios da legalidade e da motivação dos atos 
administrativos. Requer, por eventualidade, seja ainda mais reduzido o valor da multa, alegando 



ano I - nº 12 - dezembro de 201734

ACÓRDÃOS NA ÍNTEGRA

ter cumprido 60% da obrigação a ela imposta pelo art. 93 da Lei nº 8.212/91, que originou a mul-
ta, devendo a penalidade ser arbitrada à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, 
apontando o montante de R$ 30.523,72, com aplicação do percentual de 40% previsto na Portaria 
MTE 1199/2003.

Requer, ainda, a aplicação do fator de redução de 50% no momento do pagamento, tendo em 
vista o reconhecimento do equívoco quanto ao valor da multa cobrada.

A exequente, por sua vez, não se conforma com a redução do valor da multa. Alega que a Por-
taria Interministerial em vigor na consolidação do auto de infração, após o julgamento da impug-
nação da executada, era a MPS/MF nº 2/2012, que previa a multa mínima de R$ 1.617,12. Expõe, 
ainda, o critério de cálculo para incidência do percentual dentro da faixa de 40 a 50% previsto na 
Portaria MTE 1199/2003 e, na eventualidade de não ser adotado o entendimento exposto, expõe 
que a multa vigente em janeiro de 2010, quando lavrado o auto de infração, não era a prevista na 
Portaria MPAS 727/03, já revogada à época, mas sim a constante da MPAS/MF 350/2009, que esti-
pulava o valor mínimo de R$ 1.410,79.

Primeiramente, ao contrário do que alega a executada, e conforme fundamentos expostos na 
sentença, a multa aplicada, à época, no valor de R$ 50.506,00, tem embasamento legal no art. 133 
da Lei nº 8.213/91, expressamente mencionado na decisão e notificação do MTE, juntada à f. 76.

Inexiste, portanto, a nulidade por ausência de fundamentação legal e motivação do ato ad-
ministrativo que impôs a multa à agravante. Eventual excesso quanto ao arbitramento do valor da 
penalidade vai ensejar, tão somente, a sua redução – como determinado na sentença –, não tendo o 
condão de anular a sua aplicação pelo órgão fiscalizador competente.

Dito isso, esclarece-se que a quantificação da multa a ser imposta em caso de descumprimento 
da reserva legal prevista no art. 93 da Lei nº 8.213/99 é tratada pela Portaria 1.199/2003 do MTE, que 
adotou os seguintes parâmetros, in verbis:

Art. 2º A multa por infração ao disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de julho de 1991, será calcu-
lada na seguinte proporção:

IV – para empresas com mais de mil empregados, multiplicar-se-á o número de trabalhadores 
portadores de deficiência ou beneficiários reabilitados que deixaram de ser contratados pelo valor 
mínimo legal, acrescido de quarenta a cinqüenta por cento; (...)

§ 1º O valor mínimo legal a que se referem os incisos I a IV deste artigo é o previsto no art. 133, 
da Lei nº 8.213, de 1.991. Na hipótese, o valor mínimo legal a ser aplicado é aquele vigente na data 
de lavratura do auto de infração, qual seja, 27/01/2010. Aplica-se, portanto, a Portaria 350/2009 do 
MPS, e não a Portaria 727/2003 do MPS, utilizada na sentença, ou a Portaria 2/2012 do MPS, vigente 
quando julgado o processo administrativo.

Na referida Portaria 350/2009 do MPS está previsto no art. 8º, inciso V que, a partir de 1º de 
janeiro de 2010, o valor mínimo da multa é de R$ 1.410,79.

Diante disso e do fato incontroverso de que a executada deveria contratar 55 pessoas portado-
ras de deficiência – 5% de 1.099 empregados, nos termos do inciso IV do art. 93 da Lei nº 8.213/91 –,  
tendo empregado somente 33 (auto de infração de f. 49), a base de cálculo para a multa é 22, que 
multiplicada ao valor mínimo de R$ 1.410,79 resulta em R$ 31.037,38, que acrescida de 41,96% – per-
centual admitido pela exequente dentro da faixa de 40 a 50% previsto na Portaria MTE 1.199/2003 –, 
e não de 50% como constou na sentença, resulta em R$ 44.060,66.

Assim, assiste razão parcial a ambas as partes. À exequente em questionar a utilização do valor 
mínimo previsto na Portaria 727/2003 do MPS, e à executada em se opor à utilização do fator máxi-
mo de 50% previsto na Portaria MTE 1.199/2003.

Considerando, contudo, que o resultado final é superior ao lançado na sentença, não há provi-
mento a ser conferido ao recurso da executada no aspecto.

Por fim, embora o art. 636, § 6º, da CLT trate expressamente apenas da renúncia ao recurso 
administrativo, a interpretação teleológica do referido dispositivo leva à conclusão de que não pode 
o infrator se valer do benefício legal, obtendo a redução da multa em 50% e, ao mesmo tempo, ques-
tionar a autuação pela via judicial.

O entendimento defendido pela executada levaria à interposição de processos visando à descons-
tituição das infrações, mesmo sem fundamentação fática ou legal eis que, mesmo sucumbentes, as 
empresas poderiam pagar as multas com redução de 50% do seu valor, o que constitui duplo benefício.

Nesse sentido, já decidiu esta d. Turma Revisora no julgamento do RO 0010909-49.2014.5.03.0084, 
do qual fui relator (publicação: 30/07/2015).



www.zkeditora.com          

Conceito Jurídico
Trabalhista, Sindical 

& Previdenciário

35

Pelo exposto, nego provimento ao apelo da executada e dou parcial provimento ao da exe-
quente para fixar o valor da multa administrativa em R$ 44.060,66 (quarenta e quatro mil, sessenta 
reais e sessenta e seis centavos).”

Ante o exposto, dou provimento ao recurso da UNIÃO FEDERAL para declarar hígido o auto de 
infração nº 20741728-8, e, portanto, exigível a multa por ele imposta, condenando a recorrida a seu paga-
mento. Como decorrência da inversão dos ônus da sucumbência, condena-se a recorrida ao pagamento 
das custas processuais fixadas na r. sentença, assim como ao pagamento dos honorários advocatícios, no 
importe de 20% sobre o valor da causa, a favor dos procuradores da União Federal.

CONCLUSÃO

Conheço do recurso ordinário interposto pela União Federal (PGFN) e, no mérito, dou-lhe provi-
mento para declarar hígido o auto de infração n. 20741728-8, e, portanto, exigível a multa por ele impos-
ta, condenando a recorrida a seu pagamento.

Como decorrência da inversão dos ônus da sucumbência, condena-se a recorrida ao pagamento 
das custas processuais fixadas na r. sentença, assim como ao pagamento dos honorários advocatícios, no 
importe de 20% sobre o valor da causa, a favor dos procuradores da União Federal.

Fundamentos pelos quais, o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em sessão ordiná-
ria da Primeira Turma, hoje realizada, preliminarmente, à unanimidade, conheceu do recurso ordinário 
interposto pela União Federal PGFN); no mérito, sem divergência, deu-lhe provimento para declarar hí-
gido o auto de infração n. 20741728-8, e, portanto, exigível a multa por ele imposta, condenando a recor-
rida a seu pagamento. Como decorrência da inversão dos ônus da sucumbência, condena-se a recorrida 
ao pagamento das custas processuais fixadas na r. sentença, assim como ao pagamento dos honorários 
advocatícios, no importe de 20% sobre o valor da causa, a favor dos procuradores da União Federal.

Tomaram parte no julgamento os Exmos. Desembargadores: Luiz Otávio Linhares Renault (Rela-
tor), Emerson José Alves Lage e José Eduardo de Resende Chaves Júnior (Presidente).

Presente ao julgamento, o il. representante do Ministério Público do Trabalho, Dr. Sebastião Vieira 
Caixeta.

Belo Horizonte, 15 de dezembro de 2017.
Luiz Otávio Linhares Renault

Relator

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO

SALÁRIO
Redução

PROC. Nº TRT. RO-0000439-57.2015.5.06.0013
Órgão Julgador: Terceira Turma
Relatora: Desembargadora Virgínia Malta Canavarro
Recorrentes: RILDO CEZAR DE ALBUQUERQUE MONTEIRO e COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS 
URBANOS
Recorridos: OS MESMOS e FUNDAÇÃO REDE FERROVIÁRIA DE SEGURIDADE SOCIAL – REFER
Advogados: Marcondes Sávio dos Santos, Nelson Wilians Fratoni Rodrigues e Marília Ferreira Silva Velozo
Procedência: 13ª Vara do Trabalho do Recife-PE

EMENTA

I – RECURSO ORDINÁRIO PATRONAL. ADESÃO VÁLIDA AO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS 
– PES/2010. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 
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51, II DO C.TST. As RDs nºs 6/2000, 9/2001 e 23/2002, aplicadas ao reclamante durante a vigência dos 
antigos Planos de Cargos e Salário dos anos de 1990 e 2001, cessaram os seus efeitos jurídicos com a 
adesão, livre e espontânea do autor, ao novo PES 2010. Em consequência, ao ter assumido o cargo de 
confiança sob a vigência do PES/2010, o autor também aderiu, automaticamente, ao PEC/2010, não 
podendo suscitar a ilegalidade ou ineficácia da RDP nº 113/2010, que aprovou as regras de enquadra-
mento e de remuneração dos citados Planos PES/2010 e PEC/2010. Apelo patronal parcialmente pro-
vido. II – RECURSO ORDINÁRIO OBREIRO. REDUÇÃO SALARIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. Somadas 
as rubricas da remuneração, constata-se que não houve prejuízo ao obreiro, eis que o resultado da 
soma não implicou em remuneração inferior ao valor outrora pago. Em outros termos, não se eviden-
cia qualquer redução, pelo procedimento do reclamado, no valor nominal da gratificação de função, 
não se podendo falar em violação à regra dos arts. 9º, 457, § 1º e 468 da CLT. Apelo obreiro improvido.

RELATÓRIO

Vistos etc.
Recursos Ordinários interpostos por RILDO CEZAR DE ALBUQUERQUE MONTEIRO e COMPA-

NHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU, contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 13ª Vara 
do Trabalho do Recife-PE, que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES, nos termos da fundamentação 
de ID e634c82, os pedidos formulados na reclamação trabalhista ajuizada pelo primeiro recorrente em 
face do segundo e de FUNDAÇÃO REDE FERROVIÁRIA DE SEGURIDADE SOCIAL – REFER.

Em suas razões (ID 7958084), o reclamante insurge-se contra o indeferimento do pedido “C” da 
exordial. Explica que a recorrida reduziu, em 01.06.2014, de forma lesiva, o valor integral da gratificação 
de R$ 7.633,72 (rubrica/legenda Cargo de Confiança), para R$ 3.635,21 (rubrica “Cargo de Confiança/
Diferença”), em evidente afronta à Súmula 372, II do C.TST. Aduz que a redução encontra-se evidenciada 
nas fichas financeiras de 2014 (ID 6347ce5). Defende a restauração do valor integral, na forma da tabela 
salarial vigente de 01.06.2014, a fim de que seja viabilizada a incorporação do valor integral da referida 
gratificação. Entende que a sentença não se ateve aos limites da lide, decidindo matéria distinta da pre-
tendida. Declara que a CBTU, ao aglutinar todas as parcelas sob uma única rubrica, sob o argumento de 
que estava cumprindo seu regulamento, deixou de pagar as rubricas 00101-00 – VPNI PASSIVO – RPR 
009/2001, que em 2014 passou a ser 00102-00 – VPNI PASSIVO DEC JUD 13,5 e 00118-00 – GRATIFICA-
CAO ANUAL – ATS, que em 2014 passou a ser 00103-00 – GRATIF. ANUAL JUD PROC 255/201. Entende, 
assim, que são devidos, pelo menos, os valores sob as rubricas 00102-00 – VPNI PASSIVO DEC JUD 13,5 
e 00103-00 – GRATIF. ANUAL JUD PROC 255/2011, por todo o período imprescrito. Em seguida, defende 
ter interesse de agir em face da Fundação Refer. Explica que visa assegurar que, na fase de liquidação do 
julgado, a mesma seja compelida a realizar obrigação de fazer, mediante a apresentação dos cálculos 
atuariais, referentes às cotas parte do empregado e do empregador. Pede, ainda, que a CBTU seja con-
denada no pagamento do aporte da cota parte do empregado. Postula o deferimento de reparação do 
dano material, referente à contratação do advogado, no percentual de 20% (vinte por cento) do benefício 
advindo. Por fim, requer pronunciamento acerca da incidência dos dispositivos legais mencionados na 
peça recursal, notadamente o art. 5º, LV da CF, art. 489 do NCPC, e Súmula nº 372, II do C.TST, art. 457, § 
1º, 9º e 468 da CLT. Pede provimento.

Por meio das razões de ID ed0998f, a CBTU insiste na incidência da prescrição extintiva total, tendo 
em vista que o suposto ato lesivo decorreu de ato único de empregador, correspondente à implantação 
do Plano de Cargo e Salário, ao qual o reclamante aderiu espontaneamente. Em seguida, insurge-se con-
tra o deferimento do item “F” do rol de pedidos da exordial. Explica que o reclamante, ao aceitar a nome-
ação à Função de Confiança, passou a ter o seu contrato de trabalho complementado pelos regimentos 
do PEC/2010, ao qual estão vinculadas as tabelas salariais dos cargos comissionados. Acrescenta que a 
alegação de que o reclamante jamais aderiu ao PEC/2010 é leviana e ilógica, pois não poderia o obreiro 
aceitar o exercício de um cargo comissionado, sem ser regido pela norma que regulamenta as condições 
para poder ser nomeado. Aduz que não há qualquer fundamento legal ou fático, tampouco qualquer 
prova que comprove a suposta ilegalidade na Resolução 0113/2010. Ressalta que a adesão ao PES-2010 
e ao PEC-2010 era livre e autônoma, sem qualquer vicio de consentimento em sua adesão. Assim, não 
pode o reclamante aderir a um novo plano de cargos e requerer sua ilegalidade. Assevera que houve 
afronta ao disposto na Súmula 51, II, TST, pois o Juízo aplicou parcialmente as normas de um plano de 
cargos e salários ao contrato de trabalho do empregado, enquanto manteve as demais normas do regi-
mento anterior. Complementa que, considerando que, incontroverso, que o reclamante jamais exerceu 
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cargo comissionado antes da vigência do PES/2010 e PEC/2010, não há que se falar em incorporação de 
qualquer norma do tema ao empregado. Aduz que o novo plano veda, em seu item 4, a incorporação de 
valores relativos à função gratificada. Pede provimento.

Contrarrazões apresentadas em IDs 30c2036, 4c7d38c e 0a460a3, pela Refer, CBTU e reclamante, 
respectivamente.

A parte autora apresentou documentos, por meio da petição de ID 4e62f9a, após a inclusão do feito 
em pauta de julgamento.

Foi dada vista dos autos à parte adversa, tudo conforme despacho de ID 10a762e.
Em atenção ao r. despacho, a CBTU se manifestou por meio do petitório de ID 6730339, requerendo 

a aplicação de multa, por litigância de má-fé, à parte autora.
Desnecessária a remessa dos presentes autos ao Ministério Público do Trabalho, em face do dispos-

to no art. 50 do Regimento Interno deste Regional.
É o relatório.

VOTO

Dos pressupostos de admissibilidade
Recursos tempestivos. Representações regulares. Preparo desnecessário, em virtude da ausência de 

condenação em pecúnia (inteligência da Súmula nº 161 do C. TST). Assim, conheço do apelo, bem como 
das contrarrazões apresentadas.

MÉRITO

Recurso da parte
Da prescrição total. (apelo patronal)
Analiso, em primeiro lugar, o tema em epígrafe, tendo em vista tratar-se de matéria prejudicial aos 

demais tópicos recursais.
A reclamada insiste na incidência da prescrição extintiva total. Sustenta que a suposta lesão decor-

reu de ato único (implantação do Plano de Cargos e Salários).
Sem razão.
Inicialmente, observo que o contrato de trabalho do reclamante ainda se encontra em vigor. Assim, 

não se pode falar em prescrição total bienal, tendo em vista que tal modalidade só pode incidir após a 
extinção do contrato de trabalho, ex vi do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.

A Súmula nº 294 do C. TST, por seu turno, resta igualmente inaplicável à hipótese dos autos.
Na hipótese dos autos, o autor buscou, inicialmente, a incorporação de 80% da gratificação do car-

go de confiança de Coordenador Operacional, direito que lhe foi suprimido, por ato do empregador, da-
tado de 01.04.2010 (item “B” do rol de pedidos). Buscou, ainda, o pagamento da diferença salarial entre o 
valor integral da referida gratificação (R$ 7.633,72) e o valor que passou a ser pago, a partir de 01.06.2014 
(R$ 3.635,21) – item “C” do rol de pedidos. Por fim, perseguiu o reconhecimento judicial da ilegalidade e 
ineficácia da Resolução do Diretor Presidente nº 0113/2010, de 01.04.2010, por violação à Súmula nº 51, 
I do C. TST (item “F” do rol de pedidos).

Evidente, pois, que o caso dos autos não versa sobre ato único do empregador, tratando-se de par-
cela de trato sucessivo, em que a lesão se renova mês a mês, incidindo à espécie, por conseguinte, a 
prescrição quinquenal parcial.

Ainda que assim não fosse, os atos patronais apontados na exordial datam de 01.04.2010 (Resolução 
do Diretor Presidente nº0113/2010) e de 01.06.2014 (redução no valor da gratificação de Coordenador 
Operacional), inexistindo o transcurso de mais de cinco anos, tendo em vista que a presente ação foi 
ajuizada em 01.04.2015.

Ante o exposto, improvejo o apelo.
Da validade da Resolução do Diretor Presidente nº 0113/2010. Da Súmula nº 51, item II do C. TST. 

(apelo patronal)
A CBTU defende a improcedência do pleito “F” da petição inicial. Argumenta que a adesão do re-

clamante ao PES 2010 e ao PEC 2010 ocorreu de forma livre autônoma, ressaltando a plena eficácia da 
Resolução do Diretor Presidente nº 0113/2010. Defende que o MM. Juízo a quo violou o disposto no item 
II da Súmula nº 51 do C. TST, pois afastou a aplicação da citada Resolução, mas manteve a incidência das 
regras dos citados Planos, “elaborando uma verdadeira colcha de retalhos”.
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Possui razão.
O vindicante defende a tese de que o direito à “Incorporação de Diferença Salarial na Dispensa de 

Cargo ou de Função Gratificada” já havia aderido ao seu patrimônio jurídico, quando do advento da 
Resolução do Diretor Presidente nº0113/2010, que revogou as normas que regulamentavam o citado di-
reito (RDs 6/2000, 9/2001 e 23/2002). Deste modo, por entender aplicável à hipótese dos autos a Súmula 
nº 51, item I do C.TST, postulou “a ilegalidade e ineficácia” da citada RDP nº 0113/2010.

Defendendo-se contra a pretensão obreira, disse a reclamada que a adesão, do autor, ao PES 2010 
e ao PEC 2010 ocorreu de forma livre e espontânea, razão pela qual não se pode falar em ilegalidade e 
ineficácia da RDP nº 113/2010, norma que regulamentou os citados Planos.

O MM. Juízo de Primeiro Grau acolheu a tese obreira, julgando procedente o item “F” da exordial.
Entendeu o magistrado que, de fato, o direito à incorporação da diferença salarial da função gra-

tificada havia aderido ao patrimônio jurídico do autor, sendo “irrelevante o fato de a norma ter sido 
revogada posteriormente ou substituída por outras”. Ainda destacou que “a posterior adesão do Autor 
ao PCS/2001 ou ao PEC/2010 em nada interfere nessa conclusão, muito menos atrai a incidência do 
entendimento cristalizado na Súmula 51, II, do TST, pelo simples fato de que em referidos planos não há 
norma colidente com o direito ora reconhecido.” – destaquei.

Compulsando os autos, constato que o reclamante aderiu ao PES 2010 em abril do citado ano (v. 
Termo de Opção. Plano de Emprego e Salário – PES – ID 3fee1b4 – Pág. 2), tendo renunciado “ao plano 
anterior (PCS 90 ou 2001), de acordo com a Súmula nº 51, inciso II do TST”.

Assim, possível afirmar que as normas internas invocadas na exordial (RDs nº 6/2000, 9/2001 e 
23/2002), aplicadas ao reclamante enquanto vinculado aos antigos Planos de Cargos e Salários (PCS 90 
e 2001), cessaram seus efeitos jurídicos no momento em que este aderiu ao novo PES 2010, ou seja, em 
abril de 2010.

No item 2.1 do Anexo à Resolução do Diretor Presidente nº 0113/2010, consta que “A remuneração do 
cargo de confiança e da função de confiança estará definida na tabela salarial do PEC 2010, de acordo com a 
nomenclatura do cargo para o qual o empregado contratado ou efetivo foi designado.” (ID aaf6fd0 – Pág. 2).

No referido PEC 2010, encontra-se discriminado o cargo de confiança que o autor assumiu em 
01.04.2010 (Coordenador Operacional), conforme Tabela Estrutural do item 1.2 (ID 8677ad5 – Pág. 6).

Por corolário, ao ter assumido o mencionado cargo de confiança, sob a vigência das regras do PEC 
2010, pode-se afirmar que o autor também aderiu a este Plano.

Aliás, nos termos do citado PEC 2010 (Plano de Emprego Comissionado), há vedação à incorpo-
ração de parcela remuneratória de qualquer natureza aos vencimentos dos empregados ocupantes de 
cargo em comissão (ID 8677ad5 – Pág. 17):

“4. REMUNERAÇÃO
Aos Cargos Comissionados é definido plano salarial próprio, contendo a disposição ordena-

da dos salários que podem ser praticados, como contrapartida dos serviços prestados pelos seus 
empregados e que tem ainda como objetivo estabelecer um equilíbrio nas remunerações internas, 
considerando o grau de contribuição de cada um. (...)

É vedada a incorporação de parcela remuneratória de qualquer natureza aos vencimentos dos 
empregados ocupantes de Cargo em Comissão” – destaquei.

Dessa forma, restando demonstrado nos autos que o autor aderiu espontaneamente ao PES 2010 e 
ao PEC 2010, em abril de 2010, renunciando assim às normas anteriormente previstas, que regulavam a 
incorporação de função gratificada à sua remuneração.

Não há, portanto, que falar em ilegalidade ou ineficácia da RDP nº 113/2010 (ID aaf6fd0 – Pág. 
1), que aprovou as regras de enquadramento e de remuneração do Plano de Emprego Comissionado – 
PEC/2010. Logo, improcede o referido pleito “F” da exordial.

Ademais, aplicável o entendimento jurisprudencial predominante do C. TST, sedimentado na Sú-
mula nº 51, II, in verbis:

“NORMA REGULAMENTAR. VANTAGENS E OPÇÃO PELO NOVO REGULAMENTO. ART. 468 
DA CLT. (incorporada a Orientação Jurisprudencial nº 163 da SBDI-1) – Res. 129/2005 – DJ 20.04.2005

(...)
II – Havendo coexistência de dois regulamentos da empresa, a opção do empregado por um 

deles tem efeito jurídico de renúncia às regras do sistema do outro” (g.n.)
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Registre-se, por fim, que os documentos acostados aos autos por meio da petição de ID 4e62f9a não 
socorrem a tese obreira.

Isso porque tais documentos referem-se a processos administrativos que tramitaram perante a re-
clamada e por meio do qual os empregados Marilton de Freitas, Ana Paula Autran, Sandra Maria e Ale-
xandre José Meira buscaram a incorporação das funções gratificadas de cargos de confiança exercidos 
em período anterior à implantação do PES/2010.

Em outros termos, tais documentos refletem realidade diversa daquela vivenciada pelo autor, que 
assumiu o cargo de Coordenador Operacional em 01.04.2010, ou seja, após a implantação do referido 
Plano. Ainda que assim não fosse, as decisões adotadas em âmbito administrativo não vinculam a atua-
ção do Poder Judiciário.

Deixo de aplicar multa por litigância de má-fé, em decorrência da juntada dos documentos em 
questão, eis que não evidenciada conduta desleal da parte autora.

Portanto, dou provimento ao apelo patronal, no aspecto, para julgar improcedente o item “F” do rol 
de pedidos da exordial.

Das diferenças salariais decorrentes da redução da gratificação do cargo de confiança, a partir de 
01/06/2014 (apelo obreiro)

O autor roga pelo deferimento das diferenças salariais postuladas no item “C” da exordial. Entende 
que a sentença não se ateve aos limites da lide, decidindo matéria distinta da pretendida. Assevera que o 
alegado está demonstrado nas fichas financeiras. Declara que a CBTU, ao aglutinar todas as parcelas sob 
uma única rubrica, sob o argumento de que estava cumprindo seu regulamento, deixou de pagar as rubri-
cas 00102-00 – VPNI PASSIVO DEC JUD 13,5 e 00103-00 – GRATIF. ANUAL JUD PROC 255/201. Entende, as-
sim, que são devidos, pelo menos, os valores sob as rubricas mencionadas, por todo o período imprescrito. 
Pede que esta Egrégia Turma declare que o procedimento adotado pela recorrida é nulo de pleno direito.

À análise.
Segundo a exordial (ID. 169ad22 – Pág. 7), em 01.06.2014, a reclamada reduziu o valor integral da 

gratificação de Coordenador Operacional, de R$ 7.633,72 para R$ 3.635,21, em afronta a Súmula 372, II 
do C. TST.

Nos moldes da contestação (ID bbab8b6 – Pág. 11), não houve a propalada redução salarial. Disse 
a CBTU que o valor outrora pago em uma única rubrica passou a ser pago em várias rubricas. Com-
plementou que este procedimento foi adotado após o ajuizamento reclamação trabalhista, em que o 
Sindicato Profissional acusou a reclamada de estar realizando pagamento salarial de forma complessiva.

O MM. Juízo Sentenciante apreciou o título com base nos seguintes fundamentos (ID e634c82 – 
Pág. 5/6):

“Sendo assim, o pedido do item “B” é rejeitado e o Juízo passa a analisar o pleito do item 
“C”, que foi formulado em sucessivo.

Nesse ponto, também não tem razão o Reclamante.
Veja-se, a princípio, que, no termos do PEC 2010 – ID 8677ad5 – pág. 17 – o empregado do 

quadro efetivo designado para Função ou Cargo de Confiança será remunerado pelo valor da 
tabela salarial correspondente ao cargo que foi designado ou, ainda, poderá optar por receber a 
soma de sua remuneração acrescida de 20% (vinte por cento) da Função ou Cargo de Confiança 
para o qual está sendo designado.

A partir de maio de 2014, conforme tabela de ID c70bdc2 – pág. 3 – a remuneração referente 
ao cargo de confiança de Coordenador Técnico ocupado pelo Reclamante equivalia a R$ 8.113,12.

Em razão da sentença proferida na RT 293/12, da 11ª Vara do Trabalho do Recife (ID 
8501ef8), que mandou restabelecer o mecanismo de pagamento da VPNI PASSIVO, e daquela 
proferida na RT 255/2011, da 20ª VT do Recife, que determinou o restabelecimento do paga-
mento da gratificação adicional por tempo de serviço, a Reclamada se viu na contingência de 
desmembrar as rubricas remuneratórias.

Assim, em junho/2014, restabeleceu-se o pagamento de salário básico, da ordem de R$ 
3.106,54; VPNI PASSIVO, da ordem de R$ 419,38; anuênios, da ordem de R$ 951,99; e, para 
completar a remuneração referente ao cargo de confiança, a gratificação respectiva, da ordem 
de R$ 3.635,21.

O somatório dessas rubricas, totalizando exatos R$ 8.113,12, equivale à remuneração do 
cargo de confiança nos termos do PEC 2010 – ID 8677ad5 – pág. 17 – como acima já referido, de 
tal modo que não houve decesso remuneratório.
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Registre-se que a importância de R$ 479,39 paga ao Reclamante em junho/2014 correspon-
de ao retroativo da remuneração do cargo de confiança cujo valor havia sido majorado, desde 
maio/2014, de R$ 7.663,72 para R$ 8.113.12.

Sendo assim, não vejo a ocorrência de redução salarial, como quer fazer crer o Reclamante, 
razão pela qual o pedido do item ‘C’ também é rejeitado, ficando prejudicados, por conseguinte, 
os pedidos dos itens ‘D’, ‘E’, ‘G’ e ‘H’.”

Esta sentença comporta confirmação.
Da análise das fichas financeiras de ID 6347ce5, verifica-se que a reclamada pagava, ao exercente 

de cargo comissionado, apenas a gratificação cheia (“Cargo de Confiança”) até maio/2014, passando, a 
partir do mês seguinte (junho/2004), a pagar o salário do cargo efetivo (“Salário”), acrescido do “Cargo 
de Confiança/Diferença” e de outras rubricas fixas (VPNI PASSIVO DEC JUD 13,5 e GRATIF. ANUAL JUD 
PROC 255/2011).

Acontece que, somadas as rubricas fixas da remuneração, constata-se que não houve prejuízo ao 
obreiro, eis que o resultado da soma não implicou em remuneração inferior ao valor outrora pago, como 
bem ilustrado nos cálculos realizados pelo MM. Juízo a quo, constante na transcrição acima.

Em outros termos, não se evidencia qualquer redução, pelo procedimento do reclamado, no valor no-
minal da gratificação de função, não se podendo falar em violação à regra dos arts. 9º, 457, § 1º e 468 da CLT.

Por tanto, a manutenção da sentença originária é medida que se impõe, posto que não configurada 
qualquer violação ao item II da Súmula nº 372 do C. TST, textual: “Mantido o empregado no exercício da 
função comissionada, não pode o empregador reduzir o valor da gratificação”.

Frise-se, ainda, que não se extrai na sentença qualquer vício de julgamento, tendo o Juízo Mono-
crático decidido a questões vertidas, nos exatos limites propostos pelas partes. Ademais, o julgado apre-
senta fundamentação clara e pertinente à discussão travada nos autos, inexistindo violação ao art. 489 
do NCPC.

Deixo de analisar o argumento recursal de que são devidos, durante todo o período imprescrito, 
“pelo menos, os valores sob as rubricas 00102-00 – VPNI PASSIVO DEC JUD 13,5 e 00103-00 – GRATIF. 
ANUAL JUD PROC 255/2011”. Isso porque este pedido não integrou o rol de parcelas pleiteadas na pe-
tição inicial (ID. 169ad22 – Pág. 31/34), tampouco foi objeto de decisão, na sentença vergastada (ID 
e634c82).

Do mesmo modo, não conheço do pedido recursal de que seja declarada a nulidade do procedi-
mento adotado pela ré, tendo em vista que este pleito consubstancia inovação recursal à lide.

Apelo improvido.
Dos pedidos acessórios (apelo obreiro)
O autor espera a reintegração da Refer ao pólo passivo da lide, ao argumento de que detém interesse 

de agir em face da citada litisconsorte. Espera, ainda, a condenação da CBTU, no pagamento do aporte 
da cota parte do empregado. Por fim, roga pelo pagamento de indenização material, pelo valor despen-
dido a título de honorários advocatícios contratuais.

Todavia, a análise destes títulos encontra-se prejudicada.
Como visto acima, foi mantido o indeferimento do pleito vertido no item “C” do rol de pedidos da 

exordial, inexistindo, pois, qualquer valor condenatório.
Igualmente prejudicada a análise do pleito da Refer, vertido em contrarrazões, no sentido de que, 

em caso de eventual condenação, fosse obrigada, apenas, a executar obrigação de fazer, condicionada ao 
recolhimento do percentual devido ao Plano de Previdência, após a retenção pelo Juízo da contribuição 
devida pela Patrocinadora CBTU e da contribuição devida pelo Autor.

Do prequestionamento
Acrescento, enfim, que os motivos expostos na fundamentação do presente julgado não violam ne-

nhum dos dispositivos da Constituição Federal, tampouco preceitos legais, sendo desnecessária a men-
ção expressa, a cada um deles, a teor do disposto na OJ nº 118, da SDI-1, do C. TST.

Item de recurso

CONCLUSÃO

Diante do exposto, nego provimento ao apelo obreiro, ao tempo em que dou provimento parcial ao 
apelo patronal, para julgar improcedente o item “F” do rol de pedidos da exordial e, por consequência, 
julgar improcedente a reclamação trabalhista.



www.zkeditora.com          

Conceito Jurídico
Trabalhista, Sindical 

& Previdenciário

41

Custas invertidas, a cargo do reclamante, porém dispensadas em virtude da concessão dos benefí-
cios da justiça gratuita.

ACÓRDÃO

Cabeçalho do acórdão
Acordam os Desembargadores da 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região, por 

unanimidade, negar provimento ao apelo obreiro, ao tempo em que dar provimento parcial ao apelo 
patronal, para julgar improcedente o item “F” do rol de pedidos da exordial e, por consequência, julgar 
improcedente a reclamação trabalhista. Custas invertidas, a cargo do reclamante, porém dispensadas 
em virtude da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Virgínia Malta Canavarro
Desembargadora Relatora

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO

VEÍCULO
Próprio: despesas

TRT: 00520-2014-303-09-00-0 (RO)

EMENTA

DESPESAS COM VEÍCULO PRÓPRIO. RISCOS DO EMPREENDIMENTO. DEVER DE RESSARCIR. 
Tendo como norte o que ordinariamente acontece (art. 375 do NCPC), mostra-se de pouca credibilida-
de a tese da ré de que o autor poderia fazer uso de transporte público para cumprir suas atribuições 
externas, como visitas a clientes. Não se apresenta minimamente verossímil que o empregado pudesse 
despender tempo em deslocamentos com ônibus e espera em pontos e, ainda, cumprir as metas impos-
tas pelas reclamadas que são, sabidamente, elevadas. É obrigação do réu assumir os riscos do negócio 
(art. 2º, CLT), no que se inclui despesas desse, e a prova oral comprova a utilização de veículo próprio 
em favor da realização de serviços para o empregador. Recurso da parte ré ao qual se nega provimento. 
PARCELAS DO CONTRATO NÃO PAGAS PELO CLIENTE. ESTORNO DE COMISSÕES. TRANSFERÊN-
CIA DOS RISCOS DO EMPREENDIMENTO PARA O EMPREGADO. IMPOSSIBILIDADE. Aceita a tese 
do empregador, de que seria possível estornar os valores das comissões pagas ao trabalhador quando o 
cliente não honrasse com as parcelas do contrato, os riscos do empreendimento estariam sendo trans-
feridos ao empregado, o que o sistema legal do Direito do Trabalho não permite (Art. 2º. da CLT). O 
art. 7º da Lei nº 3.207/57 regula o assunto, e somente há previsão de estorno dos valores recebidos pelo 
empregado a título de comissões quando o comprador se torna insolvente, e não quando está inadim-
plente, ou quando ocorre distrato entre o cliente e a empresa seguradora. In verbis: (Art 7º. Verificada 
a insolvência do comprador, cabe ao empregador o direito de estornar a comissão que houver pago). 
Da mesma forma, o art. 466 da CLT (Art. 466 – O pagamento de comissões e percentagens só é exigível 
depois de ultimada a transação a que se referem”) porquanto determina o pagamento das comissões 
quando efetivada a transação. Tem-se que a situação contida nos autos nãos e amolda ao preceito 
legal autorizador do estorno de comissões, de modo que cabível a devolução de valores estornados. 
Recurso da parte autora ao qual se dá provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO ORDINÁRIO, provenientes da MM. 03ª VARA 
DO TRABALHO DE FOZ DO IGUAÇU – PR, sendo recorrentes CARLOS ALBERTO BARP, HSBC VIDA E 
PREVIDÊNCIA BRASIL S.A. e BANCO BRADESCO S.A. (HSBC BANK BRASIL S.A. – BANCO MULTIPLO) e 
recorridos OS MESMOS.
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I. RELATÓRIO
Inconformadas com a r. sentença de fls. 1070-1092, complementada pela decisão resolutiva de embar-

gos de fls. 111-1122, proferida pela MMª. Juíza Alessandra Casaril Jobim, recorrem as partes a este E. Tribunal. 
O autor, CARLOS ALBERTO BARP, recorre postulando a modificação do decisum no tocante a: a) 

PPR – Programa de participação nos lucros; b) Requalificação profissional; c) Horas extras – Comissões e 
RSR’’s; d) Divisor 150; e) Intervalo do art. 384, CLT; f) Despesas com veículo próprio; g) Indenização pelo 
desgaste do veículo; h) Despesas de hotéis; i) Estorno de comissões; j) Comissão sonegada; k) Diferenças 
de repousos hebdomadárias em face das comissões; e l) Devolução de descontos do imposto sobre as 
férias (fls. 1124-1147).

Contrarrazões pelos réus (fls. 1175-1201).
A parte reclamada, HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA BRASIL S.A. e BANCO BRADESCO S.A. (HSBC 

BANK BRASIL S.A. – BANCO recorrem postulando a modificação do no tocante MULTIPLO), decisum a: 
a) Nulidade processual – Cerceamento de defesa – Indeferimento de repergunta; b) Nulidade do contrato 
de trabalho e declaração da condição de bancário; c) Adicional de transferência; d) Jornada de trabalho; 
e) Despesas com veículo próprio; e f) FGTS (fls. 1151-1171). 

Custas processuais à fl. 1173.
Depósito recursal às fls. 1172.
Contrarrazões pela parte autora (fls. 1202-1229).
Autos não enviados à douta Procuradoria Regional do Trabalho, visto que os interesses em causa 

não justificam a intervenção do Ministério Público nesta oportunidade (Lei Complementar 75/93), a 
teor do art. 20 da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho.

É o relatório.
II. FUNDAMENTAÇÃO
1. ADMISSIBILIDADE
Presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, dos recursos ordinários, bem 

como CONHEÇO das respectivas contrarrazões apresentadas.
2. MÉRITO
RECURSO ORDINÁRIO DE HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA BRASIL S.A. E HSBC BANK BRASIL S.A. – 

BANCO MULTIPLO
Analiso, primeiramente, o recurso ordinário interposto pela parte reclamada, haja vista a prejudi-

cialidade das matérias suscitadas.
NULIDADE PROCESSUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE REPERGUNTA
Constou da sentença:

“O reclamado alega, em razões finais, a nulidade do feito por cerceamento de defesa, por 
terem sido indeferidas perguntas à testemunha Renato de Lima Arruda, nos seguintes termos: 
‘Indeferida(s) a(s) seguinte(s) perguntas do(a) patrono(a) do reclamado, sob seus protestos: “se 
sabe dizer se o reclamante tinha controle de jornada; se assinava documentos da 1ª reclamado; 
que se havia reembolso para o reclamante’.

Sem razão.
Analisando o depoimento da testemunha em questão, verifico que as perguntas foram in-

deferidas porque se mostraram impertinentes e desnecessárias ao deslinde do feito. Ora, a pró-
pria testemunha afirma que ‘ (fl. 1045), nunca trabalho com o reclamante’ afirmando que teve 
contatos esporádicos com este, sendo desta forma, incapaz de fornecer dados concretos quanto 
aos temas das perguntas.

Sendo assim, o juízo, ao indeferir a prova, o fez com observância estrita às normas pro-
cessuais, em especial aos artigos 765 da CLT e 130 do CPC, sem que tenha havido qualquer 
nulidade ou cerceamento de defesa. As perguntas formuladas pela parte reclamada, como resta 
evidente pelos contornos objetivos da lide, seriam inúteis, e sua colheita consistiria em ato me-
ramente protelatório do feito.

Rejeito.”

Aduz a parte reclamada que:

a) foram indeferidas as seguintes perguntas: “se sabe dizer se o reclamante tinha controle de 
jornada; se assinava documentos da 1ª reclamada; que se havia reembolso para o reclamante”;
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b) referidas reperguntas visavam confirmar a inexistência de controle de jornada do Recor-
rido, assim como as atividades exercidas e relativamente ao reembolso de valores por parte da 
HSBC Vida e Previdência;

c) o prejuízo dos réus é evidente, pois foram condenados ao pagamento de horas extras;
d) o indeferimento das perguntas atentou contra o princípio do contraditório que garante 

a possibilidade de os atos processuais serem contrariados com alegações e provas;
e) a realização das reperguntas formuladas pelos advogados é uma obrigação do juiz com 

vistas à escorreita entrega da prestação jurisdicional.

Pugna a parte reclamada pelo reconhecimento do cerceamento de defesa em razão do indeferi-
mento de repergunta na audiência de instrução, com a decretação da nulidade do feito e devolução dos 
autos à origem para designação de nova instrução processual.

Examino.
Observa-se que por ocasião da oitiva da testemunha RENATO DE LIMA ARRUDA (fl. 1.045), restou 

indeferida pelo Juízo Deprecado a seguinte repergunta do reclamado: “se sabe dizer se o reclamante tinha 
controle de jornada; se assinava documentos da 1ª reclamada; que se havia reembolso para o reclamante”.

Foram consignados protestos da recorrente, que em razões finais (fls. 1050-1052) suscitou a nulida-
de do feito por cerceamento de defesa, afastada pela r. sentença (fls. 1070-1071), conforme fundamentos 
supratranscritos transcritos.

Com efeito, compete ao julgador a condução do processo (art. 125 do CPC/1973, vigente à época 
da instrução probatória), zelando pelo seu bom andamento, podendo este dispensar eventuais provas 
desnecessárias (art. 130 do CPC/1973) e indeferir diligências inúteis, bem como aquelas que não forem 
essenciais à solução do conflito, a teor do que dispõe o art. 765 da CLT, desde que respeitados os princí-
pios constitucionais do devido processo legal (art. 5º, LIV, CF).

No caso, a testemunha RENATO DE LIMA ARRUDA, questionada em Juízo, afirmou que “(...) nun-
ca trabalhou com o reclamante; (...) que teve contatos esporádicos com o reclamante; que não sabe dizer 
quem era o Superior hierárquico do reclamante em São Paulo; (...) que não sabe dizer se o reclamante par-
ticipava de reuniões internas na agência; que ao que sabe não havia proibição para fl. 1.045). Desse modo, 
de fato inócuo gozo de 30 dias de férias (...)”( o questionamento da dita testemunha quanto às perguntas 
indeferidas, pois evidenciado que não tinha condições de informar ao Juízo se o autor tinha controle de 
jornada, se assinava documentos do 1º reclamado e se recebia reembolso.

Ante a imprestabilidade dos questionamentos para o esclarecimento da controvérsia e agindo o 
magistrado nos limites do seu dever de condução do processo, prevenindo o feito de diligências inúteis 
ou meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único do NCPC), não há que falar em afronta ao princí-
pio do contraditório e da ampla defesa.

Rejeito a alegação de nulidade processual.
NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO E DECLARAÇÃO DA CONDIÇÃO DE BANCÁRIO
Constou da sentença:

“Alega a parte autora que, embora contratada pelo segundo réu (HSBC VIDA E PREVIDEN-
CIA BRASIL S.A.), sempre prestou serviços exclusivos para o primeiro (HSBC BANK BRASIL S.A. 
BANCO MULTIPLO), na função de “consultor de serviços financeiros”, sob subordinação deste e 
em suas dependências, razão pela qual pede a declaração de existência de vínculo de emprego 
com o banco réu. Diz, ainda, que a partir de fevereiro de 2013, após o fim do contrato do autor, 
os demais empregados da segunda ré, que exerciam o aludido cargo foram formalmente regis-
trados pelo primeiro réu, permanecendo realizando as mesmas funções.

Defendem-se os réus, alegando, em suma, que o segundo não pode ser equiparado à ins-
tituição financeira e que o autor jamais prestou serviços ao primeiro réu e nem tampouco teve 
qualquer superior hierárquico a ele vinculado.

Examino.
Em seu depoimento a testemunha Alexandre Fernando de Oliveira Niehues afirmou que 

(fl. 874):
“1. trabalhei para o primeiro réu de 2000 a 2014, no início em Foz do Iguaçu-PR, Cascavel-

-PR, Ponta Grossa-PR e São Miguel do Iguaçu-PR;.o autor atendia as agências de Cascavel-PR 
e São Miguel do Iguaçu-PR, nas quais comparecia para a venda de produtos bancários como 
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seguros, previdência privada, investimentos, abertura de conta corrente, cartão de crédito, títulos 
de capitalização; 3. o autor comparecia 1 ou 2 vezes por semana na agência de São Miguel do 
Iguaçu-PR e de 2 a 3 vezes por semana na agência e Cascavel-PR, geralmente entre 8h20/8h30 até 
18h30, parando uns 0h30/0h40 para almoço, acreditando que o autor não registrava os horários 
de trabalho, embora tivesse que participar das reuniões no início e no final de cada jornada; 4. o 
autor visitava clientes para oferecer produtos, normalmente acompanhado do gerente comercial 
ou de um gerente de relacionamento; 5. o autor trabalhava mais tempo internamente na agência, 
com umas 2 ou 3 visitas externas por dia; 6. a reunião do final da jornada era para analise do re-
sultado do dia e algum planejamento para o dia seguinte, iniciando geralmente às 18h; 7. o autor 
tinha uma agenda semanal geralmente acertada com o gerente comercial ou com o gerente FEV 
– Força Especializada de Vendas; 8. o autor respondia ao gerente da FEV e ao gerente comercial da 
agência; 9. o autor dispunha de mobiliário nas agencias para trabalhar; 10. os produtos vendidos 
pelo autor compunham as metas da agência; 11. eu, tal como o autor, tinha acesso ao sistema ele-
trônico de ambos os réus, o banco e a vida e previdência; 12. o gerente comercial cobrava a produ-
ção do autor; 13. os gerentes de relacionamento do banco também vendiam produtos da segunda 
ré; 14. o gerente da segunda ré, FEV, não comparecia na agência do banco; 15. o gerente comercial 
e o gerente da FEV participavam do processo e definição das férias do autor;”

No mesmo sentido a testemunha Karina Biribilli afirma (fl. 1044):

“que trabalho na reclamado de julho 2011 a dezembro de 2012 na agência da Praça da Re-
publica em São Paulo; que a depoente era gerente de relacionamento e o reclamante era consultor 
de investimentos; que o reclamante atendia clientes, telefones; que o reclamante atendia clientes 
e não clientes do banco; que o reclamante fazia consultoria de investimentos diversos, inclusive 
previdência privada, seguro de vida. Capitalização, CDB, LCI entre outros; que o superior hierár-
quico da depoente e do reclamante era o Gerente Geral Edson; que atrasos do reclamante eram 
justificados ao gerente Edson, bem como esse possuía um livro de ponto em sua mesa no qual o 
reclamante anotava horários de entrada, intervalo para refeição e saída; que já presenciou o re-
clamante anotando o referido livro por diversas vezes, inclusive apondo horário; que a depoente 
trabalhava das 8:30 às 19 horas de segunda-feira a sexta-feira e o reclamante saia por volta das 
18:30 horas; que gozava de intervalo para refeição e descanso de cerca de 40 minutos; que havia 
reunião matinal dirigida pelo gerente Edson na qual era obrigatória a participação de todos, in-
clusive a do reclamante; que ao final do dia, diariamente havia reunião com o sr. Edson; que o re-
clamante saia para trabalhar externamente, fazendo visitas 2 vezes por semana; que era obrigada 
a retornar no fim do dia após as visitas; que o reclamante fazia visitas agendada pela depoente e 
pelos demais gerentes; que os produtos vendidos pelo reclamante faziam parte da meta da agên-
cia; que a depoente também of erecia produtos de previdência; que o gerente da 2ª reclamado, 
Ricardo, comparece na agência 2 vezes em todo o período que trabalharam juntos;”

Já a testemunha Evandro Radigonda afirma (fls. 857-858):

“1) trabalhou com o reclamante aproximadamente sessenta dias no Vida e Previdência sen-
do que o reclamante atendia a região de Foz do Iguaçu e o depoente é da região de Londrina e 
assumiu Cascavel que compreende também a região de Foz do Iguaçu; 2) o reclamante era con-
sultor financeiro, comercializando seguros de vida e previdência privada; 3) não havia local de 
trabalho nas agencias, porque atendia mais de uma agência; 4) o reclamante estava subordinado 
ao depoente, se reportando no caso de falta, atraso; 5) o reclamante não podia abrir conta cor-
rente, conceder empréstimo e lidar com numerários; 6) não atendia exclusivamente os clientes do 
banco; 7) não atendia os aposentados na agência em dias de pagamento; 8) não vendia títulos de 
capitalização e nem fazia pedido de cartão de crédito; 9) a senha era diferente daquelas utilizadas 
pelos funcionários do banco, tendo acesso limitado; 10) não era obrigado a participar de reuniões 
do banco; 11) utilizava a carteira de clientes para captar clientes; 12) não havia controle de jor-
nada; 13) o contato com a gerencia era por telefone; 14) não era obrigado a passar no escritório 
todos os dias; 15) não havia roteiro de visitas; 16) a orientação era de que fossem feitas três visitas 
diárias, durando em média duas horas cada visita; 17) o reclamante atuava em Foz e região, não 
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podendo o depoente precisar quais as cidades; 18) não pode precisar exatamente quantas vezes 
por semana o reclamante viajava, acreditando que uma vez por semana; 19) não havia trabalho 
aos sábados; 20) a agência abria para os empregados as 8h30 e o encerramento era as 17h30; 21) o 
reclamante ficou sabendo da vaga em São Paulo e solicitou a transferência; 22) o banco não pro-
meteu para os empregados reembolso de celular e veículo nem despesas com hotel; 23) quando o 
cliente cancela a comissão é estornada até um prazo integral e após proporcional; 24) o depoente 
foi transferido da Vida e Previdência para o banco em final de 2012 início de 2013, não havendo 
alteração das atividades quando passou para o banco, o mesmo ocorrendo com os demais consul-
tores financeiros; 25) somente havia escritório da Vida e Previdência em Cascavel, não em Foz do 
Iguaçu; 26) diz a procuradora das reclamados que o depoente disse que para os consultores houve 
uma mudança, entretanto esse Juízo consignou o que foi dito pelo mesmo; 27) acompanhava o 
cotidiano do reclamante apenas por telefone; 28) eventualmente o reclamante atendia clientes 
dentro da agência de Foz do Iguaçu; 29) não acompanhava as agendas de visitas do reclamante, 
não indicando clientes nem fornecendo relatórios; 30) os gerentes do banco indicavam clientes 
para o reclamante; 31) todas as negociações, inclusive aporte de dinheiro no plano de previdência, 
eram concentradas no depoente; 32) Vida e Previdência faz parte da meta da agência bancária, 
sendo que os gerentes tem suas metas, não sabendo quais são, mas acredita que devam acompa-
nhar essas metas; 33) o reclamante participava das reuniões da Vida e Previdência eventualmente 
quando ocorria, eventualmente uma vez a cada sessenta dias; 34) não sabe dizer se o gerente da 
agência acompanhava o reclamante nas visitas;”

Inicialmente, quanto aos depoimentos das testemunhas Alexandre e Karina, estes evidenciam 
que no presente caso estamos diante de hipótese de terceirização na atividade fim do 1ª reclamado.

Conforme os relatos, é possível constatar que o reclamante ao longo do pacto laboral fir-
mado, independentemente do que consta formalmente nos documentos juntados pelos recla-
mados, exerceu diversas tarefas relacionadas à atividade fim do 1ª reclamado (abertura de con-
tas, venda de cartão de crédito, etc). Dos depoimentos citados pode-se retirar, também, que os 
requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT (prestação de trabalho pessoal, não eventual, oneroso e sob 
subordinação ao empregador) se encontravam presentes na relação havida entre o reclamante 
e a primeira ré, principalmente o pressuposto da subordinação, visto que as testemunhas con-
firmam que o autor era subordinado aos gerentes do primeiro reclamado.

De outro turno, a testemunha Evandro apresenta versão diversa quanto aos fatos. Da aná-
lise de seu depoimento é possível verificar que este se encontra em divergência com os demais 
elementos dos autos. Em seu depoimento a testemunha afirma que não havia qualquer controle 
de jornada, não existindo roteiro para visitas. Em contrapartida, os documentos de fl. 147-151 
demonstram um roteiro de trabalho, com horários específicos, enviados pela própria testemu-
nha ao autor. Ainda, alega que não havia local de trabalho para o autor nas agências, sendo que 
o preposto do segundo reclamado confirma que o autor laborou nas agências de Foz do Iguaçu, 
Cascavel e São Paulo. Desta forma, entendo que os depoimentos das testemunhas Alexandre e 
Karina representam de forma mais fidedigna as condições em que o autor desenvolvia o trabalho.

Ainda, restou demonstrado que os demais empregados que exerciam a mesma função que 
o autor foram contratados pelo 1ª reclamado para exercer as mesmas funções exercidas quando 
empregados do 2ª reclamado. Neste sentido, a testemunha Evandro Radigonda, afirma que

“o depoente foi transferido da Vida e Previdência para o banco em final de 2012 início de 
2013, não havendo alteração das atividades quando passou para o banco, o mesmo ocorrendo 
com os demais consultores financeiros” (fl. 857). Tal informação apresenta mais um indício de 
que existia subordinação entre o autor e o 1ª reclamado durante o contrato de trabalho.

Diante de todas estas informações, declaro a nulidade do contrato de trabalho existente 
entre o autor e a 2ª reclamado, e reconheço a existência de relação de emprego entre autor o 
primeiro réu no período compreendido entre 18/10/2010 e 31/01/2013.

Consequentemente, o primeira reclamado deverá proceder à anotação do contrato de 
trabalho na CTPS do demandante, fazendo constar o contrato existente entre as partes. A 
anotação deverá ser feita no prazo de 10 dias após o trânsito em julgado da sentença, sob pena 
de multa diária no valor de 1/30 da remuneração mensal, limitada a 30 dias, período após o 
qual a Secretaria da Vara está autorizada a efetuar o devido registro na CTPS, sem prejuízo da 
execução da multa.
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Por fim, destaco que, em que pese a existência de grupo econômico entre as reclamados, 
o pedido de responsabilidade solidária foi formulado de forma sucessiva ao pleito de reconhe-
cimento do vínculo de emprego, de modo que, acolhido o pleito principal, descabe a análise do 
pleito sucessivo. Sendo assim, reconhecido o vínculo de emprego do autor com o 1º reclamado, 
rejeito integralmente a pretensão em face de HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA BRASIL S.A..

Neste diapasão, após o trânsito em julgado, exclua-se o reclamado HSBC VIDA E PREVI-
DÊNCIA BRASIL S.A. do polo passivo da demanda, tornando-o parte inativa dos registros ele-
trônicos do SUAP.

ENQUADRAMENTO SINDICAL. AUXÍLIO REFEIÇÃO. AUXILIO CESTA BÁSICA. PLR. PPR. 
MULTA CONVENCIONAL

O enquadramento sindical do empregado, em regra, segue o enquadramento sindical do 
empregador, sendo o sindicato representativo aquele que abrange a categoria econômica ou 
profissional preponderante do estabelecimento. Exceção feita apenas aos integrantes das ca-
tegorias profissionais diferenciadas, os quais pertencem sempre à categoria correspondente ao 
respectivo “status” profissional.

Trata-se o primeiro reclamado de banco, e como tal está sujeito aos instrumentos norma-
tivos que regem a atividade bancária.

Desse modo, declaro aplicáveis à relação jurídica em exame as normas coletivas juntadas 
pela parte autora às fls. 243-353.

Em consequência, condeno o reclamado ao pagamento dos seguintes benefícios: auxílio 
refeição (cláusulas 14ª), auxílio cesta alimentação e sua 13ª parcela (cláusulas 15ª e 16ª), obser-
vados os parâmetros delineados nos instrumentos normativos colacionados aos autos e limites 
do pedido inicial, devendo ser devidamente compensados eventuais valores recebidos pelo au-
tor sob idênticos títulos.

(...).” (grifamos)

Aduz o reclamado que:

a) jamais existiu qualquer liame jurídico entre o reclamante e o primeiro réu, estando au-
sentes todos os pressupostos legais dessa condição, bem como inexistindo a configuração de 
quaisquer dos requisitos enumerados no art. 3º da CLT que caracterizam a relação empregatícia;

b) no período em tela, tinha suas atividades totalmente voltadas à comercialização de pla-
nos de previdência privada e seguros, estando direta e exclusivamente subordinada ao HSBC 
VIDA E PREVIDÊNCIA;

c) os consultores recebiam mero apoio das agências do Banco Demandado não estando os 
consultores subordinados a nenhum funcionário das agências bancárias;

d) o reclamante estava subordinada a funcionários do HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA e que e 
que se dedicava à venda de produtos de seguridade e não de produtos bancários;

e) não restou demonstrado que o reclamante atendesse clientes do banco para venda 
de produtos bancários ou mesmo para práticas tipicamente bancárias, suas atividades esta-
vam diretamente ligadas o 2º reclamado que, como sua própria denominação indica, trabalha 
exclusivamente com o segmento de previdência, sem qualquer vinculação com o segmento 
financeiro;

f) apenas era possibilitado ao autor valer-se da carteira de clientes do 1º réu, HSBC BANK 
BRASIL S.A. BANCO MULTIPLO, para formalizar contratos de seguro e comercializar demais 
produtos do 2ª réu, HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA;

g) as Convenções Coletivas de Trabalho dos Bancários juntadas aos autos pelo reclamante 
são inaplicáveis ao caso concreto, haja vista que ele não era bancário. 

Inexistindo vínculo com o HSBC BANK BRASIL S.A. BANCO MULTIPLO, pugna o 1ª réu pela refor-
ma da r. sentença a fim de que se declare a inexistência do vínculo reconhecido em primeira instância e a 
validade do contrato de trabalho firmado como HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA. Por consequência, postula 
seja afastado o enquadramento sindical do autor como bancário e excluída a condenação ao pagamento 
das parcelas decorrentes desse enquadramento (auxílio refeição [cláusula 14ª], auxílio cesta alimentação 
e sua 13ª parcela [cláusulas 15ª e 16ª] e PLR), bem como a condenação à retificação da CTPS obreira.
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Examino.
Na petição inicial o reclamante narrou que “foi contratado pelo 2º reclamado (HSBC VIDA E PRE-

VIDÊNCIA BRASIL S/A) em 18.10.2010, porém, sempre prestou serviços exclusivos para o 1º reclamado 
(HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO), na função de “CONSULTOR DE SERVIÇOS FINANCEI-
ROS”, sob subordinação deste e em suas dependências, com funções típicas de bancários, o que, assim, 
caracterizou perfeitamente a contratação de mão de obra fraudulenta, vedada pela Súmula nº 331/TST” 
(fl. 3). Postulou a decretação do vínculo diretamente com o 1º réu, HSBC BANK BRASIL S/A BANCO 
MÚLTIPLO, e o consequente enquadramento na condição de bancário. Sucessivamente, requereu o re-
conhecimento da existência de grupo econômico entre os réus, com a decretação da responsabilidade 
solidária de ambos.

A prova oral favorece a tese do reclamante. Vejamos:

Depoimento pessoal do autor: “1) que realizava vendas de produtos (Força Especial de Ven-
das do Banco HSBC e da FEV – HSBC Vida e Previdência); 2) que do Banco realizava abertura de 
contas, capitalização, consórcios, seguros em geral; 3) que também vendia seguro e previdência 
da segunda reclamada; 4) que realizava suas atividades dentro da agência do banco; 5) que tra-
balhava diariamente dentro da agência, porém esporadicamente fazia visitas externas a clientes; 
6) que na agência possuía mesa e um local de trabalho específico; 7) que usava o computador 
da agência do banco; 8) que estava subordinado aos gerentes das agências por onde passou, Srs. 
Antonio, Edson e Celito; 9) que em caso de ausências fazia justificativa ao gerente da agência; 
10) que depois de comunicar ao gerente da agência este comunicava ao superior do depoente da 
segunda reclamada; 11) que não lidava com numerários nem empréstimos; 12) que não negocia-
va papéis do banco; 13) que atendia aos clientes do banco; 14) que atendia aos aposentados que 
compareciam à agência; 15) que realizou várias negociações com clientes voltadas à obtenção de 
cartão de crédito, porém na hora de emitir esta operação não era feita pelo depoente, mas pela 
área responsável do banco; 16) que tinha acesso às contas e operações de clientes; 17) que usava 
sua senha pessoal para realizar esses acessos; 18) que o tipo de senha fornecida era o mesmo dos 
empregados da agência, porém havia limitações no acesso; 19) que essa limitação é definida em 
virtude da área de atuação do funcionário; 20) que tinha acesso a todas as informações que um 
empregado do banco da área de crédito tinha; 21) que participava das reuniões realizadas nas 
agências; 22) que sabe que os funcionários do banco vendiam produtos da segunda reclamada; 
23) que utilizava a carteira de clientes do banco para captá-los para a aquisição de produtos da 
segunda reclamada; 24) que não tinha uma carteira de clientes, atendendo àqueles indicados 
pelo próprio banco; 25) que a maior parte de suas atividades era interna; 26) que assinava folha 
de ponto manual, a qual era entregue ao gerente da agência; 27) esclarece que não se tratava 
de uma folha de ponto tradicional, assemelhando-se a apontamentos a serem apresentados ao 
gerente da agência; 28) que trabalhava das 08h30min às 18h/18h30min, com intervalo de 30 mi-
nutos, de segunda a sexta-feira; 29) que passava na agência antes de fazer alguma visita externa; 
30) ainda sobre os mencionados registros de jornada, esclarece que se tratava de um documento 
onde constava a produção do dia, bem como o horário de início das atividades e o horário de tér-
mino destas; 31) que esse documento era elaborado diariamente; 32) que não havia necessidade 
de passar diariamente na “força de vendas”, até porque em Foz do Iguaçu/PR e em Cascavel/PR 
não havia nenhum gerente da segunda ré; 33) que no caso das visitas externas observava o roteiro 
montado pelo gerente da agência; 34) que poderia apenas inverter a ordem de visita, mas não 
retirar ou incluir clientes; 35) que o gerente da agência relacionava cerca de três visitas externas, 
sendo que nem sempre estas eram necessárias, haja vista que o depoente marcava para que estas 
fossem atendidas dentro da própria agência; 36) que em media realizava visitas externas duas 
vezes por semana; 37) que cada visita durava em média 45 minutos e posteriormente às visitas 
retornava à agência; 38) que durante o contrato realizou quatro a cinco viagens para treinamento 
em Curitiba; 39) que a duração dos treinamentos era bastante variáveis e ocorriam em horário 
comercial, das 08h30min às 18h/18h30min, com intervalo de 30 minutos a 01 hora; 40) que re-
alizava viagens para vender produtos do banco e da segunda reclamada; 41) que viajava para 
Palotina, Guaraniaçu, Marechal Cândido Rondon, cerca de uma vez por semana; 42) que prestou 
serviços em Foz do Iguaçu, Cascavel e São Paulo; 43) que todas as iniciativas de transferências 
foram do banco; 44) que durante a contratação lhe foi prometido o reembolso das despesas com 
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as viagens; 45) que as tratativas para sua contratação foram feitas pelo gerente da agência do 
banco, Sr. Celito; 46) que não usava celular da empresa; 47) que havia estorno de comissões; 48) 
que se o cliente parasse de pagar o produto as comissões eram estornadas; 49) que se vendesse, por 
exemplo, um seguro de vida recebia um valor fixo e cheio por essa venda, sendo que se o cliente 
parasse de pagar o seguro esse valor cheio era estornado; 50) que não havia proporcionalidade 
nesse estorno; Nada mais.” (fls. 810-811)

Depoimento pessoal do preposto do primeiro réu: “1) que não participou do processo de 
contratação do autor; 2) que o autor não ficava lotado em agências do banco; 3) que a FEV não tem 
espaço físico em Foz do Iguaçu, acreditando que exista em Cascavel; 4) que não sabe o horário de 
trabalho do autor, porque este não era funcionário do banco; 5) que não tem uma parceria entre 
a FEV e as agências do banco; 6) que os consultores da segunda reclamada não usam a carteira de 
clientes do banco; 7) que a FEV repassa uma lista de clientes para os consultores; 8) que a partir de 
fevereiro/2013 a FEV acabou e o banco tem contratado funcionários para trabalharem na área de 
vendas; 9) que não houve transferência de funcionários da FEV para o banco; Nada mais.” (fl. 811)

Depoimento pessoal do preposto do segundo réu: “1) que o gerente comercial da segunda 
reclamada definia em que agência o consultor trabalharia; 2) que sabe que o autor trabalhou nas 
agência de Cascavel, do MASP, em São Paulo e na agência de Foz do Iguaçu; 3) que o autor de-
senvolvia suas atividades nessas agências; 4) que acredita que havia uma parceria entre as recla-
madas na medida em que os consultores vendiam produtos da segunda reclamada dentro das 
agências do banco; 5) esclarece que o consultor eventualmente podia utilizar o espaço físico da 
agência, mas também podia realizar as vendas de forma externa; 6) que não sabe se os produtos da 
segunda reclamada faziam parte das metas da agência; 7) que o autor não tinha horário pré-de-
terminado de trabalho; 8) que os documentos de fls. 147 a 151 se tratam de uma agenda elaborada 
pelo Sr. Evandro Radigonda, que era gerente comercial da FEV; 9) que essa agenda era repassada 
aos consultores; 10) que o autor usava seu veículo particular nas viagens, mas não era obrigado a 
tanto pela segunda reclamada; 11) que se ele utilizasse outro meio de transporte o banco não faria 
o pagamento; 12) que a segunda reclamada também não ressarcia as despesas com hotel; 13) que 
o documento de fl. 125 se trata de uma simulação de aporte para inclusão de dinheiro no plano 
de previdência; 14) que os dados constantes no final do referido documento são incluídos mes-
mo que se trate de uma simulação, conforme Circulares 338 e 339 da SUSEP; 15) que o consultor 
não se reporta ao gerente titular da agência; 16) que não há uma frequência pré-determinada de 
comparecimento do gerente da FEV na agência; 17) que normalmente o contato entre o consultor 
e o gerente da FEV se dava via telefone, ou via teleconferência; 18) que mesmo que houvesse um 
problema na agência o consultor se reportava ao gerente comercial da segunda reclamada; 19) 
que não se recorda de reunião denominada “direto ao ponto” e nem por quem era realizada, o 
mesmo ocorrendo com a reunião “jogo rápido”; Nada mais.” (fl. 811-812) 1ª testemunha do autor: 
ALEXANDRE FERNANDO DE OLIVEIRA NIEHUES: “1. trabalhei para o primeiro réu de 2000 a 
2014, no início em Foz do Iguaçu-PR, Cascavel-PR, Ponta Grossa-PR e São Miguel do Iguaçu-PR; 
2. o autor atendia as agências de Cascavel-PR e São Miguel do Iguaçu-PR, nas quais comparecia 
para a venda de produtos bancários como seguros, previdência privada, investimentos, abertura 
de conta corrente, cartão de crédito, títulos de capitalização; 3. o autor comparecia 1 ou 2 vezes por 
semana na agência de São Miguel do Iguaçu-PR e de 2 a 3 vezes por semana na agência e Cascavel-
-PR, geralmente entre 8h20/8h30 até 18h30, parando uns 0h30/0h40 para almoço, acreditando que 
o autor não registrava os horários de trabalho, embora tivesse que participar das ; reuniões no 
início e no final de cada jornada 4. o autor visitava clientes para oferecer produtos, normalmente 
acompanhado do gerente comercial ou de um gerente de relacionamento; 5. o autor trabalhava 
mais tempo internamente na agência, com umas 2 ou 3 visitas externas por dia; 6. a reunião do 
final da jornada era para analise do resultado do dia e algum planejamento para o dia seguinte, 
iniciando geralmente às 18h; 7. o autor tinha uma agenda semanal geralmente acertada com o 
gerente comercial ou com o gerente FEV – Força Especializada de Vendas; 8. o autor respondia ao 
gerente da FEV e ao gerente comercial da agência; 9. o autor dispunha de mobiliário nas agencias 
para trabalhar; 10. os produtos vendidos pelo autor compunham as metas da agência; 11. eu, tal 
como o autor, tinha acesso ao sistema eletrônico de ambos os réus, o banco e a vida e previdência; 
12. o gerente comercial cobrava a produção do autor; 13. os gerentes de relacionamento do banco 
também vendiam produtos da segunda ré; 14. o gerente da segunda ré, FEV, não comparecia na 
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agência do banco; 15. o gerente comercial e o gerente da FEV participavam do processo de definição 
das férias do autor; 16. não sei precisar se o autor fruiu férias de 30 dias, mas eu acredito que não; 
17. o autor trabalhava com veiculo próprio, mas não tinha reembolso das despesas, sabendo disso 
porque o autor recebia apenas comissões sobre os produtos que vendia; 18. a propriedade/posse 
do veículo era pressuposto para a função do autor; 19. sei que o autor atendia também as agen-
cias das cidades de Santa Terezinha do Itaipu-PR, Palotina-PR, Marechal Cândido Rondon-PR e 
Guarapuava-PR porque havia necessidade de compatibilizar a agendado autor com a agência em 
que eu trabalhava; 20. sei que em 2012/2013 os consultores financeiros foram incorporados como 
empregados do Banco; 21. eu trabalhei com o autor entre 2010 e 2012.

Nada mais.” (fls. 874-875)
2ª testemunha do autor: autor KARINA BIRIBILLI: “que trabalhou na reclamada de julho 

2011 a dezembro 2012 na agência da Praça da República em São Paulo; que trabalhou com o 
reclamante por seis meses, entre final de 2011 e inicio de 2012; que a depoente era gerente de re-
lacionamento e o reclamante era consultor de investimento; que o reclamante atendia clientes, 
telefones; que o reclamante atendia clientes e não clientes do banco; que o reclamante fazia con-
sultoria de investimentos diversos, inclusive previdência privada, seguro de vida, capitalização, 
CDB. LCI entre outros;que o superior hierárquico da depoente e do reclamante era o Gerente Geral 
Edson; que atrasos do reclamante eram justificados ao Gerente Edson, bem como essa possuía 
um livro de ponto em sua mesa no qual o reclamante anotava horários de entrada, intervalo 
para refeição e saída; que já presenciou o reclamante anotando o referido livro por diversas vezes, 
inclusive apondo horários; que a depoente trabalhava das 06:30 as 19 horas de segunda-feira a 
sexta-feira e o reclamante saia por volta das 18:30 horas; que gozava de intervalo para refeição 
par refeição e descanso de cerca de 40 minutos; que havia reunião matinal dirigida pelo gerente 
Edson na qual era obrigatória a participação de todos, inclusive a do reclamante; que ao final do 
dia, diariamente havia reuniões com o Sr. Edson;que o reclamante saía para trabalhar externa-
mente, fazendo visitas 2 vezes por semana; que eram obrigados a retomar no final do dia após 
as visitas; que o reclamante fazia visitas agendadas pela depoente e pelos demais gerentes; que 
os produtos vendidos vendidos pelo reclamante fazia parte da meta da agência; que a depoente 
também oferecia produtos de previdência; que o Gerente da 2ª reclamada, Ricardo, compareceu 
na agência 2 vezes em todo o periodo que trabalharam juntos; que o reclamante utilizava vei-
culo próprio para as vistas, não havendo ressarcimento de despesas; que o reclamante atendia o 
interessado na abertura de conta, recolhia a documentação e passava para a depoente efetuar a 
finalização; que a depoente recebia premiação pela venda de produtos da 2ª reclamada; que no 
caso de reuniões agendadas pela depoente para o reclamante, este deveria solicitar e justificar ao 
gerente geral eventual alteração; que não sabe dizer se o reclamante trabalhava aos sábados; que 
não sabe dizer se houve promessa de reembolso ao reclamante de celular e veiculo, que não sabe 
dizer a respeito de estorno de comissões sobre vendas do reclamante; Sem mais.” (fls. 1.044-1045) 
1ª testemunha do reclamado: EVANDRO RADIGONDA: “1) trabalhou com o reclamante aproxi-
madamente sessenta dias no Vida e Previdência sendo que o reclamante atendia a região de Foz 
do Iguaçu e o depoente é da região de Londrina e assumiu Cascavel que compreende também a re-
gião de Foz do Iguaçu; 2) o reclamante era consultor financeiro, comercializando seguros de vida 
e previdência privada; 3) não havia local de trabalho nas agências, porque atendia mais de uma 
agência; 4) o reclamante estava subordinado ao depoente, se reportando no caso de falta, atraso; 
5) o reclamante não podia abrir conta corrente, conceder empréstimo e lidar com numerários; 6) 
não atendia exclusivamente os clientes do banco; 7) não atendia os aposentados na agência em 
dias de pagamento; 8) não vendia títulos de capitalização e nem fazia pedido de cartão de crédito; 
9) a senha era diferente daquelas utilizadas pelos funcionários do banco, tendo acesso limitado; 
10) não era obrigado a participar de reuniões do banco; 11) utilizava a carteira de clientes para 
captar clientes; 12) não havia controle de jornada; 13) o contato com a gerência era por telefone; 
14) não era obrigado a passar no escritório todos os dias; 15) não havia roteiro de visitas; 16) a 
orientação era de que fossem feitas três visitas diárias, durando em média duas horas cada visita; 
17) o reclamante atuava em Foz e região, não podendo o depoente precisar quais as cidades; 18) 
não pode precisar exatamente quantas vezes por semana o reclamante viajava, acreditando que 
uma vez por semana; 19) não havia trabalho aos sábados; 20) a agência abria para os emprega-
dos as 8h30 e o encerramento era as 17h30; 21) o reclamante ficou sabendo da vaga em São Paulo 
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e solicitou a transferência; 22) o banco não prometeu para os empregados reembolso de celular e 
veiculo nem despesas com hotel; 23) quando o cliente cancela a comissão é estornada até um pra-
zo integral e após proporcional; 24) o depoente foi transferido da Vida e Previdência para o banco 
em final de 2012 inicio de 2013, não havendo alteração das atividades quando passou para o 
banco, o mesmo ocorrendo com os demais consultores financeiros; 25) somente havia escritório da 
Vida e Previdência em Cascavel, não em Foz do Iguaçu; 26) diz a procuradora das reclamadas que 
o depoente disse que para os consultores houve uma mudança, entretanto esse Juízo consignou 
o que foi dito pelo mesmo; 27) acompanhava o cotidiano do reclamante apenas por telefone; 28) 
eventualmente o reclamante atendia clientes dentro da agência de Foz do Iguaçu; 29) não acom-
panhava as agendas de visitas do reclamante, não indicando clientes nem fornecendo relatórios; 
30) os gerentes do banco indicavam clientes para o reclamante; 31) todas as negociações, inclusive 
aporte de dinheiro no plano de previdência, eram concentradas no depoente; 32) Vida e Previdên-
cia faz parte da meta da agência bancária, sendo que os gerentes tem suas metas, não sabendo 
quais são, mas acredita que devam acompanhar essas metas; 33) o reclamante participava das 
reuniões da Vida e Previdência eventualmente quando ocorria, eventualmente uma vez a cada 
sessenta dias; 34) não sabe dizer se o gerente da agência acompanhava o reclamante nas visitas; 
35) era obrigatório ter carro para o exercício da função do reclamante; 36) o reclamante usava 
celular próprio quando estava fora de alguma agência ou escritório, pois poderia o telefone desses 
locais; 37) em caso de inadimplência o banco estornava a comissão até um determinado prazo, 
depois não; 38) não sabe dizer se os produtos comercializados pelo autor faziam parte do lucro do 
banco. Nada mais.” (fls. 857-858) 2ª testemunha da parte ré: RENATO DE LIMA ALMEIDA: “que 
trabalha na 1ª reclamada desde fevereiro 2013 até o presente momento; que anteriormente tra-
balhou na 2ª reclamada de março 2010 a fevereiro 2013; que nunca trabalhou com o reclamante; 
que era gestor de uma equipe que trabalhava na cidade de Recife, sendo que teve contatos espo-
rádicos com o reclamante; que não sabe dizer quem era o Superior hierárquico do reclamante em 
São Paulo; que em Curitiba o superior hierárquico do reclamante era o Sr. Maycon, funcionário 
da 2ª reclamada; que não sabe dizer se o reclamante participava de reuniões internas na agência; 
que ao que sabe não havia proibição para gozo de 30 dias de férias, sendo que o depoente já gozou 
férias de 30 dias. Sem mais” (fl. 1.045).

Como visto, as testemunhas ouvidas a convite da parte autora, ALEXANDRE FERNANDO e KARINA 
BIRIBILLI, evidenciaram que o reclamante se ativou, também, em favor do empreendimento do banco 
reclamado, pois esclareceram que o autor efetuava a venda de produtos bancários como seguros, cartão 
de crédito, títulos de capitalização, CDB, LCI, além do produto próprio do 2ª réu (previdência privada). 
Salientou, ainda, a testemunha ALEXANDRE que o autor procedia à abertura de contas correntes, o que 
foi corroborado pelo depoimento da testemunha KARINA (o reclamante atendia o interessado na abertu-
ra de conta, recolhia a documentação e passava para a depoente efetuar a finalização).

Demais disso, ressai da prova oral a subordinação do autor aos gerentes do 1º réu. O depoimento 
da testemunha KARINA que trabalhou como gerente de relacionamento afirmou que “o superior hie-
rárquico da depoente e do reclamante era o Gerente Geral Edson”, asseverou, ainda que “que atrasos do 
reclamante eram justificados ao Gerente Edson,” e que “havia reunião matinal dirigida pelo gerente Edson 
na qual era obrigatória a participação de todos, inclusive a do reclamante”.

A testemunha EVANDRO RADIGONDA trabalhou com o reclamante por apenas 60 dias e, além 
disso, não trabalhava diretamente com o autor, tendo esclarecido que “acompanhava o cotidiano do 
reclamante apenas por telefone” e que “não acompanhava as agendas de visitas do reclamante”. Por sua 
vez, a testemunha RENATO DE LIMA nunca trabalhou com o reclamante e afirmou que “teve contatos 
esporádicos com o reclamante”.

Portanto, os depoimentos prestados pelas testemunhas indicadas pala parte ré, EVANDRO RADIGON-
DA e RENATO DE LIMA ALMEIDA, não se mostram aptos a infirmar os depoimentos das testemunhas antes 
referidas (ALEXANDRE e KARINA), porquanto, como visto, não trabalharam diretamente com o autor, en-
quanto as testemunhas apresentadas pelo demandante, laboravam nas agências onde ele se ativava, sendo 
mais capazes de informar ao Juízo melhores detalhes do quotidiano das atividades laborativas do autor.

A subordinação exercida pela primeira reclamada restou comprovada.
Ainda, restou comprovado que as atividades inerentes à função de consultor financeiro foram man-

tidas inalteradas mesmo após a transferência de tais empregados do HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA para 
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o HSBC BANK (PREPOSTO DO PRIMEIRO RÉU: “a partir de fevereiro/2013 a FEV acabou e o banco tem 
contratado funcionários para”; ALEXANDRE trabalharem na área de venda FERNANDO:”em 2012/2013 
os consultores financeiros foram incorporados como empregados do Banco”;EVANDRO RADIGONDA: “o 
depoente foi transferido da Vida e Previdência para o banco em final de 2012 inicio de 2013, não havendo 
alteração das atividades quando passou para o banco, o mesmo ocorrendo com os demais consultores 
financeiros”), pelo que é possível inferir, ante a comprovação de manutenção das mesmas atividades, 
que o autor, na função de consultor financeiro, mesmo antes da incorporação desses empregados pelo 
1º réu, já exercia atividade típica de bancário. 

O conjunto probatório demonstrou, ainda, que o departamento do HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA é 
gerenciado pelo BANCO HSBC e que os serviços prestados pelo reclamante eram direcionados à realiza-
ção do objeto social também do 1º réu.

Resta configurada, portanto, a ilicitude da terceirização, vez que o 1º réu delegou parte de sua ati-
vidade à empresa interposta em detrimento dos direitos trabalhistas da reclamante, o que não passa 
pelo crivo do art. 9º da CLT (“serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, 
impedir ou fraudar a aplicação, de modo que o vínculo empregatício dos preceitos contidos na presente 
Consolidação”) deve ser reconhecido diretamente com o banco, beneficiário dos serviços prestados pelo 
autor, incidindo, no caso, entendimento firmado na Súmula nº 331, I, do C. TST (CONTRATO DE PRES-
TAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGALIDADE. I – A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, 
formando-se o vínculo diretamente com o tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho temporário).

Quanto ao enquadramento sindical, regra geral, este é dado pela atividade preponderante da em-
presa (“a categoria dos trabalhadores será determinada pela atividade principal do empregador e não 
dos trabalhadores, salvo no caso das categorias diferenciadas” – art. 511, § 3º, da CLT)), que conforme o 
quadro do art. 577 da CLT, é fixado para cada categoria econômica de empregadores uma corresponden-
te categoria profissional de empregados. Reconhecido o vínculo de emprego diretamente com o banco 
reclamado, consequentemente resta reconhecida a condição de bancária do reclamante, com os direitos 
inerentes à categoria.

Por todo o exposto, correta a sentença que reconheceu a existência de relação de emprego direta-
mente com o 1ª reclamado (HSBC BANK), assim como ao enquadramento na categoria bancária.

Mantido o enquadramento do autor na categoria dos bancários, não há que se falar em exclusão 
dos direitos inerentes à tal categoria.

No mais, quanto à insurgência contra a determinação para a reclamada retificar a CTPS obreira, 
mantido o reconhecimento do vínculo diretamente com o 1ª réu, deve ser mantida a determinação para 
que este proceda às anotação do contrato de trabalho nos moldes fixados em primeira instância.

Ademais, tratando-se a anotação na CTPS do reclamante de obrigação personalíssima da empregado-
ra, ainda que possa ser realizada pela Secretaria do Juízo em substituição ao empregador (quando este deixa 
de praticar o ato a que está não deixa de ser encargo da obrigado por lei – art. 39, parágrafo 1º CLT) recla-
mada, pelo que cabível a multa cominada pelo descumprimento da obrigação de fazer imposta na origem.

Por todo o exposto, mantenho a sentença.
ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA
Decidiu-se na origem:

“Alega o reclamante que foi admitido em Foz do Iguaçu e, um mês após a contratação (no-
vembro de 2010) foi transferido para Cascavel, retornando para Foz do Iguaçu em agosto de 
2011, sendo novamente transferido em junho de 2012 para São Paulo, onde permaneceu até 
o final do contrato, para atender a interesses dos Reclamados, pugnando pelo pagamento do 
adicional de transferência, com integração e reflexos em férias + 1/3, 13º salário, e FGTS 11,2% 
e, ainda, integração para a base de cálculo dos demais pedidos, inclusive para a base de cálculo 
das horas extras.

O reclamado contesta, afirmando que a única transferência ocorrida foi a pedido do autor, 
de Cascavel para a cidade de São Paulo.

Examino.
O adicional de transferência é direito previsto no art. 469 da CLT, que assim dispõe:
Art. 469. Ao empregador é vedado transferir o empregado, sem a sua anuência, para locali-

dade diversa da que resultar do contrato, não se considerando transferência a que não acarretar 
necessariamente a mudança do seu domicílio.
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§ 1º Não estão compreendidos na proibição deste artigo: os empregados que exerçam 
cargo de confiança e aqueles cujos contratos tenham como condição, implícita ou explícita, a 
transferência, quando esta decorra de real necessidade de serviço.

(...)
§ 3º Em caso de necessidade de serviço o empregador poderá transferir o empregado para 

localidade diversa da que resultar do contrato, não obstante as restrições do artigo anterior, mas, 
nesse caso, ficará obrigado a um pagamento suplementar, nunca inferior a 25% (vinte e cinco por 
cento) dos salários que o empregado percebia naquela localidade, enquanto durar essa situação.

Inicialmente, é incontroverso nos autos que o contrato de trabalho do autor prevê a pos-
sibilidade de transferência do local de prestação de serviços. Significa dizer, portanto, serviços 
do empregado que não havia óbice para que a reclamado determinasse a alteração do local de 
prestação de serviços pela autora, pois há expressa autorização no contrato de trabalho.

Cabe perquirir, apenas, quanto à provisoriedade/definitividade da transferência do recla-
mante. Isso porque o adicional perseguido pela parte autora apenas é devido na hipótese de 
alteração provisória do local da prestação de serviços. Esse é o entendimento defendido ma-
joritariamente pela doutrina e jurisprudência, externado por meio da OJ nº 113 da SDI-1 do 
TST, que ora se adota como razão de decidir: OJ-SDI1-113 ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA. 
CARGO DE CONFIANÇA OU PREVISÃO CONTRATUAL DE TRANSFERÊNCIA. DEVIDO. DESDE 
QUE A TRANSFERÊNCIA SEJA PROVISÓRIA. Inserida em 20.11.97 O fato de o empregado exer-
cer cargo de confiança ou a existência de previsão de transferência no contrato de trabalho não 
exclui o direito ao adicional. O pressuposto legal apto a legitimar a percepção do mencionado 
adicional é a transferência provisória.

O conceito de transferência provisória, todavia, não encontra definição legal. Diante dessa 
peculiaridade, a jurisprudência do TST vem reconhecendo que um dos critérios a ser utilizados 
para aferição da provisoriedade ou não da transferência é o lapso temporal de sua duração, 
consoante se extrai das seguintes decisões:

(...) ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA. 1 – O pressuposto legal apto a legitimar a percepção 
do adicional de transferência é a provisoriedade na mudança do domicílio, conforme Orien-
tação Jurisprudencial nº 113 da SBDI-1, independentemente do fato de o empregado exercer 
cargo de confiança ou de existir previsão contratual para a transferência. 2 – Cabe indagar se 
teria sido definitiva ou provisória a transferência de Medianeira-PR para Tupãssi, onde ocor-
reu a extinção do contrato de trabalho. Para tanto é preciso alertar para a evidência de o § 3º 
do art. 468 da CLT não conceituar o que seja transferência provisória ou definitiva. 3 – Para se 
identificar uma e outra dessas modalidades de transferência é imprescindível a utilização do fa-
tor tempo. Embora esse posicionamento reflita ampla subjetividade do intérprete, não se pode 
considerar definitiva transferência que dure menos de três anos, a cavaleiro do que ministra 
a experiência do dia a dia de que nessa hipótese são fortes os vínculos do empregado com o 
município onde iniciara o trabalho. 4 – Se não é concebível reputar definitiva transferência com 
duração inferior a três anos, há caso de transferência que, conquanto de pequena duração, tem 
incontrastável caráter de definitividade. É o que se verifica em relação à transferência para a 
cidade onde o empregado, embora tenha trabalhado por pouco tempo, haja sido dispensado, 
diante da inexistência de possibilidade de outra transferência no cotejo com a qual se pudesse 
indagar da sua provisoriedade, correndo presunção de ela ser definitiva. 5 – Tendo por norte 
o fato de a transferência de Medianeira para Tupãssi ter sido para a localidade onde ocorreu a 
rescisão do contrato de trabalho, é inafastável a definitividade que a caracteriza, implicando o 
descabimento daquele adminículo, por conta do que preconiza a Orientação Jurisprudencial nº 
113 da SBDI-1. 6 – Recurso provido. ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. I – 
Prejudicada a análise do tema em face da exclusão do pagamento do adicional de transferência. 
(...) (RR – 86200-38.2005.5.09.0655, Relator Ministro: Antônio José de Barros Levenhagen, Data 
de Julgamento: 04/06/2008, 4ª Turma, Data de Publicação: 13/06/2008) (grifo nosso) 

RECURSO DO RECLAMANTE. I – ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA. O § 3º do art. 469 da 
CLT estabelece que a percepção do adicional de transferência tem como pressuposto básico a 
transferência provisória, ao dispor que o adicional é devido enquanto durar essa situação. Aliás, 
esse também é o posicionamento dessa Colenda Corte, conforme se verifica na orientação ju-
risprudencial de nº 113. Pelo fato de o Empregado ter permanecido no local para onde ocorreu 
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a transferência, por mais de dois anos, até o fim do contrato de trabalho, e mais não restando 
nos autos à caracterização da provisoriedade da transferência, entendo ser como definitiva a 
transferência. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. RECURSO DA RECLAMADO. I – 
GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL – REPERCUSSÃO NAS FÉRIAS, AVISO PRÉVIO E HORAS EXTRAS 
– A GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL NÃO REPERCUTE NOS CÁLCULOS DAS horas EXTRAS, DAS 
FÉRIAS E DO AVISO PRÉVIO, AINDA QUE INDENIZADOS” (Enunciado 253/TST). II – DESCON-
TOS PREVIDENCIÁRIO E FISCAIS. As contribuições previdenciárias e fiscais são deduzidas dos 
créditos trabalhistas, na forma dos Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho.

Recurso parcialmente conhecido e provido em parte. (RR – 360918-47.1997.5.09.5555, Re-
lator Juiz Convocado: Márcio Ribeiro do Valle, Data de Julgamento: 24/05/2000, 2ª Turma, Data 
de Publicação: 09/06/2000) (grifo nosso)

No caso dos autos, verifico que o preposto do 2ª reclamado em seu depoimento pessoal, 
afirma que “sabe que o autor trabalhou nas agências de Cascavel, do MASP, em São Paulo e na 
agência de Foz do Iguaçu”. Sendo assim, restou demonstrado que em algum momento do seu 
contrato o autor laborou na cidade de Foz do Iguaçu. Assim, com base nos elemento dos autos 
e no princípio da razoabilidade, fixo que o autor iniciou o trabalho na cidade de Cascavel, pas-
sando a laborar em Foz do Iguaçu em agosto de 2011 e em São Paulo a partir de junho de 2012.

De outro turno, restou demonstrado que a transferência realizada para a cidade de São 
Paulo ocorreu por pedido expresso do autor, conforme documento de fl. 579.

Assim, quanto à transferência para a cidade de São Paulo, não faz jus o autor ao adicional de 
transferência. De outro turno, quanto à transferência da cidade de Cascavel par Foz do Iguaçu, res-
tou demonstrada que esta ocorreu de forma provisória, visto que perdurou por apenas 10 meses.

Diante disso, condeno o reclamado ao pagamento do adicional de transferência no perío-
do de agosto de 2011 a junho de 2012, no importe de 25% sobre o salario do autor, com reflexos 
em férias + 1/3, 13º salário, FGTS e indenização compensatória de 40%.” (grifamos)

Argumenta o reclamado que:

a) o reclamante foi admitido em Cascavel, jamais tendo sido lotado em Foz do Iguaçu, o 
que resta comprovado através dos documentos em anexado com a defesa;

b) o autor não comprovou a alteração de domicílio para Foz do Iguaçu durante oa vigência 
do contrato de trabalho;

c) não é devido o adicional de transferência em face da previsão expressa, constante do 
Contrato de Trabalho, da possibilidade de transferência para qualquer outro local, cidade ou 
dependência, sempre que necessário, e a critério do empregador;

Pretende o reclamado a alteração da sentença para que afaste a condenação neste ponto. Sucessiva-
mente, postula que a base de cálculo do adicional de transferência seja o salário-base mensal, sem gerar 
reflexo em repousos remunerados.

Examino.
Narrou o autor na inicial que “foi admitido em Foz do Iguaçu/PR, e após um mês da contratação 

(novembro/2010) foi transferido para Cascavel/PR, retornando para Foz do Iguaçu/PR em agosto/2011, e, 
sendo novamente transferido em junho/2012 para São Paulo/SP, onde permaneceu até o rompimento do 
Contrato” salientou que “as transferências mencionadas ocorreram para atender aos interesses dos recla-
mados, sendo que jamais foi pago o adicional de transferência” (fl. 10).

Em contestação, o 2º reclamado, HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA BRASIL S/A, se defendeu da preten-
são autoral argumentando que “o reclamante foi admitido em Cascavel, jamais tendo sido lotado em Foz 
do Iguaçu” e que “a transferência de Cascavel para São Paulo foi feita a pedido do reclamante”. Aduziu, 
ainda, que “conforme disposto no § 3º do art. 469 da CLT, o adicional de transferência somente se faz de-
vido em se tratando de transferência provisória, enquanto a hipótese vertente diz respeito a transferência 
consolidada, que se estabilizou durante a vigência do contrato de trabalho” (fls. 494-495).

Os contracheques juntados pelo reclamante (fls. 41-76) demonstram que entre os meses de outubro 
de 2010 e julho de 2012 o local de trabalho do reclamante era FEV Cascavel e após essa data, passou a 
trabalhar na FEV São Paulo. De igual sorte, o documento juntado à fl. 124 demonstra que o reclamante 
foi considerado destaque na Regional de Cascavel no mês de maio de 2012.
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O relatório funcional (fl. 528) dá conta que o autor foi admitido como “consultor de serviços financei-
ros” em 18/10/2010, prestando serviços na FEV Cascavel desde a admissão até 02/08/2012, sendo transferi-
do para a FEV São Paulo em 03/08/2012, lá permanecendo ate o fim do contrato de trabalho em 31/01/2013.

À fl. 579, o 2ª reclamado juntou requerimento firmado pelo próprio reclamante em 10/07/2012, 
solicitando a transferência para São Paulo alegando motivos de sustentabilidade à atividade profissional 
do próprio interesse do autor.

A prova documental, incluindo documentos juntados pela parte autora, favorece a teste do réu, 
porquanto não evidencia que o autor tenha sido transferido para For do Iguaçu.

A prova oral extraem-se os seguintes elementos de convicção. Vejamos:

Depoimento pessoal do autor: “1) que realizava vendas de produtos do Banco HSBC e da 
FEV (Força Especial de Vendas – HSBC Vida e Previdência); 2) que do Banco realizava abertura de 
contas, capitalização, consórcios, seguros em geral; 3) que também vendia seguro e previdência 
da segunda reclamada; 4) que realizava suas atividades dentro da agência do banco; 5) que tra-
balhava diariamente dentro da agência, porém esporadicamente fazia visitas externas a clientes; 
6) que na agência possuía mesa e um local de trabalho específico; 7) que usava o computador 
da agência do banco; 8) que estava subordinado aos gerentes das agências por onde passou, Srs. 
Antonio, Edson e Celito; 9) que em caso de ausências fazia justificativa ao gerente da agência; 
10) que depois de comunicar ao gerente da agência este comunicava ao superior do depoente da 
segunda reclamada; 11) que não lidava com numerários nem empréstimos; 12) que não negocia-
va papéis do banco; 13) que atendia aos clientes do banco; 14) que atendia aos aposentados que 
compareciam à agência; 15) que realizou várias negociações com clientes voltadas à obtenção de 
cartão de crédito, porém na hora de emitir esta operação não era feita pelo depoente, mas pela 
área responsável do banco; 16) que tinha acesso às contas e operações de clientes; 17) que usava 
sua senha pessoal para realizar esses acessos; 18) que o tipo de senha fornecida era o mesmo dos 
empregados da agência, porém havia limitações no acesso; 19) que essa limitação é definida em 
virtude da área de atuação do funcionário; 20) que tinha acesso a todas as informações que um 
empregado do banco da área de crédito tinha; 21) que participava das reuniões realizadas nas 
agências; 22) que sabe que os funcionários do banco vendiam produtos da segunda reclamada; 
23) que utilizava a carteira de clientes do banco para captá-los para a aquisição de produtos da 
segunda reclamada; 24) que não tinha uma carteira de clientes, atendendo àqueles indicados 
pelo próprio banco; 25) que a maior parte de suas atividades era interna; 26) que assinava folha 
de ponto manual, a qual era entregue ao gerente da agência; 27) esclarece que não se tratava 
de uma folha de ponto tradicional, assemelhando-se a apontamentos a serem apresentados ao 
gerente da agência; 28) que trabalhava das 08h30min às 18h/18h30min, com intervalo de 30 mi-
nutos, de segunda a sexta-feira; 29) que passava na agência antes de fazer alguma visita externa; 
30) ainda sobre os mencionados registros de jornada, esclarece que se tratava de um documento 
onde constava a produção do dia, bem como o horário de início das atividades e o horário de tér-
mino destas; 31) que esse documento era elaborado diariamente; 32) que não havia necessidade 
de passar diariamente na “força de vendas”, até porque em Foz do Iguaçu/PR e em Cascavel/PR 
não havia nenhum gerente da segunda ré; 33) que no caso das visitas externas observava o roteiro 
montado pelo gerente da agência; 34) que poderia apenas inverter a ordem de visita, mas não 
retirar ou incluir clientes; 35) que o gerente da agência relacionava cerca de três visitas externas, 
sendo que nem sempre estas eram necessárias, haja vista que o depoente marcava para que estas 
fossem atendidas dentro da própria agência; 36) que em media realizava visitas externas duas 
vezes por semana; 37) que cada visita durava em média 45 minutos e posteriormente às visitas 
retornava à agência; 38) que durante o contrato realizou quatro a cinco viagens para treinamento 
em Curitiba; 39) que a duração dos treinamentos era bastante variáveis e ocorriam em horário 
comercial, das 08h30min às 18h/18h30min, com intervalo de 30 minutos a 01 hora; 40) que re-
alizava viagens para vender produtos do banco e da segunda reclamada; 41) que viajava para 
Palotina, Guaraniaçu, Marechal Cândido Rondon, cerca de uma vez por semana; 42) que prestou 
serviços em Foz do Iguaçu, Cascavel e São Paulo; 43) que todas as iniciativas de transferências 
foram do banco; 44) que durante a contratação lhe foi prometido o reembolso das despesas com 
as viagens; 45) que as tratativas para sua contratação foram feitas pelo gerente da agência do 
banco, Sr. Celito; 46) que não usava celular da empresa; 47) que havia estorno de comissões; 48) 
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que se o cliente parasse de pagar o produto as comissões eram estornadas; 49) que se vendesse, por 
exemplo, um seguro de vida recebia um valor fixo e cheio por essa venda, sendo que se o cliente 
parasse de pagar o seguro esse valor cheio era estornado; 50) que não havia proporcionalidade 
nesse estorno; Nada mais.” (fls. 810-811)

Depoimento pessoal do preposto do primeiro réu: “1) que não participou do processo de 
contratação do autor; 2) que o autor não ficava lotado em agências do banco; 3) que a FEV não tem 
espaço físico em Foz do Iguaçu, acreditando que exista em Cascavel; 4) que não sabe o horário de 
trabalho do autor, porque este não era funcionário do banco; 5) que não tem uma parceria entre 
a FEV e as agências do banco; 6) que os consultores da segunda reclamada não usam a carteira de 
clientes do banco; 7) que a FEV repassa uma lista de clientes para os consultores; 8) que a partir de 
fevereiro/2013 a FEV acabou e o banco tem contratado funcionários para trabalharem na área de 
vendas; 9) que não houve transferência de funcionários da FEV para o banco; Nada mais.” (fl. 811)

Depoimento pessoal do preposto do segundo réu: “1) que o gerente comercial da segunda 
reclamada definia em que agência o consultor trabalharia; 2) que sabe que o autor trabalhou 
nas agência de Cascavel, do MASP, em São Paulo e na agência de Foz do Iguaçu; 3) que o autor 
desenvolvia suas atividades nessas agências; 4) que acredita que havia uma parceria entre as 
reclamadas na medida em que os consultores vendiam produtos da segunda reclamada dentro 
das agências do banco; 5) esclarece que o consultor eventualmente podia utilizar o espaço físico 
da agência, mas também podia realizar as vendas de forma externa; 6) que não sabe se os produ-
tos da segunda reclamada faziam parte das metas da agência; 7) que o autor não tinha horário 
pré-determinado de trabalho; 8) que os documentos de fls. 147 a 151 se tratam de uma agenda 
elaborada pelo Sr. Evandro Radigonga, que era gerente comercial da FEV; 9) que essa agenda era 
repassada aos consultores; 10) que o autor usava seu veículo particular nas viagens, mas não era 
obrigado a tanto pela segunda reclamada; 11) que se ele utilizasse outro meio de transporte o 
banco não faria o pagamento; 12) que a segunda reclamada também não ressarcia as despesas 
com hotel; 13) que o documento de fl. 125 se trata de uma simulação de aporte para inclusão de 
dinheiro no plano de previdência; 14) que os dados constantes no final do referido documento são 
incluídos mesmo que se trate de uma simulação, conforme Circulares 338 e 339 da SUSEP; 15) 
que o consultor não se reporta ao gerente titular da agência; 16) que não há uma frequência pré-
-determinada de comparecimento do gerente da FEV na agência; 17) que normalmente o contato 
entre o consultor e o gerente da FEV se dava via telefone, ou via teleconferência; 18) que mesmo 
que houvesse um problema na agência o consultor se reportava ao gerente comercial da segunda 
reclamada; 19) que não se recorda de reunião denominada “direto ao ponto” e nem por quem era 
realizada, o mesmo ocorrendo com a reunião “jogo rápido”; Nada mais.” (fl. 811-812)

1ª testemunha do autor: ALEXANDRE FERNANDO DE OLIVEIRA NIEHUES: “1. trabalhei 
para o primeiro réu de 2000 a 2014, no início em Foz do Iguaçu-PR, Cascavel-PR, Ponta Grossa-
-PR e São Miguel do Iguaçu-PR; 2. o autor atendia as agências de Cascavel-PR e São Miguel do 
Iguaçu-PR, nas quais comparecia para a venda de produtos bancários como seguros, previdência 
privada, investimentos, abertura de conta corrente, cartão de crédito, títulos de capitalização; 3. 
o autor comparecia 1 ou 2 vezes por semana na agência de São Miguel do Iguaçu-PR e de 2 a 3 
vezes por semana na agência e Cascavel-PR, geralmente entre 8h20/8h30 até 18h30, parando uns 
0h30/0h40 para almoço, acreditando que o autor não registrava os horários de trabalho, embora 
tivesse que participar das reuniões no início e no final de cada jornada; 4. o autor visitava clien-
tes para oferecer produtos, normalmente acompanhado do gerente comercial ou de um gerente 
de relacionamento; 5. o autor trabalhava mais tempo internamente na agência, com umas 2 ou 
3 visitas externas por dia; 6. a reunião do final da jornada era para analise do resultado do dia 
e algum planejamento para o dia seguinte, iniciando geralmente às 18h; 7. o autor tinha uma 
agenda semanal geralmente acertada com o gerente comercial ou com o gerente FEV – Força Espe-
cializada de Vendas; 8. o autor respondia ao gerente da FEV e ao gerente comercial da agência; 9. 
o autor dispunha de mobiliário nas agencias para trabalhar; 10. os produtos vendidos pelo autor 
compunham as metas da agência; 11. eu, tal como o autor, tinha acesso ao sistema eletrônico 
de ambos os réus, o banco e a vida e previdência; 12. o gerente comercial cobrava a produção do 
autor; 13. os gerentes de relacionamento do banco também vendiam produtos da segunda ré; 14. 
o gerente da segunda ré, FEV, não comparecia na agência do banco; 15. o gerente comercial e o 
gerente da FEV participavam do processo de definição das férias do autor; 16. não sei precisar se o 
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autor fruiu férias de 30 dias, mas eu acredito que não; 17. o autor trabalhava com veiculo próprio, 
mas não tinha reembolso das despesas, sabendo disso porque o autor recebia apenas comissões 
sobre os produtos que vendia; 18. a propriedade/posse do veículo era pressuposto para a função do 
autor; 19. sei que o autor atendia também as agencias das cidades de Santa Terezinha do Itaipu-
-PR, Palotina-PR, Marechal Cândido Rondon-PR e Guarapuava-PR porque havia necessidade de 
compatibilizar a agendado autor com a agência em que eu trabalhava; 20. sei que em 2012/2013 
os consultores financeiros foram incorporados como empregados do Banco; 21. eu trabalhei com 
o autor entre 2010 e 2012. Nada mais.” (fls. 874-875)

2ª testemunha do autor: autor KARINA BIRIBILLI: “que trabalhou na reclamada de julho 
2011 a dezembro 2012 na agência da Praça da República em São Paulo; que trabalhou com o 
reclamante por seis meses, entre final de 2011 e inicio de 2012; que a depoente era gerente de re-
lacionamento e o reclamante era consultor de investimento; que o reclamante atendia clientes, 
telefones; que o reclamante atendia clientes e não clientes do banco; que o reclamante fazia con-
sultoria de investimentos diversos, inclusive previdência privada, seguro de vida, capitalização, 
CDB. LCI entre outros;que o superior hierárquico da depoente e do reclamante era o Gerente Geral 
Edson; que atrasos do reclamante eram justificados ao Gerente Edson, bem como essa possuía 
um livro de ponto em sua mesa no qual o reclamante anotava horários de entrada, intervalo 
para refeição e saída; que já presenciou o reclamante anotando o referido livro por diversas vezes, 
inclusive apondo horários; que a depoente trabalhava das 06:30 as 19 horas de segunda-feira a 
sexta-feira e o reclamante saia por volta das 18:30 horas; que gozava de intervalo para refeição 
par refeição e descanso de cerca de 40 minutos; que havia reunião matinal dirigida pelo gerente 
Edson na qual era obrigatória a participação de todos, inclusive a do reclamante; que ao final do 
dia, diariamente havia reuniões com o Sr. Edson; que o reclamante saía para trabalhar externa-
mente, fazendo visitas 2 vezes por semana; que eram obrigados a retomar no final do dia após 
as visitas; que o reclamante fazia visitas agendadas pela depoente e pelos demais gerentes; que 
os produtos vendidos vendidos pelo reclamante fazia parte da meta da agência; que a depoente 
também oferecia produtos de previdência; que o Gerente da 2ª reclamada, Ricardo, compareceu 
na agência 2 vezes em todo o periodo que trabalharam juntos; que o reclamante utilizava vei-
culo próprio para as vistas, não havendo ressarcimento de despesas; que o reclamante atendia o 
interessado na abertura de conta, recolhia a documentação e passava para a depoente efetuar a 
finalização; que a depoente recebia premiação pela venda de produtos da 2ª reclamada; que no 
caso de reuniões agendadas pela depoente para o reclamante, este deveria solicitar e justificar ao 
gerente geral eventual alteração; que não sabe dizer se o reclamante trabalhava aos sábados; que 
não sabe dizer se houve promessa de reembolso ao reclamante de celular e veiculo, que não sabe 
dizer a respeito de estorno de comissões sobre vendas do reclamante; Sem mais.” (fls. 1.044-1045) 

1ª testemunha do reclamado: EVANDRO RADIGONDA: “1) trabalhou com o reclamante 
aproximadamente sessenta dias no Vida e Previdência sendo que o reclamante atendia a região 
de Foz do Iguaçu e o depoente é da região de Londrina e assumiu Cascavel que compreende tam-
bém a região de Foz do Iguaçu; 2) o reclamante era consultor financeiro, comercializando segu-
ros de vida e previdência privada; 3) não havia local de trabalho nas agências, porque atendia 
mais de uma agência; 4) o reclamante estava subordinado ao depoente, se reportando no caso de 
falta, atraso; 5) o reclamante não podia abrir conta corrente, conceder empréstimo e lidar com 
numerários; 6) não atendia exclusivamente os clientes do banco; 7) não atendia os aposentados 
na agência em dias de pagamento; 8) não vendia títulos de capitalização e nem fazia pedido de 
cartão de crédito; 9) a senha era diferente daquelas utilizadas pelos funcionários do banco, tendo 
acesso limitado; 10) não era obrigado a participar de reuniões do banco; 11) utilizava a carteira 
de clientes para captar clientes; 12) não havia controle de jornada; 13) o contato com a gerência 
era por telefone; 14) não era obrigado a passar no escritório todos os dias; 15) não havia roteiro de 
visitas; 16) a orientação era de que fossem feitas três visitas diárias, durando em média duas horas 
cada visita; 17) o reclamante atuava em Foz e região, não podendo o depoente precisar quais as 
cidades; 18) não pode precisar exatamente quantas vezes por semana o reclamante viajava, acre-
ditando que uma vez por semana; 19) não havia trabalho aos sábados; 20) a agência abria para 
os empregados as 8h30 e o encerramento era as 17h30; 21) o reclamante ficou sabendo da vaga em 
São Paulo e solicitou a transferência; 22) o banco não prometeu para os empregados reembolso de 
celular e veiculo nem despesas com hotel; 23) quando o cliente cancela a comissão é estornada até 
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um prazo integral e após proporcional; 24) o depoente foi transferido da Vida e Previdência para o 
banco em final de 2012 inicio de 2013, não havendo alteração das atividades quando passou para 
o banco, o mesmo ocorrendo com os demais consultores financeiros; 25) somente havia escritório 
da Vida e Previdência em Cascavel, não em Foz do Iguaçu; 26) diz a procuradora das reclamadas 
que o depoente disse que para os consultores houve uma mudança, entretanto esse Juízo consig-
nou o que foi dito pelo mesmo; 27) acompanhava o cotidiano do reclamante apenas por telefone; 
28) eventualmente o reclamante atendia clientes dentro da agência de Foz do Iguaçu; 29) não 
acompanhava as agendas de visitas do reclamante, não indicando clientes nem fornecendo rela-
tórios; 30) os gerentes do banco indicavam clientes para o reclamante; 31) todas as negociações, 
inclusive aporte de dinheiro no plano de previdência, eram concentradas no depoente; 32) Vida 
e Previdência faz parte da meta da agência bancária, sendo que os gerentes tem suas metas, não 
sabendo quais são, mas acredita que devam acompanhar essas metas; 33) o reclamante partici-
pava das reuniões da Vida e Previdência eventualmente quando ocorria, eventualmente uma vez 
a cada sessenta dias; 34) não sabe dizer se o gerente da agência acompanhava o reclamante nas 
visitas; 35) era obrigatório ter carro para o exercício da função do reclamante; 36) o reclamante 
usava celular próprio quando estava fora de alguma agência ou escritório, pois poderia o telefone 
desses locais; 37) em caso de inadimplência o banco estornava a comissão até um determinado 
prazo, depois não; 38) não sabe dizer se os produtos comercializados pelo autor faziam parte do 
lucro do banco. Nada mais.” (fls. 857-858)

2ª testemunha da parte ré: RENATO DE LIMA ALMEIDA: “que trabalha na 1ª reclamada des-
de fevereiro 2013 até o presente momento; que anteriormente trabalhou na 2ª reclamada de março 
2010 a fevereiro 2013; que nunca trabalhou com o reclamante; que era gestor de uma equipe que 
trabalhava na cidade de Recife, sendo que teve contatos esporádicos com o reclamante; que não sabe 
dizer quem era o Superior hierárquico do reclamante em São Paulo; que em Curitiba o superior 
hierárquico do reclamante era o Sr. Maycon, funcionário da 2ª reclamada; que não sabe dizer se o 
reclamante participava de reuniões internas na agência; que ao que sabe não havia proibição para 
gozo de 30 dias de férias, sendo que o depoente já gozou férias de 30 dias. Sem mais” (fl. 1.045).

O contexto probatório não socorre à tese do reclamante.
Inexiste demonstração que corrobore a alegação inicial de que a contratação se deu para Foz do 

Iguaçu, que um mês depois foi transferido para Cascavel e, posteriormente, retornou para Foz do Iguaçu. 
A análise probatória impõe concluir que o autor, lotado na Regional de Cascavel desde o início do con-
trato de trabalho, atendeu a agência de Foz do Iguaçu, lá prestando serviço, porém não evidencia tenha 
ocorrido efetiva transferência.

Note-se que o preposto do primeiro reclamado declarou que
“ o que foi ratificado a FEV não tem espaço físico em Foz do Iguaçu” pela testemunha EVANDRO, o 

qual confirmou que “somente havia escritório da Vida e Previdência em Cascavel, não em Foz do Iguaçu”, 
acrescentando que “eventualmente o reclamante atendia clientes dentro da agência de Foz do Iguaçu”.

Ademais a testemunha ALEXANDRE, convidada pelo autor, afirmou que “atendia as agências de Cas-
cavel-PR e São Miguel do Iguaçu-PR”, nada mencionando acerca da prestação de serviços em Foz do Iguaçu.

Ressalto, que a declaração do preposto do 2ª reclamado no sentido de que “o autor trabalhou nas 
agência de Cascavel, do MASP, em São Paulo e na agência de Foz do Iguaçu” não induz à conclusão de que 
ele foi transferido de Cascavel para Foz do Iguaçu ou vice-versa, mas sim de que a prestação de serviços 
em Foz do Iguaçu decorria da lotação do autor em Cascavel, já que, conforme esclarecido pela testemu-
nha EVANDRO “o reclamante atendia a região de Foz do Iguaçu e o depoente é da região de Londrina e 
assumiu Cascavel que compreende também a região de Foz do Iguaçu”.

Segundo a prova oral, sequer havia escritório do 2º reclamado no município de Foz do Iguaçu, não 
sendo razoável que o réu contratasse empregado para laborar em localidade onde não tinha espaço físi-
co, como alegado na inicial. Assim, evidenciado que o autor foi contratado para trabalhar em Cascavel.

Demais disso, para que o empregado faça jus ao adicional de transferência, impõe-se que a altera-
ção da lotação imponha mudança de domicílio (Art. 469 – Ao empregador é vedado transferir o emprega-
do, sem a sua anuência, para localidade diversa da que resultar do contrato, não se considerando transfe-
rência a que não acarretar necessariamente a mudança do seu domicílio), circunstância sequer alegada 
pelo reclamante, que em nenhum momento referiu a necessidade de transferir sua residência de Foz do 
Iguaçu para Cascavel ou vice-versa no período em questão.
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É preciso que não se perca de vista que o adicional tem caráter assistencial, ou seja, visa dar condi-
ções financeiras ao empregado de fazer frente a novas despesas, que são naturais na transferência de um 
domicílio, daí ser inafastável a necessidade de demonstração da alteração de endereço, ônus do qual não 
se desincumbiu a parte autora.

Pondero que os contratos de locação juntados às fls. 184-197 não demonstram a efetiva mudança 
de endereço, tendo em vista que o contrato de locação do imóvel sito à Av Brasil, em Cascavel, data de 
25/01/2011 ao passo que o contrato de locação do imóvel localizado na Rua Osvaldo Goch, em Foz do 
Iguaçu (fl. 189), foi celebrado em 11/01/2011, o que demonstra que o autor mantinha residência em am-
bos os municípios concomitantemente, não havendo que falar em mudança de domicílio, já que o CCB 
dispõe em seu art. 71. que “Se, porém, a pessoa natural tiver diversas residências, onde, alternadamente, 
viva, considerar-se-á domicílio seu qualquer delas”.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso da parte ré para afastar a condenação ao pagamento do 
adicional de transferência.

Reformo.
JORNADA DE TRABALHO
JORNADA EXTERNA
Constou da r. sentença:

“Afirma o autor que trabalhava, em média, de segunda à sexta-feira, das 08h30min às 
18h00/18h30min, com intervalo de 30/40 minutos.

O reclamado contesta o pleito, afirmando que exercia atividade externa, não havendo con-
trole de horário do autor, invocando o art. 62, I, da CLT.

Passo a analisar.
De acordo com as alegações das partes, os contornos da lide referem-se à submissão ou 

não do autor à exceção prevista pelo art. 62, I, da CLT.
Segundo prevê a norma invocada: “Art. 62 – Não são abrangidos pelo regime previsto neste 

capítulo: I – os empregados que exercem atividade externa incompatível com a fixação de horário 
de trabalho, devendo tal condição ser anotada na Carteira de Trabalho e Previdência Social e no 
registro de empregados.”

A razão da não aplicação das normas referentes à duração da jornada aos trabalhadores ex-
ternos do é bem explicitada por Maurício Godinho Delgado, que assim refere: “A ordem jurídica 
reconhece que a aferição de uma efetiva jornada de trabalho cumprida pelo empregado supõe um 
mínimo de fiscalização e controle por parte do empregador sobre a prestação concreta dos serviços 
ou sobre o período de disponibilidade perante a empresa. O critério é estritamente prático: traba-
lho não fiscalizado nem minimamente controlado é insuscetível de propiciar a aferição da real 
jornada laborada pelo obreiro – por essa razão é insuscetível de propiciar a aferição da prestação 
(ou não) de horas” (DELGADO, extraordinárias pelo trabalhador Maurício Godinho.

Curso de direito do trabalho. 9ª ed. São Paulo: LTr, 2010, p. 821.).
Observo que a alegação defensiva consubstancia fato impeditivo do direito, circunstância 

que atrai para ré o ônus probatório, nos termos do art. 818 da CLT e 333, II, do CPC.
Quanto ao tema, a testemunha Alexandre Fernando de Oliveira Niehues afirma (fl. 874):
“(...) 3. o autor comparecia 1 ou 2 vezes por semana na agência de São Miguel do Iguaçu-PR 

e de 2 a 3 vezes por semana na agência e Cascavel-PR, geralmente entre 8h20/8h30 até 18h30, 
parando uns 0h30/0h40 para almoço, acreditando que o autor não registrava os horários de tra-
balho, embora tivesse que participar das reuniões no início e no final de cada jornada; 4. o autor 
visitava clientes para oferecer produtos, normalmente acompanhado do gerente comercial ou de 
um gerente de relacionamento; 5. o autor trabalhava mais tempo internamente na agência, com 
umas 2 ou 3 visitas externas por dia; 6. a reunião do final da jornada era para analise do resultado 
do dia e algum planejamento para o dia seguinte, iniciando geralmente às 18h; 7. o autor tinha 
uma agenda semanal geralmente acertada com o gerente comercial ou com o gerente FEV – Força 
Especializada de Vendas;”

No mesmo sentido a testemunha Karina Biribilli afirma (fl. 1044):

“(...) que o superior hierárquico da depoente e do reclamante era o Gerente Geral Edson; que 
atrasos do reclamante eram justificados ao gerente Edson, bem como esse possuía um livro de 
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ponto em sua mesa no qual o reclamante anotava horários de entrada, intervalo para refeição 
e saída; que já presenciou o reclamante anotando o referido livro por diversas vezes, inclusive 
apondo horário; que a depoente trabalhava das 8:30 às 19 horas de segunda-feira a sexta-feira e o 
reclamante saia por volta das 18:30 horas; que gozava de intervalo para refeição e descanso de cer-
ca de 40 minutos; que havia reunião matinal dirigida pelo gerente Edson na qual era obrigatória 
a participação de todos, inclusive a do reclamante; que ao final do dia, diariamente havia reunião 
com o sr. Edson; que o reclamante saia para trabalhar externamente, fazendo visitas 2 vezes por 
semana; que era obrigada a retornar no fiam do dia após as visitas; que o reclamante fazia visitas 
agendada pela depoente e pelos demais gerentes”

Em sentido contrário, a testemunha Evandro Radigonda afirma (fls. 857-858):

“10) não era obrigado a participar de reuniões do banco; 11) utilizava a carteira de clientes 
para captar clientes; 12) não havia controle de jornada; 13) o contato com a gerencia era por te-
lefone; 14) não era obrigado a passar no escritório todos os dias; 15) não havia roteiro de visitas; 
16) a orientação era de que fossem feitas três visitas diárias, durando em média duas horas cada 
visita; (...) 19) não havia trabalho aos sábados; 20) a agência abria para os empregados as 8h30 e o 
encerramento era as 17h30; (...) 27) acompanhava o cotidiano do reclamante apenas por telefone; 
28) eventualmente o reclamante atendia clientes dentro da agência de Foz do Iguaçu; 29) não acom-
panhava as agendas de visitas do reclamante, não indicando clientes nem fornecendo relatórios;”

Da análise dos depoimentos, verifica-se que as testemunhas Alexandre e Karina deixam 
clara a existência de controle da jornada exercida pelo autor. De outro turno, apesar da testemu-
nha Evandro afirmar que o autor não tinha jornada de trabalho, os documentos de fls. 147/151, 
demonstram que a própria testemunha impunha horários a serem seguidos pelo autor. Enten-
do que os depoimentos prestados pelas testemunhas Alexandre e Karina se mostram mais fide-
dignos para demonstrar as condições de trabalho do autor.

Assim, avaliando o conjunto probatório, não há como negar que era possível o controle de 
jornada por parte do reclamado e que este era efetivamente realizado.

(...).” (grifamos).

Argumenta o reclamado que:

a) aplicável a exceção prevista no inciso I do art. 62 da CLT, pois o autor cumpria jornada 
eminentemente externa, sem nenhum controle por parte do gestor que sequer estava lotado no 
mesmo local de trabalho que o reclamante;

Pugna o réu pela reforma da r. sentença a fim de que se declare o enquadramento do Recorrido na 
norma de exceção prevista no art. 62, I da CLT, afastando-se a condenação ao pagamento de horas extras.

Sem razão.
Nos termos do art. 62, inciso I, da CLT (“os empregados que exercem atividade externa incompatível 

com a fixação de horário de trabalho...”), não fazem jus ao pagamento de horas extras os empregados que 
exercem atividade externa incompatível com a fixação de horário de trabalho, devendo tal condição ser 
anotada na Carteira de Trabalho e Previdência Social e no registro de empregados. Cumpre observar que 
a norma atual do art. 62 da CLT, dada pela redação da Lei nº 8.966, de 27.12.1994, alude à incompatibili-
dade e não apenas de ausência de fixação de horário de trabalho, como se dava na lei anterior.

O art. 62, I da CLT não faculta ao empregador a não fiscalização de jornada para incidência da regra, 
sendo tal controle obrigação legal imposta pelo art. 74, §2º da CLT (§ 2º – “Para os estabelecimentos de 
mais de dez trabalhadores será obrigatória a anotação da hora de entrada e de saída, em registro manual, 
mecânico ou eletrônico, ...”). Pelo contrário, afasta direito à remuneração extraordinária àqueles empre-
gados que trabalham em condições “incompatíveis” com a fixação da jornada, ou seja, imprescindível 
prova robusta de que, pela natureza e/ou condições da atividade desenvolvida pelo empregado, é im-
possível ao empregador exercer qualquer controle sobre os horários desempenhados por aquele.

Prestado tal esclarecimento, cumpre analisar, no caso concreto, através da prova colhida nos autos, 
se havia ou não a possibilidade de controle da jornada pela reclamada, ressaltando-se que, tratando-se 
de situação excepcional, era ônus da reclamada comprovar a existência de trabalho externo incompatí-
vel com a fixação de horário.
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A prova indica claramente que havia a possibilidade de controle da jornada. Vejamos:

Depoimento pessoal do preposto do segundo réu: “1) que o gerente comercial da segunda 
reclamada definia em que agência o consultor trabalharia; 2) que sabe que o autor trabalhou 
nas agência de Cascavel, do MASP, em São Paulo e na agência de Foz do Iguaçu; 3) que o autor 
desenvolvia suas atividades nessas agências; 4) que acredita que havia uma parceria entre as 
reclamadas na medida em que os consultores vendiam produtos da segunda reclamada dentro 
das agências do banco; 5) esclarece que o consultor eventualmente podia utilizar o espaço físico 
da agência, mas também podia realizar as vendas de forma externa; 6) que não sabe se os produ-
tos da segunda reclamada faziam parte das metas da agência; 7) que o autor não tinha horário 
pré-determinado de trabalho; 8) que os documentos de fls. 147 a 151 se tratam de uma agenda 
elaborada pelo Sr. Evandro Radigonda, que era gerente comercial da FEV; 9) que essa agenda era 
repassada aos consultores; 10) que o autor usava seu veículo particular nas viagens, mas não era 
obrigado a tanto pela segunda reclamada; 11) que se ele utilizasse outro meio de transporte o 
banco não faria o pagamento; 12) que a segunda reclamada também não ressarcia as despesas 
com hotel; 13) que o documento de fl. 125 se trata de uma simulação de aporte para inclusão de 
dinheiro no plano de previdência; 14) que os dados constantes no final do referido documento são 
incluídos mesmo que se trate de uma simulação, conforme Circulares 338 e 339 da SUSEP; 15) 
que o consultor não se reporta ao gerente titular da agência; 16) que não há uma frequência pré-
-determinada de comparecimento do gerente da FEV na agência; 17) que normalmente o contato 
entre o consultor e o gerente da FEV se dava via telefone, ou via teleconferência; 18) que mesmo 
que houvesse um problema na agência o consultor se reportava ao gerente comercial da segunda 
reclamada; 19) que não se recorda de reunião denominada “direto ao ponto” e nem por quem era 
realizada, o mesmo ocorrendo com a reunião “jogo rápido”; Nada mais.” (fl. 811-812)

1ª testemunha do autor: ALEXANDRE FERNANDO DE OLIVEIRA NIEHUES: “1. trabalhei 
para o primeiro réu de 2000 a 2014, no início em Foz do Iguaçu-PR, Cascavel-PR, Ponta Grossa-
-PR e São Miguel do Iguaçu-PR; 2. o autor atendia as agências de Cascavel-PR e São Miguel do 
Iguaçu-PR, nas quais comparecia para a venda de produtos bancários como seguros, previdência 
privada, investimentos, abertura de conta corrente, cartão de crédito, títulos de capitalização; 3. 
o autor comparecia 1 ou 2 vezes por semana na agência de São Miguel do Iguaçu-PR e de 2 a 3 
vezes por semana na agência e Cascavel-PR, geralmente entre 8h20/8h30 até 18h30, parando uns 
0h30/0h40 para almoço, acreditando que o autor não registrava os horários de trabalho, embora 
tivesse que participar das reuniões no início e no final de cada jornada; 4. o autor visitava clien-
tes para oferecer produtos, normalmente acompanhado do gerente comercial ou de um gerente 
de relacionamento; 5. o autor trabalhava mais tempo internamente na agência, com umas 2 ou 
3 visitas externas por dia; 6. a reunião do final da jornada era para analise do resultado do dia 
e algum planejamento para o dia seguinte, iniciando geralmente às 18h; 7. o autor tinha uma 
agenda semanal geralmente acertada com o gerente comercial ou com o gerente FEV – Força Es-
pecializada de Vendas; 8. o autor respondia ao gerente da FEV e ao gerente comercial da agência; 
9. o autor dispunha de mobiliário nas agencias para trabalhar; 10. os produtos vendidos pelo 
autor compunham as metas da agência; 11. eu, tal como o autor, tinha acesso ao sistema eletrô-
nico de ambos os réus, o banco e a vida e previdência; 12. o gerente comercial cobrava a produção 
do autor; 13. os gerentes de relacionamento do banco também vendiam produtos da segunda ré; 
14. o gerente da segunda ré, FEV, não comparecia na agência do banco; 15. o gerente comercial e 
o gerente da FEV participavam do processo de definição das férias do autor; 16. não sei precisar 
se o autor fruiu férias de 30 dias, mas eu acredito que não; 17. o autor trabalhava com veiculo 
próprio, mas não tinha reembolso das despesas, sabendo disso porque o autor recebia apenas 
comissões sobre os produtos que vendia; 18. a propriedade/posse do veículo era pressuposto para 
a função do autor; 19. sei que o autor atendia também as agencias das cidades de Santa Terezi-
nha do Itaipu-PR, Palotina-PR, Marechal Cândido Rondon-PR e Guarapuava-PR porque havia 
necessidade de compatibilizar a agenda do autor com a agência em que eu trabalhava; 20. sei que 
em 2012/2013 os consultores financeiros foram incorporados como empregados do Banco; 21. eu 
trabalhei com o autor entre 2010 e 2012. Nada mais.” (fls. 874-875) 2ª testemunha do autor: autor 
KARINA BIRIBILLI: “que trabalhou na reclamada de julho 2011 a dezembro 2012 na agência da 
Praça da República em São Paulo; que trabalhou com o reclamante por seis meses, entre final de 
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2011 e inicio de 2012; que a depoente era gerente de relacionamento e o reclamante era consultor 
de investimento; que o reclamante atendia clientes, telefones; que o reclamante atendia clientes 
e não clientes do banco; que o reclamante fazia consultoria de investimentos diversos, inclusive 
previdência privada, seguro de vida, capitalização, CDB. LCI entre outros;que o superior hierár-
quico da depoente e do reclamante era o Gerente Geral Edson; que atrasos do reclamante eram 
justificados ao Gerente Edson, bem como essa possuía um livro de ponto em sua mesa no qual o 
reclamante anotava horários de entrada, intervalo para refeição e saída; que já presenciou o re-
clamante anotando o referido livro por diversas vezes, inclusive apondo horários; que a depoente 
trabalhava das 06:30 as 19 horas de segunda-feira a sexta-feira e o reclamante saia por volta das 
18:30 horas; que gozava de intervalo para refeição par refeição e descanso de cerca de 40 minutos; 
que havia reunião matinal dirigida pelo gerente Edson na qual era obrigatória a participação de 
todos, inclusive a do reclamante; que ao final do dia, diariamente havia reuniões com o Sr. Edson; 
que o reclamante saía para trabalhar externamente, fazendo visitas 2 vezes por semana; que eram 
obrigados a retomar no final do dia após as visitas; que o reclamante fazia visitas agendadas pela 
depoente e pelos demais gerentes; que os produtos vendidos vendidos pelo reclamante fazia parte 
da meta da agência; que a depoente também oferecia produtos de previdência; que o Gerente 
da 2ª reclamada, Ricardo, compareceu na agência 2 vezes em todo o periodo que trabalharam 
juntos; que o reclamante utilizava veiculo próprio para as vistas, não havendo ressarcimento de 
despesas; que o reclamante atendia o interessado na abertura de conta, recolhia a documentação 
e passava para a depoente efetuar a finalização; que a depoente recebia premiação pela venda de 
produtos da 2ª reclamada; que no caso de reuniões agendadas pela depoente para o reclamante, 
este deveria solicitar e justificar ao gerente geral eventual alteração; que não sabe dizer se o recla-
mante trabalhava aos sábados; que não sabe dizer se houve promessa de reembolso ao reclamante 
de celular e veiculo, que não sabe dizer a respeito de estorno de comissões sobre vendas do recla-
mante; Sem mais.” (fls. 1.044-1045)

1ª testemunha do reclamado: EVANDRO RADIGONDA: “1) trabalhou com o reclamante 
aproximadamente sessenta dias no Vida e Previdência sendo que o reclamante atendia a região 
de Foz do Iguaçu e o depoente é da região de Londrina e assumiu Cascavel que compreende tam-
bém a região de Foz do Iguaçu; 2) o reclamante era consultor financeiro, comercializando seguros 
de vida e previdência privada; 3) não havia local de trabalho nas agências, porque atendia ; 4) 
o reclamante estava subordinado mais de uma agência ao depoente, se reportando no caso de 
falta, atraso; 5) o reclamante não podia abrir conta corrente, conceder empréstimo e lidar com 
numerários; 6) não atendia exclusivamente os clientes do banco; 7) não atendia os aposentados 
na agência em dias de pagamento; 8) não vendia títulos de capitalização e nem fazia pedido de 
cartão de crédito; 9) a senha era diferente daquelas utilizadas pelos funcionários do banco, tendo 
acesso limitado; 10) não era obrigado a participar de reuniões do banco; 11) utilizava a carteira 
de clientes para captar clientes; 12) não havia controle de jornada; 13) o contato com a gerência 
era por telefone; 14) não era obrigado a passar no escritório todos os dias; 15) não havia roteiro de 
visitas; 16) a orientação era de que fossem feitas três visitas diárias, durando em média duas horas 
cada visita; 17) o reclamante atuava em Foz e região, não podendo o depoente precisar quais as 
cidades; 18) não pode precisar exatamente quantas vezes por semana o reclamante viajava, acre-
ditando que uma vez por semana; 19) não havia trabalho aos sábados; 20) a agência abria para 
os empregados as 8h30 e o encerramento era as 17h30; 21) o reclamante ficou sabendo da vaga em 
São Paulo e solicitou a transferência; 22) o banco não prometeu para os empregados reembolso de 
celular e veiculo nem despesas com hotel; 23) quando o cliente cancela a comissão é estornada até 
um prazo integral e após proporcional; 24) o depoente foi transferido da Vida e Previdência para o 
banco em final de 2012 inicio de 2013, não havendo alteração das atividades quando passou para 
o banco, o mesmo ocorrendo com os demais consultores financeiros; 25) somente havia escritório 
da Vida e Previdência em Cascavel, não em Foz do Iguaçu; 26) diz a procuradora das reclamadas 
que o depoente disse que para os consultores houve uma mudança, entretanto esse Juízo consig-
nou o que foi dito pelo mesmo; 27) acompanhava o cotidiano do reclamante apenas por telefone; 
28) eventualmente o reclamante atendia clientes dentro da agência de Foz do Iguaçu; 29) não 
acompanhava as agendas de visitas do reclamante, não indicando clientes nem fornecendo rela-
tórios; 30) os gerentes do banco indicavam clientes para o reclamante; 31) todas as negociações, 
inclusive aporte de dinheiro no plano de previdência, eram concentradas no depoente; 32) Vida 
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e Previdência faz parte da meta da agência bancária, sendo que os gerentes tem suas metas, não 
sabendo quais são, mas acredita que devam acompanhar essas metas; 33) o reclamante partici-
pava das reuniões da Vida e Previdência eventualmente quando ocorria, eventualmente uma vez 
a cada sessenta dias; 34) não sabe dizer se o gerente da agência acompanhava o reclamante nas 
visitas; 35) era obrigatório ter carro para o exercício da função do reclamante; 36) o reclamante 
usava celular próprio quando estava fora de alguma agência ou escritório, pois poderia o telefone 
desses locais; 37) em caso de inadimplência o banco estornava a comissão até um determinado 
prazo, depois não; 38) não sabe dizer se os produtos comercializados pelo autor faziam parte do 
lucro do banco. Nada mais.” (fls. 857-858)

2ª testemunha da parte ré: RENATO DE LIMA ALMEIDA: “que trabalha na 1ª reclamada des-
de fevereiro 2013 até o presente momento; que anteriormente trabalhou na 2ª reclamada de março 
2010 a fevereiro 2013; que nunca trabalhou com o reclamante; que era gestor de uma equipe que 
trabalhava na cidade de Recife, sendo que teve contatos esporádicos com o reclamante; que não sabe 
dizer quem era o Superior hierárquico do reclamante em São Paulo; que em Curitiba o superior 
hierárquico do reclamante era o Sr. Maycon, funcionário da 2ª reclamada; que não sabe dizer se o 
reclamante participava de reuniões internas na agência; que ao que sabe não havia proibição para 
gozo de 30 dias de férias, sendo que o depoente já gozou férias de 30 dias. Sem mais” (fl. 1.045).

Patente a possibilidade de o réu exercer controle da jornada obreira. O próprio preposto do 2º re-
clamado confessou que “o autor desenvolvia suas atividades nessas agências”, sendo que “o consultor 
eventualmente podia utilizar o espaço físico da agência”. Assim, havendo prestação de serviço dentro das 
agências, o que foi corroborado pelo depoimento das testemunhas ALEXANDRE (“o autor trabalhava 
mais tempo internamente na agência (...) o autor dispunha de mobiliário nas agencias para trabalhar”), 
revela-se indene de dúvidas a possibilidade de controle da jornada. Aliás, ressalto que não somente era 
possível fiscalizar os horários do reclamante, como também havia efetiva fiscalização, pois a testemunha 
KARINA foi categoria ao afirmar que os “atrasos do reclamante eram justificados ao Gerente Edson” e que 
o autor “possuía um livro de ponto em sua mesa no qual o reclamante anotava horários de entrada, inter-
valo para refeição e saída”, acrescentando que “já presenciou o reclamante anotando o referido livro por 
diversas vezes, inclusive apondo horários”. 

Acrescenta-se que a prova oral evidenciou, ainda, a necessidade de comparecimento do autor em 
reuniões no início e no fim da jornada de trabalho (testemunha KARINA: “havia reunião matinal dirigida 
pelo gerente Edson na qual era obrigatória a participação de todos, inclusive a do reclamante; que ao final 
do dia, diariamente havia reuniões com o Sr. Edson; que o reclamante saía para trabalhar externamente, 
fazendo visitas 2 vezes por o que, semana; que eram obrigados a retomar no final do dia após as visitas”), 
por si só, comprova que o autor tinha sua jornada controlada.

Mesmo quando o autor estava realizando visitas a clientes, o réu mantinha absoluto controle sobre 
o desenvolvimento das atividades laborais, pois o obreiro realizava roteiro de visita definido pelos ge-
rentes dos réus (testemunha ALEXANDRE: “o autor tinha uma agenda semanal geralmente acertada com 
o gerente comercial ou com o gerente FEV “/testemunha KARINA: “o reclamante fazia visitas agendadas 
pela depoente e pelos demais gerentes”).

Embora o depoimento da testemunha EVANDRO tenha sido contrário ao que informaram as de-
mais, não é possível conferir fidedignidade às informações por ele prestadas, pois contrárias, inclusive, 
à confissão do próprio preposto que reconheceu a ocorrência de labor interno nas agências enquanto 
a testemunha negou tal possibilidade afirmando que “não havia local de trabalho nas agências, porque 
atendia mais de uma agência”. ressalte-se, ainda, que referida testemunha afirmou que “não havia rotei-
ro de visitas”, entretanto, o documento de fls. 148-150, encaminhado por e-mail pelo próprio depoente, 
demonstra a definição de agenda de atividades, inclusive com horário para a realização de cada tarefa.

Assim, o depoimento da testemunha EVANDRO, em desarmonia com o contexto probatório, não se 
mostra eficaz para contrariar os depoimentos de ALEXANDRE e KARINA.

Não se desincumbido os reclamados do ônus de comprovarem a de controle da jornada obreira, 
impossibilidade absoluta irrelevante se havia, ou não, fiscalização efetiva, não merecendo reparos a sen-
tença de origem.

Mantenho.
JORNADA FIXADA (ANÁLISE CONJUNTA COM O TÓPICO “HORAS EXTRAS EM VIAGENS “ DO RE-

CURSO DO AUTOR)
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Constou da r. sentença:

“(...).
Verifico que os reclamados além de não juntarem cartões ponto, sequer informaram a jor-

nada realizada pelo autor.
Assim, com levando em consideração as declarações das testemunhas, os limites da inicial 

e o principio da razoabilidade, fixo que o autor trabalhava das 8h30min às 18h30min, com 40 
minutos de intervalo, de segunda a sexta-feira.

De o utro turno, não restou demonstrado nos autos que o tempo despendido pelo autor em 
viagens, cerca de 3 horas nos termos da inicial, extrapolava o horário fixado no paragrafo anterior.

Nesse contexto, considerados os horários de trabalho anteriormente fixados, condeno a 
reclamado a pagar ao autor horas extras, assim consideradas as excedentes a 6ª diária e 30ª 
semanal, de forma não cumulativa (...).” (grifamos).

Ultrapassada a questão do reconhecimento da realização de jornada externa, aduz a parte reclama-
da a necessidade de reforma do julgado quanto à jornada fixada. Para tanto, aduz que:

a) a jornada fixada pela origem ultrapassou os limites impostos pela inicial.
Postula a reforma do julgado para que seja fixada a jornada como sendo de segunda a sexta feira das 

9 às 18 horas, ou alternativamente até às 18h15, com ao menos 1 hora de intervalo.
Recorre a parte autora argumentando que:
a) cabia ao réu demonstrar que não foram realizadas as horas extraordinárias alegadas pelo recla-

mante em viagens;
b) a prova testemunhal destacou que havia viagens para Cascavel/PR, São Miguel do Iguaçu/PR, 

Santa Terezinha do Itaipu/PR, Palotina/PR, Marechal Cândido Rondon/PR e Guarapuava/PR;
c) a prova documental destaca que o reclamante havia pernoitado em algumas localidades (fls. 

175-183 – recibos de hotelaria – 198-220 – extratos do sistema de pedágios e estacionamentos em vias 
públicas – fls. 221-242 – cupons fiscais de abastecimentos);

Postula a modificação da r. sentença para que seja o réu condenado ao pagamento de horas extras 
prestadas em viagens na média constante da inicial.

Examino.
Afastada hipótese de enquadramento no art. 62, I, da CLT, cumpre analisar a jornada efetivamente 

cumprida, com vistas ao reconhecimento do direito a eventuais horas extras.
Não reconhecido trabalho nos moldes do art. 62 da CLT, incumbia à reclamada apresentar os con-

troles de ponto do reclamante (ausente que se encontra qualquer argumentação de número de empre-
gados inferior a 10 – art. 74, § 2º, da CLT). Nesse contexto, em princípio, tem incidência a orientação da 
Súmula nº 338 do E.TST, presumindo-se a veracidade da jornada alegada na inicial, não infirmada por 
prova em contrário.

Não prospera a alegação patronal de que o horário de trabalho fixado na origem não se ateve aos 
limites do pedido.

Com efeito, narrou o autor na inicial que trabalhava “em média das 08h30 às 18h/18h30, com inter-
valo de 30/40 minutos visto, o fixado na sentença (“8h30min às 18h30min, com 40 minutos de intervalo, 
de segunda a sexta-feira”) observou exatamente os horários constantes da inicial, não havendo que falar 
em extrapolação dos limites do pedido.

O fato de haver menção à média de 18 horas/18h30 quanto ao horário de saída não impõe que a 
fixação da jornada de trabalho pelo maior horário mencionado pelo demandante importe em decisão 
extra petita. Mesmo considerando a jornada mais elastecida, ainda considerou o Juízo a jornada média 
apontada na inicial, a qual é mera estimativa preambular, podendo conter pequenas variações.

Não merece reparo a sentença quanto à jornada fixada.
No que tange ao recurso da parte autora, registro que constou da inicial que “O reclamante viajava 

em média 01/02 vezes por semana a serviço dos reclamados, para atender as agências do Banco situadas 
em Palotina/PR, Guaraniassu/PR e Marechal Cândido Rondon/PR, o que ocorreu até maio/2012. Os des-
locamentos ocorriam fora da jornada sua jornada de trabalho, sendo que as viagens eram realizadas de 
carro, com saída em média entre 06h30/07h, sendo que o retorno ocorria após o final da sua jornada de 
trabalho (18h/18h30). Entre o tempo do percurso de cada viagem, despendia em média de 03h, consideran-
do o retorno, os quais também” (fls. 4-5). Em face ocorriam fora de sua jornada diária de trabalho disso, 
postulou o pagamento como extra do tempo de deslocamento em viagens – média de 03h por viagem.
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O 2º réu, HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA BRASIL S/A, em contestação alegou que “era o Autor é quem 
escolhia os horários de suas viagens, segundo sua conveniência e seguramente o fazia dentro de sua jor-
nada de trabalho. Não havia qualquer imposição da Segunda Reclamada quanto aos horários de deslo-
camento, quiçá do Primeiro Reclamado”. Ainda, que “o autor não acostou aos autos qualquer documento 
que comprovasse a jornada alegada, e o ônus da prova cabe unicamente a ela, vez que se trata de fato 
constitutivo de seu direito” (fl. 483).

O 1ª réu, HSBC BANK BRASIL S/A, por sua vez, aduziu que “cabe ao Autor provar que efetuava via-
gens, o que importava em horas extras” (fl. 761).

Pois bem.
Acerca das alegadas viagens a trabalho, a prova oral foi no seguinte sentido:

Depoimento pessoal do autor: “1) que realizava vendas de produtos do Banco HSBC e da 
FEV (Força Especial de Vendas – HSBC Vida e Previdência); 2) que do Banco realizava abertura de 
contas, capitalização, consórcios, seguros em geral; 3) que também vendia seguro e previdência 
da segunda reclamada; 4) que realizava suas atividades dentro da agência do banco; 5) que tra-
balhava diariamente dentro da agência, porém esporadicamente fazia visitas externas a clientes; 
6) que na agência possuía mesa e um local de trabalho específico; 7) que usava o computador 
da agência do banco; 8) que estava subordinado aos gerentes das agências por onde passou, Srs. 
Antonio, Edson e Celito; 9) que em caso de ausências fazia justificativa ao gerente da agência; 
10) que depois de comunicar ao gerente da agência este comunicava ao superior do depoente da 
segunda reclamada; 11) que não lidava com numerários nem empréstimos; 12) que não negocia-
va papéis do banco; 13) que atendia aos clientes do banco; 14) que atendia aos aposentados que 
compareciam à agência; 15) que realizou várias negociações com clientes voltadas à obtenção de 
cartão de crédito, porém na hora de emitir esta operação não era feita pelo depoente, mas pela 
área responsável do banco; 16) que tinha acesso às contas e operações de clientes; 17) que usava 
sua senha pessoal para realizar esses acessos; 18) que o tipo de senha fornecida era o mesmo dos 
empregados da agência, porém havia limitações no acesso; 19) que essa limitação é definida em 
virtude da área de atuação do funcionário; 20) que tinha acesso a todas as informações que um 
empregado do banco da área de crédito tinha; 21) que participava das reuniões realizadas nas 
agências; 22) que sabe que os funcionários do banco vendiam produtos da segunda reclamada; 
23) que utilizava a carteira de clientes do banco para captá-los para a aquisição de produtos da 
segunda reclamada; 24) que não tinha uma carteira de clientes, atendendo àqueles indicados 
pelo próprio banco; 25) que a maior parte de suas atividades era interna; 26) que assinava folha 
de ponto manual, a qual era entregue ao gerente da agência; 27) esclarece que não se tratava 
de uma folha de ponto tradicional, assemelhando-se a apontamentos a serem apresentados ao 
gerente da agência; 28) que trabalhava das 08h30min às 18h/18h30min, com intervalo de 30 mi-
nutos, de segunda a sexta-feira; 29) que passava na agência antes de fazer alguma visita externa; 
30) ainda sobre os mencionados registros de jornada, esclarece que se tratava de um documento 
onde constava a produção do dia, bem como o horário de início das atividades e o horário de tér-
mino destas; 31) que esse documento era elaborado diariamente; 32) que não havia necessidade 
de passar diariamente na “força de vendas”, até porque em Foz do Iguaçu/PR e em Cascavel/PR 
não havia nenhum gerente da segunda ré; 33) que no caso das visitas externas observava o roteiro 
montado pelo gerente da agência; 34) que poderia apenas inverter a ordem de visita, mas não 
retirar ou incluir clientes; 35) que o gerente da agência relacionava cerca de três visitas externas, 
sendo que nem sempre estas eram necessárias, haja vista que o depoente marcava para que estas 
fossem atendidas dentro da própria agência; 36) que em media realizava visitas externas duas 
vezes por semana; 37) que cada visita durava em média 45 minutos e posteriormente às visitas 
retornava à agência; 38) que durante o contrato realizou quatro a cinco viagens para treinamento 
em Curitiba; 39) que a duração dos treinamentos era bastante variáveis e ocorriam em horário 
comercial, das 08h30min às 18h/18h30min, com intervalo de 30 minutos a 01 hora; 40) que re-
alizava viagens para vender produtos do banco e da segunda reclamada; 41) que viajava para 
Palotina, Guaraniaçu, Marechal Cândido Rondon, cerca de uma vez por semana; 42) que prestou 
serviços em Foz do Iguaçu, Cascavel e São Paulo; 43) que todas as iniciativas de transferências 
foram do banco; 44) que durante a contratação lhe foi prometido o reembolso das despesas com 
as viagens; 45) que as tratativas para sua contratação foram feitas pelo gerente da agência do 
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banco, Sr. Celito; 46) que não usava celular da empresa; 47) que havia estorno de comissões; 48) 
que se o cliente parasse de pagar o produto as comissões eram estornadas; 49) que se vendesse, por 
exemplo, um seguro de vida recebia um valor fixo e cheio por essa venda, sendo que se o cliente 
parasse de pagar o seguro esse valor cheio era estornado; 50) que não havia proporcionalidade 
nesse estorno; Nada mais.” (fls. 810-811)

Depoimento pessoal do preposto do primeiro réu: “1) que não participou do processo de con-
tratação do autor; 2) que o autor não ficava lotado em agências do banco; 3) que a FEV não tem 
espaço físico em Foz do Iguaçu, acreditando que exista em Cascavel; 4) que não sabe o horário de 
trabalho do autor, porque este não era funcionário do banco; 5) que não tem uma parceria entre a 
FEV e as agências do banco; 6) que os consultores da segunda reclamada não usam a carteira de 
clientes do banco; 7) que a FEV repassa uma lista de clientes para os consultores; 8) que a partir de 
fevereiro/2013 a FEV acabou e o banco tem contratado funcionários para trabalharem na área de 
vendas; 9) que não houve transferência de funcionários da FEV para o banco; Nada mais.” (fl. 811)

Depoimento pessoal do preposto do segundo réu: “1) que o gerente comercial da segunda 
reclamada definia em que agência o consultor trabalharia; 2) que sabe que o autor trabalhou 
nas agência de Cascavel, do MASP, em São Paulo e na agência de Foz do Iguaçu; 3) que o autor 
desenvolvia suas atividades nessas agências; 4) que acredita que havia uma parceria entre as 
reclamadas na medida em que os consultores vendiam produtos da segunda reclamada dentro 
das agências do banco; 5) esclarece que o consultor eventualmente podia utilizar o espaço físico 
da agência, mas também podia realizar as vendas de forma externa; 6) que não sabe se os produ-
tos da segunda reclamada faziam parte das metas da agência; 7) que o autor não tinha horário 
pré-determinado de trabalho; 8) que os documentos de fls. 147 a 151 se tratam de uma agenda 
elaborada pelo Sr. Evandro Radigonda, que era gerente comercial da FEV; 9) que essa agenda era 
repassada aos consultores; 10) que o autor usava seu veículo particular nas viagens, mas não era 
obrigado a tanto pela segunda reclamada; 11) que se ele utilizasse outro meio de transporte o 
banco não faria o pagamento; 12) que a segunda reclamada também não ressarcia as despesas 
com hotel; 13) que o documento de fl. 125 se trata de uma simulação de aporte para inclusão de 
dinheiro no plano de previdência; 14) que os dados constantes no final do referido documento são 
incluídos mesmo que se trate de uma simulação, conforme Circulares 338 e 339 da SUSEP; 15) 
que o consultor não se reporta ao gerente titular da agência; 16) que não há uma frequência pré-
-determinada de comparecimento do gerente da FEV na agência; 17) que normalmente o contato 
entre o consultor e o gerente da FEV se dava via telefone, ou via teleconferência; 18) que mesmo 
que houvesse um problema na agência o consultor se reportava ao gerente comercial da segunda 
reclamada; 19) que não se recorda de reunião denominada “direto ao ponto” e nem por quem era 
realizada, o mesmo ocorrendo com a reunião “jogo rápido”; Nada mais.” (fl. 811-812)

1ª testemunha do autor: ALEXANDRE FERNANDO DE OLIVEIRA NIEHUES: “1. trabalhei 
para o primeiro réu de 2000 a 2014, no início em Foz do Iguaçu-PR, Cascavel-PR, Ponta Grossa-
-PR e São Miguel do Iguaçu-PR; 2. o autor atendia as agências de Cascavel-PR e São Miguel do 
Iguaçu-PR, nas quais comparecia para a venda de produtos bancários como seguros, previdência 
privada, investimentos, abertura de conta corrente, cartão de crédito, títulos de capitalização; 3. 
o autor comparecia 1 ou 2 vezes por semana na agência de São Miguel do Iguaçu-PR e de 2 a 3 
vezes por semana na agência e Cascavel-PR, geralmente entre 8h20/8h30 até 18h30, parando uns 
0h30/0h40 para almoço, acreditando que o autor não registrava os horários de trabalho, embora 
tivesse que participar das reuniões no início e no final de cada jornada; 4. o autor visitava clien-
tes para oferecer produtos, normalmente acompanhado do gerente comercial ou de um gerente 
de relacionamento; 5. o autor trabalhava mais tempo internamente na agência, com umas 2 ou 
3 visitas externas por dia; 6. a reunião do final da jornada era para analise do resultado do dia 
e algum planejamento para o dia seguinte, iniciando geralmente às 18h; 7. o autor tinha uma 
agenda semanal geralmente acertada com o gerente comercial ou com o gerente FEV – Força Espe-
cializada de Vendas; 8. o autor respondia ao gerente da FEV e ao gerente comercial da agência; 9. 
o autor dispunha de mobiliário nas agencias para trabalhar; 10. os produtos vendidos pelo autor 
compunham as metas da agência; 11. eu, tal como o autor, tinha acesso ao sistema eletrônico 
de ambos os réus, o banco e a vida e previdência; 12. o gerente comercial cobrava a produção do 
autor; 13. os gerentes de relacionamento do banco também vendiam produtos da segunda ré; 14. 
o gerente da segunda ré, FEV, não comparecia na agência do banco; 15. o gerente comercial e o 
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gerente da FEV participavam do processo de definição das férias do autor; 16. não sei precisar se o 
autor fruiu férias de 30 dias, mas eu acredito que não; 17. o autor trabalhava com veiculo próprio, 
mas não tinha reembolso das despesas, sabendo disso porque o autor recebia apenas comissões 
sobre os produtos que vendia; 18. a propriedade/posse do veículo era pressuposto para a função do 
autor; 19. sei que o autor atendia também as agencias das cidades de Santa Terezinha do Itaipu-
-PR, Palotina-PR, Marechal Cândido Rondon-PR e Guarapuava-PR porque havia necessidade de 
compatibilizar a agenda do autor com a agência em que eu trabalhava; 20. sei que em 2012/2013 
os consultores financeiros foram incorporados como empregados do Banco; 21. eu trabalhei com 
o autor entre 2010 e 2012. Nada mais.” (fls. 874-875)

2ª testemunha do autor: autor KARINA BIRIBILLI: “que trabalhou na reclamada de julho 
2011 a dezembro 2012 na agência da Praça da República em São Paulo; que trabalhou com o 
reclamante por seis meses, entre final de 2011 e inicio de 2012; que a depoente era gerente de re-
lacionamento e o reclamante era consultor de investimento; que o reclamante atendia clientes, 
telefones; que o reclamante atendia clientes e não clientes do banco; que o reclamante fazia con-
sultoria de investimentos diversos, inclusive previdência privada, seguro de vida, capitalização, 
CDB. LCI entre outros;que o superior hierárquico da depoente e do reclamante era o Gerente Geral 
Edson; que atrasos do reclamante eram justificados ao Gerente Edson, bem como essa possuía 
um livro de ponto em sua mesa no qual o reclamante anotava horários de entrada, intervalo 
para refeição e saída; que já presenciou o reclamante anotando o referido livro por diversas vezes, 
inclusive apondo horários; que a depoente trabalhava das 06:30 as 19 horas de segunda-feira a 
sexta-feira e o reclamante saia por volta das 18:30 horas; que gozava de intervalo para refeição 
par refeição e descanso de cerca de 40 minutos; que havia reunião matinal dirigida pelo gerente 
Edson na qual era obrigatória a participação de todos, inclusive a do reclamante; que ao final do 
dia, diariamente havia reuniões com o Sr. Edson; que o reclamante saía para trabalhar externa-
mente, fazendo visitas 2 vezes por semana; que eram obrigados a retomar no final do dia após 
as visitas; que o reclamante fazia visitas agendadas pela depoente e pelos demais gerentes; que 
os produtos vendidos vendidos pelo reclamante fazia parte da meta da agência; que a depoente 
também oferecia produtos de previdência; que o Gerente da 2ª reclamada, Ricardo, compareceu 
na agência 2 vezes em todo o periodo que trabalharam juntos; que o reclamante utilizava vei-
culo próprio para as vistas, não havendo ressarcimento de despesas; que o reclamante atendia o 
interessado na abertura de conta, recolhia a documentação e passava para a depoente efetuar a 
finalização; que a depoente recebia premiação pela venda de produtos da 2ª reclamada; que no 
caso de reuniões agendadas pela depoente para o reclamante, este deveria solicitar e justificar ao 
gerente geral eventual alteração; que não sabe dizer se o reclamante trabalhava aos sábados; que 
não sabe dizer se houve promessa de reembolso ao reclamante de celular e veiculo, que não sabe 
dizer a respeito de estorno de comissões sobre vendas do reclamante; Sem mais.” (fls. 1.044-1045)

1ª testemunha do reclamado: EVANDRO RADIGONDA: “1) trabalhou com o reclamante 
aproximadamente sessenta dias no Vida e Previdência sendo que o reclamante atendia a região 
de Foz do Iguaçu e o depoente é da região de Londrina e assumiu Cascavel que compreende tam-
bém a região de Foz do Iguaçu; 2) o reclamante era consultor financeiro, comercializando segu-
ros de vida e previdência privada; 3) não havia local de trabalho nas agências, porque atendia 
mais de uma agência; 4) o reclamante estava subordinado ao depoente, se reportando no caso de 
falta, atraso; 5) o reclamante não podia abrir conta corrente, conceder empréstimo e lidar com 
numerários; 6) não atendia exclusivamente os clientes do banco; 7) não atendia os aposentados 
na agência em dias de pagamento; 8) não vendia títulos de capitalização e nem fazia pedido de 
cartão de crédito; 9) a senha era diferente daquelas utilizadas pelos funcionários do banco, tendo 
acesso limitado; 10) não era obrigado a participar de reuniões do banco; 11) utilizava a carteira 
de clientes para captar clientes; 12) não havia controle de jornada; 13) o contato com a gerência 
era por telefone; 14) não era obrigado a passar no escritório todos os dias; 15) não havia roteiro de 
visitas; 16) a orientação era de que fossem feitas três visitas diárias, durando em média duas horas 
cada visita; 17) o reclamante atuava em Foz e região, não podendo o depoente precisar quais as 
cidades; 18) não pode precisar exatamente quantas vezes por semana o reclamante viajava, acre-
ditando que uma vez por semana; 19) não havia trabalho aos sábados; 20) a agência abria para 
os empregados as 8h30 e o encerramento era as 17h30; 21) o reclamante ficou sabendo da vaga em 
São Paulo e solicitou a transferência; 22) o banco não prometeu para os empregados reembolso de 
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celular e veiculo nem despesas com hotel; 23) quando o cliente cancela a comissão é estornada até 
um prazo integral e após proporcional; 24) o depoente foi transferido da Vida e Previdência para o 
banco em final de 2012 inicio de 2013, não havendo alteração das atividades quando passou para 
o banco, o mesmo ocorrendo com os demais consultores financeiros; 25) somente havia escritório 
da Vida e Previdência em Cascavel, não em Foz do Iguaçu; 26) diz a procuradora das reclamadas 
que o depoente disse que para os consultores houve uma mudança, entretanto esse Juízo consig-
nou o que foi dito pelo mesmo; 27) acompanhava o cotidiano do reclamante apenas por telefone; 
28) eventualmente o reclamante atendia clientes dentro da agência de Foz do Iguaçu; 29) não 
acompanhava as agendas de visitas do reclamante, não indicando clientes nem fornecendo rela-
tórios; 30) os gerentes do banco indicavam clientes para o reclamante; 31) todas as negociações, 
inclusive aporte de dinheiro no plano de previdência, eram concentradas no depoente; 32) Vida 
e Previdência faz parte da meta da agência bancária, sendo que os gerentes tem suas metas, não 
sabendo quais são, mas acredita que devam acompanhar essas metas; 33) o reclamante partici-
pava das reuniões da Vida e Previdência eventualmente quando ocorria, eventualmente uma vez 
a cada sessenta dias; 34) não sabe dizer se o gerente da agência acompanhava o reclamante nas 
visitas; 35) era obrigatório ter carro para o exercício da função do reclamante; 36) o reclamante 
usava celular próprio quando estava fora de alguma agência ou escritório, pois poderia o telefone 
desses locais; 37) em caso de inadimplência o banco estornava a comissão até um determinado 
prazo, depois não; 38) não sabe dizer se os produtos comercializados pelo autor faziam parte do 
lucro do banco. Nada mais.” (fls. 857-858)

2ª testemunha da parte ré: RENATO DE LIMA ALMEIDA: “que trabalha na 1ª reclamada des-
de fevereiro 2013 até o presente momento; que anteriormente trabalhou na 2ª reclamada de março 
2010 a fevereiro 2013; que nunca trabalhou com o reclamante; que era gestor de uma equipe que 
trabalhava na cidade de Recife, sendo que teve contatos esporádicos com o reclamante; que não sabe 
dizer quem era o Superior hierárquico do reclamante em São Paulo; que em Curitiba o superior 
hierárquico do reclamante era o Sr. Maycon, funcionário da 2ª reclamada; que não sabe dizer se o 
reclamante participava de reuniões internas na agência; que ao que sabe não havia proibição para 
gozo de 30 dias de férias, sendo que o depoente já gozou férias de 30 dias. Sem mais” (fl. 1.045).

Resta incontroverso que o autor empreendia viagens em razão do serviço, pois o preposto do 2º réu 
declarou ao Juízo que, para tanto, o reclamante utilizava seu próprio carro.

Ademais, os depoimentos testemunhais evidenciam que o autor atendia a agências de São Miguel 
do Iguaçu, Cascavel, Santa Terezinha do Itaipu, Palotina, Marechal Cândido Rondon e Guarapuava (tes-
temunha ALEXANDRE: “o autor atendia as agências de Cascavel-PR e São Miguel do Iguaçu-PR, nas quais 
comparecia para a venda de produtos bancários (...)o autor comparecia 1 ou 2 vezes por semana na agên-
cia de São Miguel do Iguaçu-PR e de 2 a 3 vezes por semana na agência e Cascavel-PR, geralmente entre 
8h20/8h30 até 18h30, (...) o autor atendia também as agencias das cidades de Santa Terezinha do Itaipu-
-PR, Palotina-PR, Marechal Cândido Rondon-PR e Guarapuava-PR porque havia necessidade de compa-
tibilizar a agenda do autor com a agência em que eu trabalhava”).

Às fls. 198-201 o reclamante juntou recibos de praças de pedágio em horários variados, inclusive 
durante a madrugada, na praça de São Miguel do Iguaçu, dia 18/11/2011 (sexta-feira) à 01h14. Lado ou-
tro, há registro de viagens em horário compreendido na jornada de trabalho, cito, por amostragem, o dia 
26/04/2011 (terça-feira) em que o reclamante passou pelo pedágio de Céu Azul às 10h41.

Como se extrai do conjunto probatório, o autor empreendia, em média, 1 viagem por semana (de-
poimento pessoal: “viajava para Palotina, Guaraniaçu, Marechal Cândido Rondon, cerca de uma vez por 
semana”), para atender à necessidade de serviço, o que restou comprovado pela prova oral, como dito. 
No entanto, cabia ao demandante comprovar que tais viagens ocorriam fora do horário de trabalho, 
como alegado na inicial (art. 818 da CLT).

Registro que a testemunha ALEXANDRE apontou que o autor comparecia nas agências de São Mi-
guel do Iguaçu e de Cascavel geralmente entre 8h20/8h30 até às 18h30, no entanto, não mencionou que 
o deslocamento até as localidades em questão era efetuado fora da jornada de trabalho.

Para fins de se analisar a distância e o tempo de percurso entre os municípios de Cascavel e de São 
Miguel do Iguaçu, Palotina, Marechal Cândido Rondon e Guaraniaçu, ausentes nos autos outros elemen-
tos de convicção, foi colhida informação na ferramenta virtual “google maps” a qual indica que a maior 
distância percorrida pelo reclamante era até o município de Palotina – 102 quilômetros -, sendo que 
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tal percurso poderia ser realizado em aproximadamente 1h25 ( https://www.google.com.br/maps/dir/
Palotina+-+PR/Cascavel+-+PR/@-24.6196312,-53.9434032,10z/data=!3m1!4b1!4m13!.

Assim, não se revela razoável que comprovantes de pedágio noticiando horários avançados, como 
01h14 (18/11/2011) ou 23h30 (28/11/2011), possam se referir a deslocamentos em razão do trabalho, 
pois, ainda que o autor iniciasse o retorno após a jornada (às 18h30), não justificaria demandar mais de 
5 horas num trajeto de 100 km.

Reforça essa conclusão, o fato de que há dois recibos de pedágio para o dia 17/11/2011, ambos no-
ticiando que o autor passou pela praça de pedágio de São Miguel do Iguaçu, no sentido leste, uma vez à 
0h32 e outra vez à 1h19 (fls. 198-199), sendo improvável, que nessa oportunidade, estivesse se deslocan-
do a trabalho. Assim, indene de dúvidas que o reclamante juntou, também, comprovantes de pedágio de 
quando realizava viagens por interesses particulares, porquanto, como dito, as distâncias entre o local de 
lotação do reclamante (Cascavel) e os municípios visitados não justificam viagens em tais horários para 
atender a demanda da agência das 08h30 às 18h30 ou mesmo para realizar visitas a clientes. Havendo, 
ainda, comprovantes noticiando horários compreendidos na jornada de trabalho do autor (23/09/2011 
às 17h19, 27/03/2011 às 11h25, 20/04/2011 às 16h27 e 26/04/2011 às 12h48, por exemplo), reputo que 
são esses que prestam a demonstrar os horários em que o autor se deslocava a trabalho.

No caso em apreço, tratando-se de prova relativa à jornada e não tendo o réu trazido aos autos os 
controles de ponto do reclamante, cabia a ele o ônus de demonstrar que as viagens realizadas pelo recla-
mante ocorriam no horário da jornada.

Nesse diapasão, importa destacar que a ausência de juntada dos cartões ponto não enseja, automa-
ticamente, o reconhecimento da jornada extraordinária por viagens declinada na inicial, como pretende 
a parte autora. A presunção de veracidade pode ser infirmada por prova em contrário, conforme dispos-
to na parte final da Súmula nº 338 do TST (... A não-apresentação injustificada dos controles de frequência 
gera presunção relativa de veracidade da) e, na hipótese, jornada de trabalho, a qual pode ser elidida por 
prova em contrário os recibos de pedágio que se referem às viagens a trabalho, como acima exposto, 
demonstram que estas ocorriam entre às 8h30 e às 18h30, estando correta a sentença que concluiu pela 
inocorrência de prestação de horas extras em razão de viagem.

Mantenho.
INTERVALO INTRAJORNADA
Constou da r. sentença:

“(...)
Quanto aos intervalos intrajornada, pelos horários de trabalho fixados, observo que as dis-

posições do art. 71 da CLT não foram observadas.
Assim, é devido o pagamento da remuneração equivalente a uma hora normal de trabalho, 

acrescida do adicional de 50%, em observância ao disposto no art. 71, §4º, da CLT, observadas 
as orientações da Súmula nº 437 do TST. São devidos os mesmos reflexos já declinados para o 
labor extraordinário. O cálculo dos intervalos e reflexos deverá observar os mesmos parâmetros 
já definidos para apuração das horas extras.

(...)” – grifamos

Argumenta o reclamado que:
a) o reclamante sempre o gozou integralmente o intervalo intrajornada;
b) não há que se falar em condenação ao pagamento do período integral e sim apenas dos minutos 

suprimidos;
Postula a reforma do julgado para afastar a condenação quanto ao intervalo intrajornada e, sucessi-

vamente, para limitar a condenação aos minutos faltantes para completar o período de 1 hora.
Examino.
Conforme já fundamentado no tópico precedente, afastada hipótese de enquadramento no art. 62, 

I, da CLT, incumbia à reclamada apresentar os controles de ponto do reclamante, encargo do qual não 
se desincumbiu.

Assim, ante a ausência de provas capaz de abrigar a tese de que o autor usufruía 1 hora de intervalo 
intrajornada, presumindo-se verdadeira a jornada intervalar deduzida na petição inicial (30/40 minutos).

Demais disso, a prova oral comprova a supressão parcial do horário de almoço do autor, pois a tes-
temunha ALEXANDRE informou ao Juízo que o reclamante parava por uns 30/40 minutos para almoço. 
No mesmo sentido, a testemunha KARINA a qual esclareceu que o reclamante gozava de intervalo para 
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refeição e descanso de cerca de 40 minutos. Não sendo infirmados os depoimentos por prova em contrá-
rio, já que as testemunhas ouvidas a convite dos réus, EVANDRO e RENATO, nada mencionaram acerca 
do tempo de intervalo intrajornada gozado pelo autor. 

Não merece reforma a sentença, portanto, quanto ao tempo fixado para intervalo intrajornada.
Quanto à alegação de que devido apenas o tempo suprimido do intervalo intrajornada, o § 4º do 

art. 71 da CLT estabelece que quando o intervalo para repouso e alimentação não for concedido pelo 
empregador, o período correspondente será remunerado com acréscimo de, no mínimo, 50%. Assim, no 
entendimento deste Relator, se o empregador não conceder a integralidade do intervalo será devida 1 
hora extra; porém, na hipótese de haver supressão parcial do intervalo devido, tem-se que o pagamento 
da hora extra também deverá ser proporcional ao tempo não usufruído.

Todavia, entende a maioria deste colegiado que mesmo na hipótese de violação parcial é devido o 
pagamento integral do intervalo, seguindo a jurisprudência do E. Tribunal Superior do Trabalho sobre a 
matéria, nos termos da Súmula nº 437, I:

INTERVALO INTRAJORNADA PARA REPOUSO E
ALIMENTAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 71 DA CLT (conversão das Orientações Jurispru-

denciais nºs 307, 342, 354, 380 e 381 da SBDI-1) – Res. 185/2012, DEJT divulgado em 25, 26 e 
27.09.2012

I – Após a edição da Lei nº 8.923/94, a não-concessão ou a concessão parcial do intervalo 
intrajornada mínimo, para repouso e alimentação, a empregados urbanos e rurais, implica o 
pagamento total do período correspondente, e não apenas daquele suprimido, com acréscimo 
de, no mínimo, 50% sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho (art. 71 da CLT), 
sem prejuízo do cômputo da efetiva jornada de labor para efeito de remuneração.

Por todo o exposto, mantenho.
INCIDÊNCIA DE HORAS EXTRAS EM REPOUSOS REMUNERADOS E DEMAIS REFLEXOS

Constou da r. sentença:

“(...)
Nesse contexto, considerados os horários de trabalho anteriormente fixados, condeno a 

reclamado a pagar ao autor horas extras, assim consideradas as excedentes a 6ª diária e 30ª 
semanal, de forma não cumulativa (OJ EX SE nº 33, IV, do TRT da 9ª Região), com acréscimo de 
50% e reflexos em repousos semanais remunerados (sábados, domingos e feriados, tendo em 
vista que a realização de horas extras ocorria em todos os dias da semanal e que há previsão 
coletiva expressa quanto a tal reflexo nessas condições) férias com 1/3, gratificações natalinas, 
aviso prévio e FGTS acrescido de indenização compensatória de 40%. Indevidos os reflexos do 
repouso semanal remunerado nas demais parcelas, nos termos da Orientação Jurisprudencial 
394 da SDI do TST.

(...).” (grifamos).

Argumenta o reclamado que:

a) indeferido o pedido de horas extras, o mesmo fim deverá ser outorgado aos reflexos nas 
demais parcelas salariais e rescisórias postuladas, já que segundo princípio basilar: o acessório 
acompanha a mesma sorte do principal;

b) as horas extras não integram o cálculo dos repousos semanais remunerados e demais 
verbas postuladas na exordial, justamente por não implementado o requisito essencial à sua 
integração: a habitualidade e cumprimento de labor em sobrejornada por toda a semana;

Pugna o réu pela reforma da r. sentença para excluir os reflexos em repousos remunerados e demais 
parcelas.

Examino.
Mantida a condenação ao pagamento de horas extras, devem ser mantidos os reflexos na forma 

determinada na origem, haja vista se tratarem os reflexos de verbas acessórias, as quais seguem a mesma 
sorte da principal.
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Quanto à alegação de que verificadas ausências, não incidem reflexos das horas extras em repou-
sos remunerados nestas semanas, interpreta este colegiado que a referência contida em norma coletiva 
(“Quando prestadas durante toda a semana anterior, os bancos pagarão, também, o valor correspondente 
ao repouso semanal remunerado, remete ao critério de habitualidade já previsto inclusive sábados e fe-
riados”) na Lei nº 605/49 (artigo 7º – A remuneração do repouso semanal corresponderá: a) para os que 
trabalham por dia, semana, quinzena ou mês, à de um dia de serviço, computadas as horas extraordiná-
rias habitualmente prestadas), não inovando quanto aos critérios para o reconhecimento do direito do 
trabalhador aos reflexos, mas apenas estendendo o direito, que passam a abranger os sábados.

Ainda, a Lei nº 605/49, em seu art. 7º, impõe que os repousos sejam remunerados observando horas 
extras habitualmente prestadas. É certo, por outro lado, que o art. 6º, da mesma norma legal, afasta di-
reito à remuneração de repouso, quando haja falta injustificada na mesma semana.

No contexto acima, não se pode cogitar de afastamento de reflexos em DSR, porquanto o réu não 
aponta oportunidade em que não houvesse direito a parcela em questão (sequer foram juntados contro-
les de ponto a fim de apurar a ocorrência de faltas injustificadas). A repercussão de horas extras habitu-
ais, independe de ocorrência de número de faltas, computando-se aquelas prestadas na semana, ainda 
que eventualmente haja falta.

Em resumo, não se confunde o direito ao repouso remunerado (condicionada ao labor sem faltas) 
com repercussão de horas extras prestadas na semana, o que independe da ocorrência ou não de faltas 
injustificadas.

Quanto ao pedido de aplicação do entendimento consubstanciado na OJ 394 da SDI-1 do TST, cons-
tou do julgado: “Indevidos os reflexos do repouso semanal remunerado nas demais parcelas, nos termos 
da Orientação”, pelo que o recurso da parte carece Jurisprudencial 394 da SDI do TST de objeto nesse 
quesito, haja vista que a medida ora pretendida já foi deferida em primeira instância.

Por todo o exposto, nego provimento ao recurso do réu.
Mantenho.
BASE DE CÁLCULO DAS HORAS EXTRAS (ANÁLISE CONJUNTA COM O TÓPICO “HORAS EXTRAS 

INTEGRAIS COM RELAÇÃO ÀS COMISSÕES E RSR”)
Constou da r. sentença:

“(...) Para apuração dos valores devidos, deverá ser observada orientação das Súmulas nºs 
264 e 340 do TST.” (grifamos)

Argumenta o reclamado que:

a) A base de cálculo das horas extras deverá, então, levar em conta a determinação da cláu-
sula oitava, § 2°, das CC T’s, que assim preveem: “O cálculo do valor da hora extra será feito 
tomando-se por base o somatório de todas as verbas salariais fixas, entre outras, ordenado, adi-
cional por tempo de serviço, gratificação de caixa e gratificação de compensador”. Assim, todas as 
verbas variáveis deverão ser afastadas da base de cálculo das horas extras;

Pugna o réu pela reforma da r. sentença a fim de que a base de cálculo das horas extras seja compos-
ta exclusivamente pelo salário base.

Dessa decisão também recorre a parte autora. Suscita que:

a) inaplicável o entendimento da Súmula nº 340 do TST;
b) os valores pagos a título de comissões não eram únicos, a parte autora recebia salários 

entre outros valores fixos atrelados o salário ordinário, pelo que, a situação não se amolda ao 
entendimento da Súmula nº 340 do TST, mas no caso, aplica-se a Súmula nº 94 doTST;

c) os horários extraordinários decorriam de outros afazeres, inclusive internos (relatórios, 
reuniões e prestação de contas), que não vendas, sendo que, caberia à Recorrida demonstrar na 
instrução processual que labor extraordinário desenvolveu-se, exclusivamente, para a venda, 
ônus do qual não se desincumbiu;

d) a parte variável da remuneração decorrida da produção da agência, sendo que a De-
mandante não realizava vendas tanto é que a defesa do Banco nada relata quanto a tal fato;

e) a cláusula 8ª das CCTs não apresenta nenhuma exceção;
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f) aplicação da Súmula nº 340 do TST afronta ao art. 5º II, da constituição federal, porquan-
to inexiste lei prevendo referiada limitação;

Postula a reforma do julgado para que seja afastada a aplicação da Súmula nº 340 do TST.
Examino.
Conforme se extrai das fichas financeiras de fls. 520-528, a remuneração do autor era composta por 

“salário”, “comissão especial” e “ RSR F. Vendas”.
Assim prevê a cláusula coletiva CCT:

Cláusula oitava – ADICIONAL DE HORAS EXTRAS
(...)
PARÁGRAFO SEGUNDO: O cálculo do valor da hora extra será feito tomando-se por base 

o somatório de todas as verbas salariais fixas, entre outras, ordenado, adicional por tempo de 
serviço, gratificação de caixa e gratificação de compensador”.

A referida norma não limita como sendo de natureza salarial somente a verba denominada salário, 
sendo certo que a composição da base de cálculo das horas extras, deve considerar o somatório de todas 
as verbas salariais mensais.

Houvesse a limitação pretendida pelo réu a cláusula seria nula, porquanto, consoante dispõe o § 
1º, do art. 457, da CLT, integram o salário – e por isso devem ser computadas na base de cálculo – não 
só a importância fixa estipulada, como também as comissões de cargo, percentagens, gratificações 
ajustadas, diárias para viagens e abonos pagos pelo empregador, ou quaisquer outras verbas de natu-
reza salarial. Nesse sentido, cumpre observar o entendimento consubstanciado na Súmula nº 264 do 
C. TST:

“A remuneração do serviço suplementar é composta do valor da hora normal, integrado 
por parcelas de natureza salarial e acrescido do adicional previsto em Lei, contrato, acordo, 
convenção coletiva ou sentença normativa”.

Portanto, correta a r. sentença ao determinar que o valor das horas extras deverá considerar o dis-
posto na Súmula nº 264 do TST, supracitada. 

Quanto à aplicação da Súmula nº 340 do TST, o entendimento desta C. Turma é o de que a Súmula 
nº 340 do TST não tem aplicação restrita ao “comissionista puro”, sendo aplicável também ao comissio-
nista misto, sendo que em relação a este a aplicação é restrita às comissões (parte variável da remunera-
ção), sendo devidas horas extras integrais em relação ao salário fixo.

Nesses termos a Orientação Jurisprudencial n. 397, da SDI-1, do TST:

“COMISSIONISTA MISTO. HORAS EXTRAS. BASE DE CÁLCULO. APLICAÇÃO DA SÚMU-
LA Nº 340 DO TST. (DEJT divulgado em 2, 3 e 4/8/2010) O empregado que recebe remuneração 
mista, ou seja, uma parte fixa e outra variável, tem direito a horas extras pelo trabalho em sobre-
jornada. Em relação à parte fixa, são devidas as horas simples acrescidas do adicional de horas 
extras. Em relação à parte variável, é devido somente o adicional de horas extras, aplicando-se à 
hipótese o disposto na Súmula nº 340 do TST.”

Assim, o divisor deve ser aplicado apenas em relação à parte fixa, devendo ser aplicado o número 
de horas efetivamente trabalhadas quanto às comissões, nos termos da Súmula nº 340 do TST; em rela-
ção à parte variável (comissões) é devido somente o adicional de horas extras, aplicando-se à hipótese o 
disposto na Súmula nº 340 do TST.

Não merece acolhida a pretensão de se aplicar a Súmula nº 94 do TST, uma vez que a questão não 
trata de integração das horas extras ao aviso prévio.

Pelo exposto, acolho a insurgência recursal da parte autora, para determinar que a aplicação da 
Súmula nº 340 do TST deve ser orientada pelo entendimento contido na OJ 397 da SDI-1 do TST.

Reformo nesses termos.
DESPESAS COM VEÍCULO PRÓPRIO (ANÁLISE CONJUNTA DO RECURSO DE AMBAS AS PARTES)
Constou da sentença:
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“Requer a Reclamante o recebimento das despesas que teve durante o contrato de traba-
lho, afirmando que ‘utilizava o seu veículo a serviço do reclamado (visitas a clientes – estas con-
forme item 03), o qual, inclusive, era requisito para a função, gastando em média de R$ 1.500,00 
mensais, com combustível, estacionamento, pedágio e manutenção do mesmo (incluído o segu-
ro), entretanto, não eram ressarcidos os valores gastos com as referidas despesas’. Por fim, requer 
o pagamento de indenização por depreciação do valor do automóvel.

O reclamado afirma que a utilização de automóvel ou celular nunca foi condição para a 
execução da atividade profissional do autor, não sendo devido nenhum valor quanto ao tema.

Examino.
Inicialmente, verifico que as testemunhas foram uníssonas na afirmação de que era neces-

sária a utilização de automóvel para a realização das funções realizadas pelo autor.
Sendo assim, o autor merece ser ressarcido pelas despesas que efetuou ao utilizar seu pró-

prio automóvel em proveito da empregadora, pois os custos da atividade empresarial não de-
vem ser suportados pelo empregado.

Todavia, os valores postulados na inicial não se mostram razoáveis. O próprio autor em seu 
depoimento pessoal afirma que “a maior parte de sua atividade era interna”.

Diante disso, condeno o reclamado ao ressarcimento das despesas do autor pelo uso do 
veículo próprio, mês a mês, sendo que para efeito de fixação do valor, na ausência de outros 
elementos concretos e considerando que a jornada do autor era mais interna do que externa, 
considero razoável fixar o valor mensal de R$ 250,00, valor que se destina não apenas a cobrir 
despesas médias pela quilometragem rodada (combustível), mas também pelas outras despe-
sas, desgaste e depreciação que o uso do veículo acarretou.” (grifamos)

Aduz o reclamado que:

a) o reclamante não comprovou que estava obrigado a efetuar visitas utilizando de veículo 
próprio nem tampouco de que tenha ajustado ressarcimento de despesas pela depreciação de-
corrente da utilização de veículo em benefício da atividade econômica do réu;

b) o reclamante utilizava também seu automóvel para fins particulares, não sendo razoável 
esperar que eventuais valores com despesas de manutenção sejam suportados exclusivamente 
pelo empregador;

c) o empregador não possui responsabilidade pela eventual depreciação do veículo do re-
clamante, porque o conceito de depreciação decorre do simples passar do tempo;

Requer a reforma da sentença para que seja afastada a condenação ao pagamento da indenização 
pelo desgaste do veículo do autor. 

Sucessivamente, pugna pela redução do valor arbitrado na origem, alegando que as visitas a clien-
tes eram esporádicas, sendo o valor fixado na origem excessivo.

A parte autora também recorre. Sustenta que:

a) ao fixar o valor da indenização, a julgadora não observou a alta quilometragem percorri-
da pelo autor em veículo particular;

b) levando-se em conta os valores de combustível, a manutenção (estacionamento, trocas de 
óleo, revisões), seguro e o próprio desgaste do veículo que passou a rodar mais que o necessário, 
temos que o valor fixado é desproporcional e não indeniza os prejuízos causados pelo trabalho;

Requer o autor a reforma do julgado para que seja majorado o valor da indenização pelo uso de 
veículo próprio, conforme postulado na petição inicial ou, em valor equivalente ao piso salarial da cate-
goria bancária.

Examino.
Primeiramente, ressalto que a insurgência patronal se limita à indenização pela depreciação do 

veículo, não impugnando a determinação de ressarcimento das despesas suportadas pelo autor com o 
abastecimento do seu automóvel.

Cumpre ressaltar, a princípio, que tendo como norte o que ordinariamente acontece (art. 375 do 
NCPC), mostra-se de pouca credibilidade a tese da ré de que o autor poderia fazer uso de transporte 
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público para cumprir suas atribuições externas, como visitas a clientes. Não se apresenta minimamente 
verossímil que o empregado pudesse despender tempo em deslocamentos com ônibus e espera em pon-
tos e, ainda, cumprir as metas impostas pelas reclamadas que são, sabidamente, elevadas.

É obrigação do réu assumir os riscos do negócio (art. 2º, CLT), no que se inclui despesas desse, e a 
prova oral comprova a utilização de veículo próprio em favor da realização de serviços para o empregador.

Pois bem.
Da prova oral extraem-se os seguintes elementos de convicção:

Depoimento pessoal do autor: “1) que realizava vendas de produtos do Banco HSBC e da 
FEV (Força Especial de Vendas – HSBC Vida e Previdência); 2) que do Banco realizava abertura de 
contas, capitalização, consórcios, seguros em geral; 3) que também vendia seguro e previdência 
da segunda reclamada; 4) que realizava suas atividades dentro da agência do banco; 5) que tra-
balhava diariamente dentro da agência, porém fazia esporadicamente visitas externas a clientes; 
6) que na agência possuía mesa e um local de trabalho específico; 7) que usava o computador 
da agência do banco; 8) que estava subordinado aos gerentes das agências por onde passou, Srs. 
Antonio, Edson e Celito; 9) que em caso de ausências fazia justificativa ao gerente da agência; 
10) que depois de comunicar ao gerente da agência este comunicava ao superior do depoente da 
segunda reclamada; 11) que não lidava com numerários nem empréstimos; 12) que não negocia-
va papéis do banco; 13) que atendia aos clientes do banco; 14) que atendia aos aposentados que 
compareciam à agência; 15) que realizou várias negociações com clientes voltadas à obtenção de 
cartão de crédito, porém na hora de emitir esta operação não era feita pelo depoente, mas pela 
área responsável do banco; 16) que tinha acesso às contas e operações de clientes; 17) que usava 
sua senha pessoal para realizar esses acessos; 18) que o tipo de senha fornecida era o mesmo dos 
empregados da agência, porém havia limitações no acesso; 19) que essa limitação é definida em 
virtude da área de atuação do funcionário; 20) que tinha acesso a todas as informações que um 
empregado do banco da área de crédito tinha; 21) que participava das reuniões realizadas nas 
agências; 22) que sabe que os funcionários do banco vendiam produtos da segunda reclamada; 
23) que utilizava a carteira de clientes do banco para captá-los para a aquisição de produtos da 
segunda reclamada; 24) que não tinha uma carteira de clientes, atendendo àqueles indicados 
pelo próprio banco; 25) que a maior parte de suas atividades era interna 26) que assinava folha de 
ponto manual, a qual era entregue ao gerente da agência; 27) esclarece que não se tratava de uma 
folha de ponto tradicional, assemelhando-se a apontamentos a serem apresentados ao gerente 
da agência; 28) que trabalhava das 08h30min às 18h/18h30min, com intervalo de 30 minutos, de 
segunda a sexta-feira; 29) que passava na agência antes de fazer alguma visita externa; 30) ainda 
sobre os mencionados registros de jornada, esclarece que se tratava de um documento onde cons-
tava a produção do dia, bem como o horário de início das atividades e o horário de término des-
tas; 31) que esse documento era elaborado diariamente; 32) que não havia necessidade de passar 
diariamente na “força de vendas”, até porque em Foz do Iguaçu/PR e em Cascavel/PR não havia 
nenhum gerente da segunda ré; 33) que no caso das visitas externas observava o roteiro montado 
pelo gerente da agência; 34) que poderia apenas inverter a ordem de visita, mas não retirar ou 
incluir clientes; 35) que o gerente da agência relacionava cerca de três visitas externas, sendo que 
nem sempre estas eram necessárias, haja vista que o depoente marcava para que estas fossem 
atendidas dentro da própria agência; 36) que em media realizava visitas externas duas vezes por 
semana; 37) que cada visita durava em média 45 minutos e posteriormente às visitas retornava 
à agência; 38) que durante o contrato realizou quatro a cinco viagens para treinamento em Curi-
tiba; 39) que a duração dos treinamentos era bastante variáveis e ocorriam em horário comer-
cial, das 08h30min às 18h/18h30min, com intervalo de 30 minutos a 01 hora; 40) que realizava 
viagens para vender produtos do banco e da segunda reclamada; 41) que viajava para Palotina, 
Guaraniaçu, Marechal Cândido Rondon, cerca de uma vez por semana; 42) que prestou serviços 
em Foz do Iguaçu, Cascavel e São Paulo; 43) que todas as iniciativas de transferências foram do 
banco; 44) que durante a contratação lhe foi prometido o reembolso das despesas com as viagens; 
45) que as tratativas para sua contratação foram feitas pelo gerente da agência do banco, Sr. Celi-
to; 46) que não usava celular da empresa; 47) que havia estorno de comissões; 48) que se o cliente 
parasse de pagar o produto as comissões eram estornadas; 49) que se vendesse, por exemplo, um 
seguro de vida recebia um valor fixo e cheio por essa venda, sendo que se o cliente parasse de pagar 
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o seguro esse valor cheio era estornado; 50) que não havia proporcionalidade nesse estorno; Nada 
mais.” (fls. 810-811)

Depoimento pessoal do preposto do primeiro réu: “1) que não participou do processo de con-
tratação do autor; 2) que o autor não ficava lotado em agências do banco; 3) que a FEV não tem 
espaço físico em Foz do Iguaçu, acreditando que exista em Cascavel; 4) que não sabe o horário de 
trabalho do autor, porque este não era funcionário do banco; 5) que não tem uma parceria entre a 
FEV e as agências do banco; 6) que os consultores da segunda reclamada não usam a carteira de 
clientes do banco; 7) que a FEV repassa uma lista de clientes para os consultores; 8) que a partir de 
fevereiro/2013 a FEV acabou e o banco tem contratado funcionários para trabalharem na área de 
vendas; 9) que não houve transferência de funcionários da FEV para o banco; Nada mais.” (fl. 811)

Depoimento pessoal do preposto do segundo réu: “1) que o gerente comercial da segunda 
reclamada definia em que agência o consultor trabalharia; 2) que sabe que o autor trabalhou 
nas agência de Cascavel, do MASP, em São Paulo e na agência de Foz do Iguaçu; 3) que o autor 
desenvolvia suas atividades nessas agências; 4) que acredita que havia uma parceria entre as 
reclamadas na medida em que os consultores vendiam produtos da segunda reclamada dentro 
das agências do banco; 5) esclarece que o consultor eventualmente podia utilizar o espaço físico 
da agência, mas também podia realizar as vendas de forma externa; 6) que não sabe se os produ-
tos da segunda reclamada faziam parte das metas da agência; 7) que o autor não tinha horário 
pré-determinado de trabalho; 8) que os documentos de fls. 147 a 151 se tratam de uma agenda 
elaborada pelo Sr. Evandro Radigonga, que era gerente comercial da FEV; 9) que essa agenda era 
repassada aos consultores; 10) que o autor usava seu veículo particular nas viagens, mas não era 
obrigado a tanto pela segunda reclamada; 11) que se ele utilizasse outro meio de transporte o 
banco não faria o pagamento; 12) que a segunda reclamada também não ressarcia as despesas 
com hotel; 13) que o documento de fl. 125 se trata de uma simulação de aporte para inclusão de 
dinheiro no plano de previdência; 14) que os dados constantes no final do referido documento são 
incluídos mesmo que se trate de uma simulação, conforme Circulares 338 e 339 da SUSEP; 15) 
que o consultor não se reporta ao gerente titular da agência; 16) que não há uma frequência pré-
-determinada de comparecimento do gerente da FEV na agência; 17) que normalmente o contato 
entre o consultor e o gerente da FEV se dava via telefone, ou via teleconferência; 18) que mesmo 
que houvesse um problema na agência o consultor se reportava ao gerente comercial da segunda 
reclamada; 19) que não se recorda de reunião denominada “direto ao ponto” e nem por quem era 
realizada, o mesmo ocorrendo com a reunião “jogo rápido”; Nada mais.” (fl. 811-812)

1ª testemunha do autor: ALEXANDRE FERNANDO DE OLIVEIRA NIEHUES: “1. trabalhei 
para o primeiro réu de 2000 a 2014, no início em Foz do Iguaçu-PR, Cascavel-PR, Ponta Grossa-
-PR e São Miguel do Iguaçu-PR; 2. o autor atendia as agências de Cascavel-PR e São Miguel do 
Iguaçu-PR, nas quais comparecia para a venda de produtos bancários como seguros, previdência 
privada, investimentos, abertura de conta corrente, cartão de crédito, títulos de capitalização; 3. 
o autor comparecia 1 ou 2 vezes por semana na agência de São Miguel do Iguaçu-PR e de 2 a 3 
vezes por semana na agência e Cascavel-PR, geralmente entre 8h20/8h30 até 18h30, parando uns 
0h30/0h40 para almoço, acreditando que o autor não registrava os horários de trabalho, embora 
tivesse que participar das reuniões no início e no final de cada jornada; 4. o autor visitava clien-
tes para oferecer produtos, normalmente acompanhado do gerente comercial ou de um gerente 
de relacionamento; 5. o autor trabalhava mais tempo internamente na agência, com umas 2 ou 
3 visitas externas por dia; 6. a reunião do final da jornada era para analise do resultado do dia 
e algum planejamento para o dia seguinte, iniciando geralmente às 18h; 7. o autor tinha uma 
agenda semanal geralmente acertada com o gerente comercial ou com o gerente FEV – Força Espe-
cializada de Vendas; 8. o autor respondia ao gerente da FEV e ao gerente comercial da agência; 9. 
o autor dispunha de mobiliário nas agencias para trabalhar; 10. os produtos vendidos pelo autor 
compunham as metas da agência; 11. eu, tal como o autor, tinha acesso ao sistema eletrônico 
de ambos os réus, o banco e a vida e previdência; 12. o gerente comercial cobrava a produção do 
autor; 13. os gerentes de relacionamento do banco também vendiam produtos da segunda ré; 14. 
o gerente da segunda ré, FEV, não comparecia na agência do banco; 15. o gerente comercial e o 
gerente da FEV participavam do processo de definição das férias do autor; 16. não sei precisar se o 
autor fruiu férias de 30 dias, mas eu acredito que não; 17. o autor trabalhava com veiculo próprio, 
mas não tinha reembolso das despesas, sabendo disso porque o autor recebia apenas comissões 
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sobre os produtos que vendia; 18. a propriedade/posse do veículo era pressuposto para a função do 
autor; 19. sei que o autor atendia também as agencias das cidades de Santa Terezinha do Itaipu-
-PR, Palotina-PR, Marechal Cândido Rondon-PR e Guarapuava-PR porque havia necessidade de 
compatibilizar a agendado autor com a agência em que eu trabalhava; 20. sei que em 2012/2013 
os consultores financeiros foram incorporados como empregados do Banco; 21. eu trabalhei com 
o autor entre 2010 e 2012. Nada mais.” (fls. 874-875)

2ª testemunha do autor: autor KARINA BIRIBILLI: “que trabalhou na reclamada de julho 
2011 a dezembro 2012 na agência da Praça da República em São Paulo; que trabalhou com o 
reclamante por seis meses, entre final de 2011 e inicio de 2012; que a depoente era gerente de re-
lacionamento e o reclamante era consultor de investimento; que o reclamante atendia clientes, 
telefones; que o reclamante atendia clientes e não clientes do banco; que o reclamante fazia con-
sultoria de investimentos diversos, inclusive previdência privada, seguro de vida, capitalização, 
CDB. LCI entre outros;que o superior hierárquico da depoente e do reclamante era o Gerente Geral 
Edson; que atrasos do reclamante eram justificados ao Gerente Edson, bem como essa possuía 
um livro de ponto em sua mesa no qual o reclamante anotava horários de entrada, intervalo 
para refeição e saída; que já presenciou o reclamante anotando o referido livro por diversas vezes, 
inclusive apondo horários; que a depoente trabalhava das 06:30 as 19 horas de segunda-feira a 
sexta-feira e o reclamante saia por volta das 18:30 horas; que gozava de intervalo para refeição 
par refeição e descanso de cerca de 40 minutos; que havia reunião matinal dirigida pelo gerente 
Edson na qual era obrigatória a participação de todos, inclusive a do reclamante; que ao final do 
dia, diariamente havia reuniões com o Sr. Edson; que o reclamante saía para trabalhar externa-
mente, fazendo visitas 2 vezes por semana; que eram obrigados a retomar no final do dia após 
as visitas; que o reclamante fazia visitas agendadas pela depoente e pelos demais gerentes; que 
os produtos vendidos vendidos pelo reclamante fazia parte da meta da agência; que a depoente 
também oferecia produtos de previdência; que o Gerente da 2ª reclamada, Ricardo, compareceu 
na agência 2 vezes em todo o periodo que trabalharam juntos; que o reclamante utilizava vei-
culo próprio para as vistas, não havendo ressarcimento de despesas; que o reclamante atendia o 
interessado na abertura de conta, recolhia a documentação e passava para a depoente efetuar a 
finalização; que a depoente recebia premiação pela venda de produtos da 2ª reclamada; que no 
caso de reuniões agendadas pela depoente para o reclamante, este deveria solicitar e justificar ao 
gerente geral eventual alteração; que não sabe dizer se o reclamante trabalhava aos sábados; que 
não sabe dizer se houve promessa de reembolso ao reclamante de celular e veiculo, que não sabe 
dizer a respeito de estorno de comissões sobre vendas do reclamante; Sem mais.” (fls. 1.044-1045)

1ª testemunha do reclamado: EVANDRO RADIGONGA: “1) trabalhou com o reclamante 
aproximadamente sessenta dias no Vida e Previdência sendo que o reclamante atendia a região 
de Foz do Iguaçu e o depoente é da região de Londrina e assumiu Cascavel que compreende tam-
bém a região de Foz do Iguaçu; 2) o reclamante era consultor financeiro, comercializando segu-
ros de vida e previdência privada; 3) não havia local de trabalho nas agências, porque atendia 
mais de uma agência; 4) o reclamante estava subordinado ao depoente, se reportando no caso de 
falta, atraso; 5) o reclamante não podia abrir conta corrente, conceder empréstimo e lidar com 
numerários; 6) não atendia exclusivamente os clientes do banco; 7) não atendia os aposentados 
na agência em dias de pagamento; 8) não vendia títulos de capitalização e nem fazia pedido de 
cartão de crédito; 9) a senha era diferente daquelas utilizadas pelos funcionários do banco, tendo 
acesso limitado; 10) não era obrigado a participar de reuniões do banco; 11) utilizava a carteira 
de clientes para captar clientes; 12) não havia controle de jornada; 13) o contato com a gerência 
era por telefone; 14) não era obrigado a passar no escritório todos os dias; 15) não havia roteiro de 
visitas; 16) a orientação era de que fossem feitas três visitas diárias, durando em média duas horas 
cada visita; 17) o reclamante atuava em Foz e região, não podendo o depoente precisar quais as 
cidades; 18) não pode precisar exatamente quantas vezes por semana o reclamante viajava, acre-
ditando que uma vez por semana; 19) não havia trabalho aos sábados; 20) a agência abria para 
os empregados as 8h30 e o encerramento era as 17h30; 21) o reclamante ficou sabendo da vaga em 
São Paulo e solicitou a transferência; 22) o banco não prometeu para os empregados reembolso de 
celular e veiculo nem despesas com hotel; 23) quando o cliente cancela a comissão é estornada até 
um prazo integral e após proporcional; 24) o depoente foi transferido da Vida e Previdência para o 
banco em final de 2012 inicio de 2013, não havendo alteração das atividades quando passou para 
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o banco, o mesmo ocorrendo com os demais consultores financeiros; 25) somente havia escritório 
da Vida e Previdência em Cascavel, não em Foz do Iguaçu; 26) diz a procuradora das reclamadas 
que o depoente disse que para os consultores houve uma mudança, entretanto esse Juízo consig-
nou o que foi dito pelo mesmo; 27) acompanhava o cotidiano do reclamante apenas por telefone; 
28) eventualmente o reclamante atendia clientes dentro da agência de Foz do Iguaçu; 29) não 
acompanhava as agendas de visitas do reclamante, não indicando clientes nem fornecendo rela-
tórios; 30) os gerentes do banco indicavam clientes para o reclamante; 31) todas as negociações, 
inclusive aporte de dinheiro no plano de previdência, eram concentradas no depoente; 32) Vida 
e Previdência faz parte da meta da agência bancária, sendo que os gerentes tem suas metas, não 
sabendo quais são, mas acredita que devam acompanhar essas metas; 33) o reclamante partici-
pava das reuniões da Vida e Previdência eventualmente quando ocorria, eventualmente uma vez 
a cada sessenta dias; 34) não sabe dizer se o gerente da agência acompanhava o reclamante nas 
visitas; 35) era obrigatório ter carro para o exercício da função do reclamante; 36) o reclamante 
usava celular próprio quando estava fora de alguma agência ou escritório, pois poderia o telefone 
desses locais; 37) em caso de inadimplência o banco estornava a comissão até um determinado 
prazo, depois não; 38) não sabe dizer se os produtos comercializados pelo autor faziam parte do 
lucro do banco. Nada mais.” (fls. 857-858)

2ª testemunha da parte ré: RENATO DE LIMA ALMEIDA: “que trabalha na 1ª reclamada des-
de fevereiro 2013 até o presente momento; que anteriormente trabalhou na 2ª reclamada de março 
2010 a fevereiro 2013; que nunca trabalhou com o reclamante; que era gestor de uma equipe que 
trabalhava na cidade de Recife, sendo que teve contatos esporádicos com o reclamante; que não sabe 
dizer quem era o Superior hierárquico do reclamante em São Paulo; que em Curitiba o superior 
hierárquico do reclamante era o Sr. Maycon, funcionário da 2ª reclamada; que não sabe dizer se o 
reclamante participava de reuniões internas na agência; que ao que sabe não havia proibição para 
gozo de 30 dias de férias, sendo que o depoente já gozou férias de 30 dias. Sem mais” (fl. 1.045).

Incontroverso que o autor utilizava o próprio veículo para visitar clientes e fazer viagens, pois o 
preposto do 2º reclamado declarou em Juízo que “o autor usava seu veículo particular nas viagens”. Ou-
trossim a testemunha EVANDRO, convidada pelo próprio réu, esclareceu que “era obrigatório ter carro 
para o exercício da função do reclamante”.

Como já mencionado, é vedado ao empregador repassar ao trabalhador os riscos do empreendimen-
to, sendo obrigação daquele assumir os riscos do negócio (art. 2º, CLT), no que se inclui despesas desse. 
Assim, demonstrado pelo contexto probatório que o reclamante utilizava veículo próprio em favor da reali-
zação de serviços para o empregador, devido o ressarcimento das despesas tal como deferido na sentença.

No que tange ao valor arbitrado na origem, pondero que as atividades do autor eram realizadas 
preponderantemente na agência, sendo esporádica a realização de visitas, pois conforme ele próprio 
confessou, “trabalhava diariamente dentro da agência, porém esporadicamente fazia visitas externas a 
clientes; (...) a maior

Afirmou, parte de suas atividades era interna”. ainda, que “o gerente da agência relacionava cerca 
de três visitas externas, sendo que nem sempre estas eram necessárias, haja vista que o depoente marcava 
para que estas fossem atendidas dentro da própria agência”, tendo estimado que “em media realizava 
visitas externas duas vezes por semana”.

De acordo com suas próprias declarações e apesar de demonstrado que ele também empreendia 
viagens a trabalho (testemunha EVANDRO: “não pode precisar exatamente quantas vezes por semana o 
reclamante viajava, acreditando que uma vez por semana”), ao contrário das alegações recursais, não é 
possível concluir que percorresse grandes distâncias em razão do serviço, inferindo-se que a maior utili-
zação do veículo dava-se para fins de atender a interesses particulares.

Considerando todo o exposto, reputo razoável a importância arbitrada na origem, cujo valor mensal 
mostra-se adequado a compensar o autor pelas despesas suportadas com o abastecimento do veículo, 
assim como para indenizá-lo pelos desgastes e outras despesas do bem na proporção do quanto utiliza-
do em proveito do réu.

Mantenho.
FGTS
Alega o reclamado que uma vez reformada a sentença, não há que se falar em diferenças de FGTS, 

haja vista se tratar de verba acessória.
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Sem razão.
Persistindo a condenação ao pagamento das parcelas de cunho salarial, não há que se falar em ex-

clusão do pagamento dos reflexos, por ser acessórios do principal.
Mantenho.
RECURSO ORDINÁRIO DE CARLOS ALBERTO BARP
PPR – PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS
Constou do julgado:

“(...)
Condeno, ainda, o reclamado ao pagamento das diferenças de parcelas PLR que forem 

apuradas – consoante parâmetros delineados nas normas coletivas que disciplinaram seu pa-
gamento – categoria profissional dos bancários. A respeito da integração e reflexos da parcela 
PLR, há que se destacar que as disposições legais e constitucionais a respeito da participação 
nos lucros e resultados estabelecem que a parcela paga a tal título não tem natureza salarial, 
sendo, assim, indevida a integração e os reflexos pretendidos.

Já no que se refere ao PPR, não faz jus o autor, visto que seu regulamento expressamente prevê 
a exclusão dos funcionários que recebam qualquer tipo de remuneração variável, caso do autor.

(...)” (grifamos).

Recorre a parte autora argumentando que:

a) o principal requisito gerador do direito de receber o “PPR” do Banco (além do PLR), de-
correu do reconhecimento de vínculo com o HSBR BANK S.A., pois o benefício era concedido a 
todo empregado do Banco;

b) em relação ao impedimento da norma interna, tal não se aplica ao reclamante, o qual 
tinha remuneração composta de salário e comissões, e não somente comissões;

Pugna pela reforma da sentença para que seja condenado o réu ao pagamento do PPR.
Examino.
Na inicial, alegou o autor fazer jus ao pagamento de PPR decorrente de programa interno, direta-

mente ligada à produção da unidade, sendo devida proporcionalmente ao percentual de atingimento de 
metas em cada semestre, resultando, em, no mínimo, duas e, no máximo, seis remunerações mensais 
por semestre.

Os reclamados contestaram a pretensão do autor aduzindo primeiramente a ausência de condição 
de bancário deste. Ademais, argumentam que, ainda que assim não fosse, não faria jus ao percebimento 
do PPR, vez que recebia comissão sobre vendas e o regulamento do PPR exclui da elegibilidade funcioná-
rios que recebam qualquer outro tipo de remuneração variável. Com efeito, citou o reclamado, à fls. 513, 
com base no regulamento do PPR que “estão excluídos do programa os colaboradores ativos participantes 
de programas específicos de remuneração variável, de comissão de vendas ou de produção...”

Não vieram aos autos os regulamentos do Programa de Participação nos Resultados – PPR.
A despeito disso, a sentença indeferiu a verba postulada ao fundamento de que o “seu regulamento 

expressamente prevê a exclusão dos funcionários”, não tendo que recebam qualquer tipo de remuneração 
variável a parte autora se insurgido em recurso em relação à existência de norma própria que veda o 
pagamento de PPR a empregado que receba remuneração variável ou comissão de vendas nos moldes 
sustentados pela ré (fl. 513). Argumentou somente que recebia remuneração composta de parcela fixa, 
sendo tal argumento insuficiente para se contrapor aos fundamentos decisórios que consideraram o 
recebimento de “qualquer tipo de remuneração variável” como fato obstativo do recebimento do PPR.

Assim, mantenho a sentença.
REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
Constou do julgado:

“(...)
Quanto à requalificação profissional, o autor não comprovou nos autos gastos com cursos 

de qualificação e/ou requalificação profissional, requisito necessário para o recebimento de tal 
parcela, nos termos da cláusula 58ª da CCT 2012/2013 (fl. 328).
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Por fim, rejeito as pretensões relativas à multa convencional, por deixar a parte autora de 
especificar de que forma as cláusulas normativas foram violadas” (grifamos).

Recorre a autora, pretendendo a modificação do julgado para que sejam os réus condenados ao 
custeio de um curso de qualificação profissional.

Sustenta a autora que:

a) o direito não foi concedido, justamente porque os réus negaram totalmente o vínculo 
e o enquadramento do autor na categoria bancária, ou seja, não era possível que o reclamante 
realizasse qualquer curso sem obter da Justiça do Trabalho a declaração de vínculo com o banco 
e o reconhecimento dos direitos previstos nas CCTs aplicáveis aos bancários.

Requer a modificação do julgado para que seja o réu condenado ao pagamento dos valores perti-
nentes ao curso de requalificação profissional.

Examino.
Inicialmente, postulou o autor o reenquadramento sindical como bancário e, por decorrência ló-

gica, a concessão dos benefícios correspondentes aos instrumentos normativos próprios da categoria, 
dentre eles o direito a Curso de

Requalificação Profissional, ou, sucessivamente, o devido pagamento do curso, conforme cláusula 
58ª da CCT 2012/2013(fls. 310-335).

A cláusula convencional em apreço, vigente à época do término do contrato de trabalho 
(31/01/20103), dispõe que (fl. 328):

“CLÁUSULA 58ª – REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
No período de vigência desta Convenção Coletiva de Trabalho, o banco arcará com despe-

sas realizadas pelos seus empregados dispensados sem justa causa a partir de 1º.09.2012, até o 
limite de R$ 1.047,11 (um mil, quarenta e sete reais e onze centavos), com Cursos de Qualifica-
ção e/ou

Requalificação Profissional, ministrados por empresa, entidade de ensino ou entidade sin-
dical profissional, respeitados critérios mais vantajosos.

Parágrafo Primeiro – O ex-empregado terá o prazo de 90 (noventa) dias, contados da data 
da dispensa, para requerer ao banco a vantagem estabelecida.

Parágrafo Segundo – O banco efetuará o pagamento, diretamente à empresa ou entidade, 
após receber, do ex-empregado, as seguintes informações: identificação da entidade promotora 
do curso, natureza, duração, valor e forma de pagamento do curso.

Parágrafo Terceiro – O banco poderá optar por fazer o reembolso ao ex-empregado.
Parágrafo Quarto – Os empregados dispensados até 31.08.2012, estão abrangidos pelas 

condições da Convenção Coletiva de Trabalho 2011/2012..”

Primeiramente observa-se que o § 1º estabelece o prazo de 90 dias contados da dispensa para re-
querimento da vantagem, no entanto, o autor foi dispensada em 31/01/2013 e a presente ação ajuizada 
em 12/02/2014, ou seja, mais de 1 ano depois da dispensa.

Em segundo lugar, não comprovou a reclamante qualquer despesa efetuada em razão de curso de 
qualificação.

Mantenho.
DIVISOR 150
Constou da sentença:

“(...), nos termos impõe-se a observância do divisor 180 da Súmula nº 124 do TST. Isso 
porque a norma coletiva que trata sobre horas extras, ao prever que “quando prestadas durante 
toda semana anterior, os bancos pagarão, também, o valor correspondente ao repouso semanal 
remunerado, inclusive sábados e feriados”, não estipula que o sábado é dia de repouso remune-
rado. Determina, apenas, que os reflexos das horas extras também sejam procedidos no referido 
dia, devendo-se interpretar a norma coletiva nos termos do art. 114 do Código Civil.

(...)”
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Recorre a parte autora argumentando que:

a) ao serem considerados nos reflexos dos repousos semanais remunerados a inclusão dos 
sábados (além dos domingos e feriados), inclusive diante das previsões nas normas coletivas, 
gerou o direito ao divisor 150 (inclusive nos termos do art. 444, da CLT), a teor da Súmula nº 124, 
I, “a”, do C. TST;

b) o §1º da cláusula 8ª e a a cláusula 23ª das CCTs declara que os sábados não são dias úteis, 
e assim, inaplicável os entendimentos das Súmulas nºs 113 e 124, II, do C. TST.

Requer a reforma da sentença para que seja determinada a aplicação do divisor 150.
Examino.
No que diz respeito ao divisor a ser adotado para o cálculo das horas extras, ressalte-se que a ausência 

de trabalho aos sábados não decorre da fixação desse como dia de repouso, de maneira que cabe apurar o 
divisor com vista à carga diária, do que resulta ser devida a utilização dos divisores 180/220. Note-se, aliás, 
que nem mesmo dias legalmente fixados como repouso são excluídos do cômputo para fins de apuração 
do divisor a ser adotado, considerando-se unicamente a jornada ordinária diária do trabalhador.

Assim, por exemplo, 8 horas/dia e 44 horas semanais entre 6 dias úteis, resulta em uma jornada 
de 7h20 diárias, que multiplicadas por 30 dias do mês (que obviamente inclui repousos) alcançam 220 
horas mensais, de aplicação genérica (art.7º, XIII, da CF). Igual raciocínio se dá no presente caso, ou seja, 
decorre da jornada diária ordinária (6 horas diárias), multiplicada pelos dias úteis e repousos, e no caso, 
dias úteis em que não há trabalho, o resultado 180.

Nesse sentido decidiu o C. TST, em 21/11/2016, adotando tese cuja observância é obrigatória (jul-
gamento dos processos TST-RR-849-83.2013.5.03.0138 e TST-RR-144700-24.2013.5.13.0003 sob o rito dos 
recursos de revista repetitivos previsto no art. 896-C da CLT), nos seguintes termos:

“1. O número de dias de repouso semanal remunerado pode ser ampliado por convenção 
ou acordo coletivo de trabalho, como decorrência do exercício da autonomia sindical.

2. O divisor corresponde ao número de horas remuneradas pelo salário mensal, indepen-
dentemente de serem trabalhadas ou não.

3. O divisor aplicável para cálculo das horas extras do bancário, inclusive para os submeti-
dos à jornada de oito horas, é definido com base na regra geral prevista no art. 64 da CLT (resul-
tado da multiplicação por 30 da jornada normal de trabalho), sendo 180 e 220, para a jornada 
normal de seis e oito horas, respectivamente.

4. A inclusão do sábado como dia de repouso semanal remunerado, no caso do bancário, 
não altera o divisor, em virtude de não haver redução do número de horas semanais, trabalha-
das e de repouso.

5. O número de semanas do mês é 4,2857, resultante da divisão de 30 (dias do mês) por 7 
(dias da semana), não sendo válida, para efeito de definição do divisor, a multiplicação da du-
ração semanal por 5.

6. Em caso de redução da duração semanal do trabalho, o divisor é obtido na forma previs-
ta na Súmula nº 431 (multiplicação por 30 do resultado da divisão do número de horas traba-
lhadas por semana pelos dias úteis).” (conforme notícia veiculada no sítio eletrônico do C. TST 
em 21/11/2016)

Referido entendimento ensejou a superação da redação anterior da Súmula nº 124 do C. TST, que 
estava em vigor desde 27/9/2012.

Assim, o divisor a ser aplicado aos bancários sujeitos à jornada de seis horas é 180 e de oito horas é 
220, tendo em vista que a previsão coletiva que estabelece o direito do trabalhador aos reflexos das horas 
extras, inclusive sobre o sábado, não altera o divisor.

In casu, considerando a jornada do autor, o divisor aplicável é o 180.
Correta a sentença.
Mantenho.
HORAS EXTRAS – COMISSÕES E RSR’’S
Tópico analisado em conjunto com o recurso dos réu, tendo sido dado provimento parcial à insur-

gência do autor para determinar que a aplicação da Súmula nº 340 do TST refere-se apenas às comissões 
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recebidas, devendo ser mantido o divisor 150 quanto à parcela fixa da remuneração, nos termos da OJ 
397 da SDI-1 do TST.

INTERVALO DO ART. 384, CLT
Constou da sentença:

“(...) no que tange ao intervalo do art. 384 da CLT, este se destina exclusivamente às mulhe-
res. Registro que sua aplicação extensiva aos homens retiraria a razão de ser do instituto, caben-
do relembrar que a constitucionalidade desse dispositivo foi declarada pelo STF exatamente em 
razão das peculiaridades que envolvem a trabalhadora mulher.”

Aduz a parte autora que:

a) o art. 384 ainda se encontra em vigor e o art. 5º da CF equipara direitos entre homens e 
mulheres.

Requer a reforma do julgado para que seja conferido ao autor as horas extras decorrentes da ausên-
cia de concessão do intervalo de 15 minutos previsto no art. 384 da CLT.

Examino.
Entende este Relator que dispositivo em comento, parte integrante do capítulo da CLT que tratava 

da proteção ao trabalho da mulher, não foi recepcionado pela nova ordem constitucional, que estabele-
ce a igualdade de direitos e obrigações entre homens e mulheres (inteligência do art. 5º, I, da CF).

TODAVIA, resto vencido pelo entendimento majoritário desta E. Turma, no sentido de que o intervalo 
especial do art. 384 da CLT, de 15 minutos, foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, restringin-
do-se sua aplicação ao trabalho da mulher, conforme jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. 1. INTERVALO PREVISTO NO 
ART. 384 DA CLT. PROTEÇÃO AO TRABALHO DA MULHER. Nos termos da jurisprudência desta 
Corte superior, a disposição contida no art. 384 da CLT foi recepcionada pela Constituição Fe-
deral. Assim, homens e mulheres, embora iguais em direitos e obrigações, diferenciam-se em 
alguns pontos, especialmente no que concerne ao aspecto fisiológico, merecendo, portanto, 
a mulher um tratamento diferenciado quando o trabalho lhe exige um desgaste físico maior, 
como nas ocasiões em que presta horas extras. Por essa razão, faz jus ao intervalo de quinze mi-
nutos antes do início do período extraordinário. Precedentes. (AIRR – 1418-24.2010.5.02.0201, 
Relatora Ministra: Dora Maria da Costa, Data de Julgamento: 19/02/2014, 8ª Turma, Data de 
Publicação: 21/02/2014)

No mesmo sentido, o entendimento consubstanciado na Súmula nº 22, deste E. TRT:

SÚMULA Nº 22, DO TRT DA 9ª REGIÃO INTERVALO. TRABALHO DA MULHER. ART. 384 
DA CLT. RECEPÇÃO PELO ART. 5º, I, DA CF. O art. 384 da CLT foi recepcionado pela Constituição 
Federal, o que torna devido, à trabalhadora, o intervalo de 15 minutos antes do início do labor 
extraordinário. Entretanto, pela razoabilidade, somente deve ser considerado exigível o referido 
intervalo se o trabalho extraordinário exceder a 30 minutos.

Ante o exposto, não sendo o reclamante trabalhador do sexo feminino, mantenho.
DESPESAS DE HOTÉIS
Constou da sentença:

“Afirma o autor que ‘viajava a serviço dos reclamados, entretanto, tinha de arcar com o pagamento 
das despesas referentes às diárias de Hotéis’.

Requer o ressarcimento dos valores gastos durante o contrato de trabalho.
Sem razão.
Cabia ao autor o ônus de demonstrar que os gastos informados na petição inicial, decorreram do 

desempenho de suas funções no reclamado. Da análise da prova testemunhal, verifico que nenhuma 
das testemunhas apresentou qualquer informação quanto à questão. De outro turno, verifico que em 
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várias das datas informadas na inicial, o hotel em que o autor se hospedou se localizava na mesma ci-
dade em que desenvolvia sua atividade. Por exemplo, requer os ressarcimentos relativos às diárias dos 
dias 23.12.2010, 28.12.2010 e 13.01.2011 na cidade de Cascavel, sendo que o autor na época laborava na 
cidade, sendo somente transferido de Cascavel para Foz do Iguaçu em agosto de 2011.

Rejeito o pedido.

Argui o autor que:

a) não há dúvida de que ocorreram viagens e a prova documental comprova que houve 
despesas com hotéis;

b) como a forma de trabalho do reclamante exigia o trabalho em agências do banco em vá-
rias localidades, data vênia, a permanência em algumas vezes para evitar longos deslocamentos 
era inerente ao próprio trabalho;

c) a decisão afronta o disposto no art. 2º da CLT.

Requer a reforma do julgado, com a condenação dos reclamados ao ressarcimento das despesas 
constantes dos recibos juntados com a inicial.

Examino.
Por questão brevidade e economia processual, remeto aos fundamentos já expendidos por ocasião 

da apreciação do pedido de horas extras a título de viagens, sobretudo quanto à ausência de longas dis-
tâncias entre o município de trabalho do autor (Cascavel) e os locais que ele afirmou em seu depoimento 
pessoal que visitava (“viajava para Palotina, Guaraniaçu, Marechal Cândido Rondon, cerca de uma vez 
por semana”).

Com efeito, não é possível presumir que os deslocamentos para os municípios citados ensejassem 
longos deslocamentos, porque, conforme já salientado, a maior distância observada era entre Cascavel 
e Palotina – 102 quilômetros –, sendo que tal percurso poderia ser realizado em aproximadamente 1h25. 
Assim, não parece razoável a necessidade de hospedagem durante essas viagens.

Diante disso, caberia o autor fazer prova de que pernoitava em tais localidades, ônus do qual não se de-
sincumbiu, pois as testemunhas nada mencionaram sobre o fato de ele ficar em tais locais por mais de 01 dia.

Demais disso, os recibos de despesas em hotéis (fls. 175-183) não possuem a menor justificativa, pois 
se referem a hospedagens em Cascavel e Foz do Iguaçu, onde, segundo os contratos de aluguel de fls. 184-
197, o autor possuía moradia. Com efeito, o contrato de aluguel do autor para o imóvel da Rua Osvaldo 
Goch, em Foz do Iguaçu, começou a viger em 11/01/2011 (fls. 189-190), no entanto, para tal município, há 
recibos de despesas de hospedagem nos dias 24/05, 22/06 e 06/07/2011 (fls. 181-182), por exemplo.

Mantenho.
ESTORNO DE COMISSÕES
Constou da r. sentença:

“Alega a parte autora que eram descontadas as comissões já pagas quando ocorria inadim-
plência do contrato do cliente com o reclamado.

Postula a devolução dos valores descontados.
O reclamado alega que apenas efetuava o desconto quando havia inadimplência do consu-

midor, pois a comissão era paga integralmente no ato da contratação do serviço.
Examino.
Inicialmente, verifico que inexiste impedimento legal ao estorno das comissões em caso 

de insolvência do comprador, sendo o inadimplemento sua consequência mais evidente. Neste 
sentido, o art. 7º, Lei nº 3.207/57 traz expresso permissivo quanto ao tema:

Art. 7º Verificada a insolvência do comprador, cabe ao empregador o direito de estornar a 
comissão que houver pago.

De outro turno, o estorno das comissões auferidas considerando-se a proporcionalidade 
das parcelas não pagas pelo cliente, na forma explicitada em defesa, não se confunde com a 
prática vedada pelo art. 43, Lei nº 4.886/65. A cláusula “del credere”, mencionada pela autora, 
diz respeito à atribuição de responsabilidade ao vendedor pela quitação da venda inadimplida 
pelo cliente, o que não era o caso dos autos.

Rejeito o pedido.” (grifamos)
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Recorre a parte autora alegando que:

a) há prova documental demonstrando que foram realizados créditos e débitos de comis-
sões;

b) o cliente foi captado, o contrato foi assinado e a primeira parcela foi paga e, neste caso, o 
empregado não pode ser responsabilizado pela simples desistência do cliente, já que a contra-
tação se deu para captação de clientes e fechamento de contratos;

c) desistências e outros percalços em contratos são riscos do negócio e como tal pertencem 
ao empregador, os quais não podem ser repassados ou divididos com o empregado;

d) era ônus do banco comprovar que os valores das comissões estornadas decorriam da 
insolvência do cliente;

e) sob a ótica do art. 462 da CLT, os descontos ou abatimentos somente podem ser oriun-
dos da culpa dolosa do empregado, o que não é o caso;

Pugna o reclamante pelo deferimento da devolução dos descontos realizados a título de comissões.
Examino.
Incontroverso que a reclamada efetuava descontos das comissões do autor em razão da inadim-

plência dos clientes, haja vista que o 2º réu contestou a pretensão argumentando que “a efetivação de 
estorno é uma consequência direta da não formalização do contrato, a autorizar o cancelamento da co-
missão respectiva” (fl. 500).

Aceita a tese do empregador, de que seria possível estornar os valores das comissões pagas ao tra-
balhador quando o cliente não honrasse com as parcelas do contrato, os riscos do empreendimento 
estariam sendo transferidos ao empregado, o que o sistema legal do Direito do Trabalho não permite 
(Art. 2º. da CLT).

O art. 7º da Lei nº 3.207/57 regula o assunto, e somente há previsão de estorno dos valores rece-
bidos pelo empregado a título de comissões quando o comprador se torna insolvente, e não quando 
está inadimplente, ou quando ocorre distrato entre o cliente e a empresa seguradora. In verbis: (Art 
7º. Verificada a insolvência do comprador, cabe ao empregador o direito de estornar a comissão que 
houver pago).

Da mesma forma, o art. 466 da CLT (Art. 466 – O pagamento de comissões e percentagens só é exigí-
vel depois de ultimada a transação a que se referem”) porquanto determina o pagamento das comissões 
quando efetivada a transação. Nesse sentido, acórdão da lavra da Exma. Ministra Rosa Maria Weber Can-
diota da Rosa, atualmente integrando os quadros do E. Supremo Tribunal Federal:

RECURSO DE REVISTA. ESTORNO DE COMISSÕES. MERCADORIAS DEVOLVIDAS. HIPÓ-
TESE NÃO CONTEMPLADA NO ART. 7º DA LEI Nº 3.207/57. A teor do art. 466 da CLT, concre-
tizada a transação torna-se exigível o pagamento das comissões incidentes. O desfazimento 
ou descumprimento do negócio jurídico não importa na restituição das comissões, pois toca 
somente ao empregador suportar os riscos da atividade empresarial (art. 2º da CLT). A insol-
vência do comprador, única hipótese excepcionada pelo art. 7º da Lei nº 3.207/57 a autorizar o 
estorno das comissões pagas ao empregado pracista, não se confunde com a mera inadimplên-
cia, tampouco com a devolução da mercadoria comprada. Revista não conhecida, no tópico. 
(RR – 795615-71.2001.5.06.5555, Relatora Ministra: Rosa Maria Weber Candiota da Rosa, Data de 
Julgamento: 28/02/2007, 6ª Turma, Data de Publicação: 10/08/2007)

Tem-se que a situação contida nos autos não se amolda ao preceito legal autorizador do estorno de 
comissões, de modo que cabível a devolução de valores estornados.

Dou provimento ao recurso do autor para condenar a reclamada a devolver ao autor os valores 
descontados a título de comissões, conforme de apurar dos relatórios de fls. 580-742, observando-se os 
limites impostos pela inicial nos demonstrativos de fls. 16-23.

Incidem reflexos em repousos remunerados e em aviso prévio, 13º salários e férias acrescidas do 
terço legal, horas extras e FGTS mais 40%.

Reformo.
COMISSÃO SONEGADA
Constou do julgado:

ACÓRDÃOS NA ÍNTEGRA



www.zkeditora.com          

Conceito Jurídico
Trabalhista, Sindical 

& Previdenciário

83

“O autor afirma que ‘recebia 0,4632% de comissão sobre os valores trazidos para aportes e/
ou transferências em previdência (...) os reclamados não efetuaram o pagamento do comissiona-
mento pactuado (0,4632%), sobre o aporte em previdência realizado pelo autor em 13/03/2012 
(Contrato nº 137321064903142), no valor de R$ 15.000.000,00’. Requer o pagamento da comissão 
devida.

O reclamado afirma que o contrato em questão não chegou a ser finalizado. Afirma que o 
documento de fl. 125 trata-se apenas de uma simulação.

Examino.
Por tratar-se de fato constitutivo de seu direito, cabia ao autor o ônus de demonstrar a exis-

tência do contrato realizado cuja comissão não foi paga pelo reclamado. O documento de fl. 125 
se trata apenas de uma simulação, não se mostrando prova robusta o suficiente para comprovar 
o direito do autor.

Diante disso, rejeito o pedido” (grifamos).

Aduz o autor que:

a) o documento de fl. 125, não retrata uma simulação, pelo contrário, trata-se da via do 
cliente do espelho da contratação de plano de aposentadoria privada (fundo de investimento), 
com número do processo da SUSEP, o qual gerou, inclusive, número de contrato (contrato nº 
137321064903142).

Postula o autor a condenação da reclamada ao pagamento da comissão que deixou de ser paga em 
razão da transação em tela.

Examino.
A controvérsia limita-se à natureza probante do documento de fls. 125.
Com razão.
O documento em tela possui verossimilhança, pois, conforme salientado pelo recorrente, pos-

sui numeração indicativa do contrato (contrato nº, informação esta que certamente não consta de 
137321064903142) meras simulações.

Consta, ainda, do referido documento, a informação de que se trata de “via do cliente” emitida em 
13/03/2012.

Com efeito, o réu, a despeito de dizer que o documento juntado pelo autor “não comprova a efeti-
vação da operação, mas tão somente uma simulação” (fl. 506) não demonstrou em Juízo qual seria o do-
cumento que comprovaria a efetivação de operação, de modo a possibilitar ao Juízo comparar e avaliar 
o documento colacionado (fl. 125).

Alegando o autor a realização de venda de plano de renda fixa, desincumbiu-se do seu ônus pro-
batório com a juntada do documento que demonstra a negociação (art. 818 da CLT c/C art. 373, inciso 
I do NCPC). Assim, caberia à parte ré fazer prova cabal da imprestabilidade do documento colacionado 
como meio de prova da conclusão da venda encargo (art. 818 da CLT c/C art. 373, inciso II do NCPC), do 
qual não se desvencilhou, vez que a mera alegação de que o documento em questão é mera simulação de 
contrato, não se mostra apta a desconstituir a prova documental, sobretudo pelo fato de que foi gerado 
um número de contrato para a transação, o que, em regra, só ocorre após a conclusão da venda.

Quanto à alegação do réu em contrarrazões de que o documento não informa quem realizou a 
operação (fl. 1196), registro que a prova de que dita negociação não foi concluída pelo autor competia ao 
reclamado, haja vista se tratar de fato extintivo do direito vindicado (art. 818 da CLT c/C art. 373, inciso II 
do NCPC), sendo que desse ônus não se desincumbiu.

A prova oral, por seu turno, nada esclareceu a respeito.
Dou provimento ao recurso do autor para condenar a reclamada a efetuar o pagamento da comis-

são incidente sobre o valor do aporte (R$ 15.000.000,00) da venda representada pelo documento de fl. 
125, nos percentuais indicados pelo autor na inicial (0,4632%). 

Incidem reflexos em repousos remunerados e em aviso prévio, 13º salários e férias acrescidas do 
terço legal, horas extras e FGTS mais 40%.

Reformo.
DIFERENÇAS DE REPOUSOS HEBDOMADÁRIAS EM FACE DAS COMISSÕES
Constou do julgado:
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“Alega a parte autora que o repouso semanal remunerado recebido sobre as comissões não 
considerava a sua condição de bancária, pois não eram calculados os sábados como dias de 
repouso, consoante determina a cláusula 8ª das CCTs dos bancários. Pede, pois, o pagamento 
de diferenças.

Sem razão.
Os instrumentos coletivos dos bancários considera que o sábado é dia de repouso semanal 

remunerado para fins de horas extras e não comissões, nos seguintes termos: “Quando pres-
tadas durante toda a semana anterior, os bancos pagarão, também, o valor correspondente ao 
repouso semanal remunerado, inclusive sábados e feriados”.

Desta forma, indevido o pagamento de diferenças nos moldes da inicial.
Rejeito.” (grifamos)

Insurge-se a parte autora alegando que:

a) a partir de fevereiro de 2013, o primeiro réu passou a pagar para aqueles os repousos 
hebdomadários com a inclusão dos sábados;

b) a § 1º da cláusula 8ª e a cláusula 23ª das CCTs, declaram que os sábados não são dias 
úteis, e assim, inaplicável os entendimentos das Súmulas nºs 113 e 124, II, do C. TST.

Requer a reforma do julgado para que seja determinada o pagamento de diferenças das comissões 
pela consideração do sábado como repouso remunerado

Examino.
Em princípio, o sábado é dia útil (Lei nº 605/49), ainda que não trabalhado (Súmula nº 113 E. TST).
No entanto, a cláusula coletiva aplicável dispõe que:

“Cláusula oitava – Adicional de horas extras. As horas extraordinárias serão pagas com o 
adicional de 50% (cinquenta por cento).

Parágrafo primeiro – Quando prestadas durante toda a semana anterior, os bancos pa-
garão, também, o valor correspondente ao repouso semanal remunerado, inclusive sábados e 
feriados. (...)”

Disso, conclui-se que as partes convenentes acordaram que, o sábado era dia para fins de reper-
cussão em horas extras descanso semanal remunerado. In casu, tratando-se de benefício decorrente de 
norma coletiva, o limite do direito se encontra no ajuste dos contratantes (art. 611 da CLT e art. 7º, XXVI, 
da CF), porquanto esse somente foi considerado integrante do repouso semanal, para fins de reflexo de 
horas extras, consoante se extrai do texto convencional supracitado.

Ressalto que o fato de o réu ter incluído reflexo das comissões em sábados a partir de fevereiro de 
2013 em nada altera a conclusão do julgado, haja vista se tratar de condição que não possui o condão de 
retroagir para abranger contratos encerrados anteriormente à adoção da prática, como é a hipótese do 
contrato de trabalho objeto da ação, rescindido em 31/01/2013.

Irreparável o julgado nesse particular, já que a pretensão do autor se refere a reflexo de comissões, 
verba não excepcionada pela norma.

Mantenho.
DEVOLUÇÃO DE DESCONTOS DO IMPOSTO SOBRE AS FÉRIAS
Constou do julgado:

“Pugna a parte autora pela devolução de valores que alega terem sido indevidamente des-
contados a título de imposto de renda sobre as férias indenizadas.

Sem razão.
Inicialmente, verifico que a incidência de imposto de renda sobre as férias indenizadas 

está prevista nos art. 3º e 7º da Lei nº 7713/1988, regulamentada, no aspecto, pelo art. 43, II, do 
Decreto 3.000/1999.

De outro turno, o entendimento sedimentado na Súmula nº 125 do STJ não autoriza que 
se responsabilize o empregador pela devolução do imposto retido na fonte e recolhido à Fa-
zenda Nacional, uma vez que, na condição de responsável tributário, o banco apenas cumpriu 
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a legislação federal que determina a tributação da prestação trabalhista em comento e que se 
encontra em pleno vigor. 

Sendo assim, eventual discussão a respeito dessa tributação deve ser travada com o sujeito 
ativo da obrigação tributária, ou seja, a Fazenda Pública Nacional, a quem o autor deve postular 
a restituição do tributo.

Rejeito.” (grifamos)

Recorre a parte autora argumentando que:

a) não são tributáveis os pagamentos efetuados por ocasião da rescisão do contrato de tra-
balho, aposentadoria ou exoneração sob as rubricas férias não-gozadas integrais, proporcionais 
ou em dobro, bem como, sobre o terço constitucional;

b) temos que as férias indenizadas não integram o conceito de renda ou mesmo proventos, 
tendo em vista que não são devidas de forma direta pela prestação de trabalho.

Requer a parte autora a reforma do julgado a fim determinar a condenação da reclamada a efetuar a 
devolução dos valores descontados a título de imposto de renda sobre férias indenizadas pagas durante 
a vigência do contrato de trabalho, acrescidos de juros e correção monetária.

Examino.
Extrai-se do julgado que o Juízo a quo fundamentou a improcedência do pedido no fato de que o 

empregador não ostenta responsabilidade passiva para arcar com devolução de tributos, pelo que a in-
surgência da parte autora deveria ser direcionada à Fazenda Pública Nacional.

Pois bem.
Em seu arrazoado, o autor não se insurgiu contra os fundamentos esposados na sentença e que, 

efetivamente, ensejaram a improcedência do pleito.
Com efeito, caberia ao recorrente, antes de discutir a legalidade dos descontos, trazer à baila a dis-

cussão acerca da possibilidade de direcionar o pedido de devolução de valores descontados a título de 
IR para o réu e, somente depois fixada a responsabilidade passiva desse, questionar os descontos pro-
priamente ditos.

Nesse contexto, verifica-se que as razões de recorrer estão dissociadas dos fundamentos decisórios, 
porquanto a recorrente não apresentou quaisquer argumentos capazes de infirmar os fundamentos da 
decisão do juízo de origem.

Pretendendo a reforma quanto a este tópico, era sua incumbência, como dito, atacar os fundamen-
tos da decisão com argumentação capaz de demonstrar prevalência de sua tese.

Tem-se, portanto, que as razões que impugnam os motivos da decisão recorrida, deixam de atender 
ao contido no art. 1.010, II e III, do CPC/2015, não merecendo provimento, quanto a este tópico.

Nada a deferir.
PREQUESTIONAMENTOS
Quanto aos dispositivos legais citados no voto como afrontados pela decisão, registro que todas 

as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, no que tange aos aspectos suscitados pelas partes, 
foram abordadas no presente julgado.

Ademais, segundo a Súmula nº 297 do TST, diz-se prequestionada a matéria quando na decisão 
impugnada haja sido adotada, explicitamente, tese a respeito, sem que se exija referência expressa ao 
dispositivo legal (OJ 118, SDI-1, E. TST).

Conclui-se, pois, que é suficiente a motivação da decisão quanto aos temas mencionados, à vista 
dos fatos e do direito.

Nada a deferir.
III. CONCLUSÃO
Isto posto, acordam os Desembargadores da 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Re-

gião, por unanimidade de votos, CONHECER DOS RECURSOS ORDINÁRIOS das partes, bem como das 
contrarrazões apresentadas. No mérito, por igual votação, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso ordi-
nário das rés para, nos termos da fundamentação: a) afastar a condenação ao pagamento do adicional 
de transferência. Sem divergência de votos, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso ordinário da parte 
autora para, nos termos da fundamentação: a) determinar que a aplicação da Súmula nº 340 do TST 
refere-se apenas às comissões recebidas, devendo ser mantido o divisor 180 quanto à parcela fixa da 
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remuneração, nos termos da OJ 397 da SDI-1 do TST; c) condenar a reclamada a devolver ao autor os va-
lores descontados a título de comissões; e d) condenar a reclamada a efetuar o pagamento da comissão 
incidente sobre o valor do aporte (R$ 15.000.000,00) da venda representada pelo documento de fl. 125, 
nos percentuais indicados pelo autor na inicial (0,4632%). Reflexos conforme fundamentação.

Custas complementares no valor de R$ 2.000,00 calculadas sobre a importância de R$ 100.000,00 
majorada à condenação. A cargo do réu.

Intimem-se.
Curitiba, 09 de novembro de 2017.

Archimedes Castro Campos Júnior
Relator

ACORDO EXTRAJUDICIAL
Homologação

PROCESSO nº 0001189-64.2016.5.12.0043 (RO)
RECORRENTE: LONA AZUL INDUSTRIA DE CONFECCEOS LTDA
RECORRIDO: LINEA DEMETRIO MARIA
RELATOR: ROBERTO BASILONE LEITE

EMENTA

ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO NÃO CONCEDIDA. Não está, o Estado-juiz, a quem 
a lei atribui o poder-dever de analisar e valorar o conjunto probatório constante dos autos a fim de 
decidir se existem elementos que permitam a homologação, compelido a conceder chancela judiciária 
quando constata não ser adequada a homologação de acordo extrajudicial apresentado pelas partes.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de RECURSO ORDINÁRIO, provenientes da Vara do Tra-
balho de Imbituba, SC, nº RO 0001189-64.2016.5.12.0043 sendo recorrente LONA AZUL INDUSTRIA DE 
CONFECÇÕES LTDA e recorrida LINEA DEMETRIO MARIA.

Inconformada com a decisão do ID 30d9eae, que declarou a nulidade do acordo apresentado, recor-
re a reclamada ordinariamente a esta Corte.

Nas suas razões recursais do ID 3043642, requer a reforma da decisão que reconheceu, de ofício, a 
nulidade do acordo, para possibilitar às partes a composição dos seus direitos, solicitando seja determi-
nado o retorno dos autos à Vara de origem para regular processamento e consequente homologação do 
acordo firmado.

Devidamente intimada, a reclamante não apresentou contrarrazões.
O Ministério Público do Trabalho não se manifesta nos autos, em conformidade com o art. 28 da 

Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho.
Os autos vêm conclusos.
É o relatório.
ADMISSIBILIDADE
Conheço do recurso ordinário, porque atendidos os pressupostos legais de admissibilidade.
RECURSO ORDINÁRIO
O Juízo de primeiro grau não homologou o acordo entabulado entre as partes, pelos seguintes fun-

damentos:

“Declaro a nulidade do “acordo” informado pelas partes, diante do disposto no art. 9º, da 
CLT. O mesmo tem por objetivo impedir que o trabalhador tenha acesso a verbas eventualmente 
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inadimplidas durante o contrato de emprego, em troca do recebimento parcelado de verbas resci-
sórias confessadamente devidas (e não devidamente especificadas no documento), a serem satis-
feitas de forma parcelada. É o que observo de sua cláusula de quitação geral. Não tem valor jurídico. 
Apure-se o trânsito em julgado.”

Inconformada, a empresa recorrente pugna pela revisão da decisão que declarou, de ofício, a nuli-
dade do acordo, possibilitando, assim, às partes a composição de seus direitos, e requer a remessa dos 
autos à origem para regular processamento e consequente homologação do acordo.

Neste sentido, expõe as seguintes razões recursais:

“Não se desconhece a não compulsoriedade da homologação judicial do acordo, quando au-
sentes quaisquer dos requisitos de validade do negócio jurídico.

Todavia, este não é o caso dos autos, e ao proferir a decisão recorrida, o MM. Julgador a quo o 
fez ferindo o princípio da autonomia da vontade das partes.

Em flagrante desrespeito ao referido princípio, o Magistrado, não só não homologou o acordo 
totalmente, como declarou a sua nulidade total, o que prejudica ambas as partes, inclusive agindo 
assim, o Magistrado prejudica o recebimento dos valores devidos ao obreiro, porque teme, a empre-
sa, dar continuidade aos pagamentos de ato bilateral declarado nulo, de ofício.

Ora, o princípio da autonomia da vontade das partes prevê a necessidade de capacidade das 
partes, objeto lícito, possível e determinado e forma prescrita ou não defesa em lei, nos termos do 
art. 104 do Código Civil.

É que a sociedade atual clama pela efetivação da justiça e dos direitos fundamentais, os quais 
somente poderão ser alcançados em sua plenitude através de uma visão democrática e pluralista 
das necessidades desta sociedade.

Nesta senda, à resolução de conflitos, o espírito no novo Código de Processo Civil, já nos acena 
novo norteamento com os novos meios de solução de conflitos, que fossem menos formais, mais 
céleres, objetivando a concretização do princípio do acesso à justiça, para que a tutela jurisdicional 
seja efetiva e o processo cumpra sua missão de pacificação dos conflitos.

Nessa toada, se demonstra que o acordo realizado cumpre essa intenção, que visa às partes 
solucionar o conflito de modo não adversarial recompondo a confiança e o diálogo.

[Omissis]
A validade do acordo, por si só, independe de chancela judicial, porquanto a vontade das par-

tes foi ajustada, instrumentalizada e vem sendo efetivamente cumprida, contudo, como havia uma 
situação judicial, preferiu a Recorrente prestar ao Judiciário toda a verdade real do desfecho resci-
sório, em homenagem ao Principio que permeou.

[Omissis]
Preenchidos todos os requisitos de validade do acordo, as partes requereram a homologação 

do acordo que tem o condão de chancelar a vontade das partes, pondo fim à lide.
Entretanto, o MM. Magistrado a quo proferiu decisão terminativa declarando nulo no todo o 

acordo existente e vigente.
A prestação jurisdicional prestada deve ser considerada prejudicial, à medida que refugou a 

vontade das partes, deixando que constituir título executivo ao Recorrido e de conferir quitação às 
verbas que vem sendo adimplidas pela Recorrente.

[Omissis]
Com a devida vênia, o MM. Juízo a quo deixou de analisar a necessidade e a adequação no caso 

concreto, deixando de concluir de forma razoável pela homologação do acordo na forma em que 
se encontrava, ou, ainda, em último caso, anulando unicamente os efeitos da cláusula de quitação 
total do contrato de trabalho, se assim entende impossível.

Por fim, importante lembrar do princípio da boa-fé que pauta as relações entre as partes, e 
que vem demonstrado ante o correto adimplemento do acordo por parte das Agravantes, quem 
vem cumprindo com sua parte no acordo, porém, restando prejudicadas pela decisão ora recorrida.

Assim, requer a Recorrente que este Tribunal olhe com clareza a situação de insegurança e 
prejuízo em que se encontram as partes, com a decisão na forma prolatada, e digne-se a reformar 
a r. sentença do MM. Juízo a quo que decidiu pela nulidade total dos acordos, sob pena de negativa 
de vigência dos dispositivos constitucionais que se reclama aplicação neste recurso.”
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Pois bem.
De início, cabe relatar brevemente a sequência de atos processuais, para melhor elucidar a questão 

litigiosa.
A empresa Lona Azul ajuizou ação de consignação em pagamento com os seguintes pedidos: a) 

citação do Consignado para levantar o depósito que desde já requer autorizado, ou, querendo, contestar 
a presente ação, extinguindo-se a obrigação correlata; b) consignação das guias dos requerimentos de 
Seguro-Desemprego e Saque do FGTS, bem como as diferenças consectárias da rescisão, em audiência 
de forma individualizada; c) apresentação da CTPS, pela consignada, para a baixa regular do extinto 
contrato de trabalho.

Noticiou que, em razão de grave crise financeira, viu-se obrigada a extinguir diversos postos de tra-
balho, inclusive da reclamante, e, em tratativas com o sindicato, vêm tentando honrar os compromissos 
trabalhistas.

A tutela de urgência foi deferida pelo Juízo de origem, em 23.11.2016, e agendada audiência para o 
dia 24.01.2017, in verbis:

“Vistos, etc.
Defiro tutela de evidência e autorizo o saque pelo trabalhador acima indicado, de seu FGTS 

depositado quanto ao tempo de trabalho para a empresa demandada, bem como o recebimento 
do Seguro Desemprego – se este comprovar perante o órgão competente que preenche os demais 
requisitos necessários –, mediante a apresentação do presente documento e alvará judicial.

Autorizo a Secretaria a anotar na CTPS, se necessário, a data de saída indicada na inicial.
Será contado de hoje, o prazo para requerimento do seguro-desemprego.
Inclua-se na pauta de iniciais, para o dia 24.01.2017, FICANDO DISPENSADO O COMPARECI-

MENTO DE PARTES E PROCURADORES NAQUELA OCASIÃO.
Cite-se o consignado com cópia da inicial e da presente decisão, para apresentar defesa, sob 

pena de se presumir que concorda com o que consta da petição inicial, até a data da audiência 
designada.

Intime-se a demandada.”

Todavia, em 19.12.2016, o Juízo de 1º grau determinou a antecipação da audiência previamente 
designada, designando-a para aquele mesmo dia, e determinando a intimação das partes por telefone, 
conforme certidão do ID ef5a429:

“Certifico que nos autos da RT 0001311-77.2016.5.12.0043, foi exarado o despacho abaixo 
transcrito, valendo seus termos para os presentes autos.

Certifico ainda, que nesta data, foi dada ciência à empresa Lona Azul Indústria Confecções 
Vida Livre, pelo telefone nº 3646-0682, na pessoa da representante da empresa no momento, Sra. 
Meire, da audiência designada para esta data, comprometendo-se a cientificar a Dra. Norma Maria 
de Souza Fernandes Martins, procuradora da empresa.

Certifico também, que em contato telefônico com a Dra. Carla de Souza Silveira Araújo, advo-
gada que ajuizou diversas ações representando alguns dos consignados, foi dada ciência da audi-
ência designada, sendo informado por ela que seus clientes já receberam o saldo de salário, o FGTS 
e a primeira parcela do seguro desemprego.

Certifico enfim, que contatando com o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Vestu-
ário de Tubarão e Região, na pessoa de seu presidente, Sr. Carlos Eduardo Zampareti da Silva, CPF 
846.357.119-00, foi dada ciência da audiência designada para esta data. O Sr. Carlos informou que 
não tem condições de comparecer, tendo em vista que estão resolvendo uma questão da empresa 
Beckauser. Disse ainda que o Sindicato abriu em duas sextas-feiras para atender a empresa Lona 
Azul e seus funcionários, para fins de homologação de uma média de oitenta rescisões, e que todos 
saíram com os Termos de Rescisão hábeis para o saque do FGTS e habilitação do seguro desempre-
go. Disse enfim, que o Sindicato está sempre disposto a atender os trabalhadores, mas que hoje não 
há condições de comparecer à audiência designada.

DESPACHO:
Trata-se de lide em que é noticiada a demissão em massa dos empregados, situação essa que 

faz indispensável a participação do Sindicato da categoria profissional, razão pela qual ACOLHO o 
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pedido da consignante de realização de audiência em caráter de urgência e designo pauta de justi-
ficação prévia no dia 19-12-2016, a partir das 16h30min, para todos os processos análogos.

INTIMEM-SE, por telefone, a LONA AZUL e a Procuradora constituída pela empresa, bem 
como o SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DO VESTUÁRIO DE TUBARÃO E 
REGIÃO para comparecimento na audiência designada.

Providencie a Secretaria na transcrição deste despacho nos demais processos atinentes a esta 
matéria, a saber: 1291, 1213, 1312, 1307, 1172, 1174, 1175, 1302, 1214, 1215, 1303, 1176, 1181, 1304, 
1216, 1217, 1200, 1201, 1202, 1204, 1205, 1305, 1206, 1306, 1208, 1308, 1209, 1210, 1211, 1309, 1173, 
1212, 1310, 1207, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1196, 1197, 1198, 
1199, 1292, 1293, 1301, 1294, 1295, 1296, 1298, 1299, 1300.”

Em 19 de Dezembro de 2016.

Realizada a audiência, as partes não compareceram, decidindo o Juízo nos seguintes termos:

“Esta Magistrada recebeu para liberação 35 pedidos de autorização de saque do FGTS e do 
seguro-desemprego, em ação de consignação proposta pela LONA AZUL, tendo verificado que nas 
ações consignatórias não havia nenhum depósito das verbas rescisórias, e tampouco foram deposi-
tas em Secretaria as guias para saque do FGTS e do seguro-desemprego.

Em razão dessa constatação e da proximidade do recesso judicial, no receio de que os traba-
lhadores pudessem estar sem o salário e as verbas rescisórios, foram antecipadas as audiências 
designadas para 24 de janeiro de 2017 para a data de hoje, única disponível antes do recesso, a fim 
de em justificação judicial verificar-se o conteúdo da lide.

No entanto, nenhuma das partes compareceu, e ante as informações exaradas no ID a1d6a85, 
tenho por perda de objeto da ação, e passo a decidir:

Trata-se de lide em que é noticiada a dispensa coletiva de trabalhadores, situação que enseja 
a autuação pontual do Sindicato de classe. A ausência da consignante e as informações prestadas 
pelo Sindicato dos Trabalhadores no ID a1d6a85, fazem ver que esta ação perdeu o objeto ou nem 
ao menos o teve, em flagrante abuso do exercício do direito de ação, razão pela qual tenho por 
caracterizada ato atentatório à dignada da justiça, e fixo em R$ 200,00 a multa por cada processo 
ajuizado, a ser recolhida como custas processuais, bem como custas mínimas de R$ 10,64.

Decido nestes termos e julgo antecipadamente a lide para julgar extinto o processo sem reso-
lução do mérito.

Nada mais.

Em 17.01.2017, a empresa autora interpôs embargos de declaração
opondo-se à decisão, notadamente por irregularidades que entendia terem sido cometidas quanto 

a sua intimação para comparecer à audiência.
Ato contínuo, em 19-1-2017, antes do julgamento dos embargos de declaração, apresentou petição 

noticiando a composição amigável entre as partes e requereu a homologação pelo Juízo.
O acordo, contudo, foi declarado nulo por entender o Juízo local configurado objetivo de “impedir 

que o trabalhador tenha acesso a verbas eventualmente inadimplidas durante o contrato de emprego, 
em troca do recebimento parcelado de vernas rescisórias confessadamente devidas (e não especificadas 
no documento)”.

Essa, especificamente, é a questão a ser apreciada, qual seja, a pertinência da declaração de nulida-
de da transação extrajudicial e sua consequente não homologação pelo Juízo de instrução do processo.

Com efeito, a autoridade judiciária não é obrigada a homologar todo e qualquer acordo que lhe seja 
apresentado, se não estiver convencido da validade intrínseca e extrínseca do acordo. Aliás, não fosse 
assim, seria desnecessário que a lei exigisse a homologação do acordo pelo juiz, podendo o ato ser ho-
mologado automaticamente pelo sistema, mediante procedimento puramente burocrático.

Por outro lado, a autoridade judicial não é subordinada aos particulares e, por isso, não é seu de-
ver apor o aval judicial a qualquer acordo que particulares apresentem perante o Poder Judiciário. Ao 
contrário, o dever da autoridade judicial é justamente o contrário disso, qual seja, averiguar a validade 
formal e material da avença, a inexistência de ofensa ao sistema de direito, a inexistência de prejuízo a 
terceiros, a inexistência de vício de vontade na manifestação das partes, etc.

Isso, diferentemente do que sugere o recurso, não impede de maneira nenhuma que particulares 
formulem acordos entre si e o formalizem mediante avença particular. É público e notório que acor-
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dos, e de resto quaisquer outros negócios entre particulares, não dependem de homologação judicial 
para terem validade. Se empregador e empregado querem fazer um acordo particular, podem fazer à 
vontade, e para isso não dependem do aval do Poder Judiciário. Por aí, no entanto, se nota que o grande 
interesse pelo qual o empregador se baste aqui não é a alegada possibilidade de fazer um acordo com 
seu ex-empregado, para o que não depende de chancela judicial. O interesse é, diferentemente disso, 
obter uma decisão judicial que acarrete os efeitos de coisa julgada em face de todo e qualquer débito ou 
responsabilidade que eventualmente possa ter remanescido daquela relação de trabalho. E, justamen-
te para oferecer essa decisão judicial transitada em julgado com amplo poder liberatório de débitos e 
responsabilidade, é que o Poder Judiciário tem o dever e a responsabilidade de apreciar os contornos 
e particulares do respectivo contrato em relação ao qual se pretende obter a quitação judicial ampla, 
total e irrestrita.

No presente caso, o Juízo de origem negou a chancela judiciária à negociação apresentada, o que 
constitui não apenas prerrogativa, mas dever do Juízo, pois a ele foi atribuído pelo sistema de direito o 
poder-dever de chancelar ou não, em nome do Estado, as negociação realizadas pelas partes.

Nisso, portanto, consiste a diferença entre conciliação entre as partes e chancela judicial: as par-
tes podem conciliar seus interesses e litígios a qualquer momento, mesmo antes do ingresso da ação 
judicial. Outra coisa é a chancela do Estado, por meio da homologação judicial, a uma negociação 
que as partes livremente formularam, para o que a lei atribui ao juiz o poder-dever de analisar e va-
lorar o conjunto probatório constante dos autos a fim de decidir se existem elementos que permitam 
a homologação.

Esse tema é objeto de discussão no âmbito trabalhista há décadas, e há algum retornou à pauta em 
virtude do novo CPC, que reiterou a existência da ação civil de homologação de acordo, ou seja, a ação 
civil em que a princípio não existe litígio entre as partes, mas o único interesse processual das partes é o 
de obter a homologação judicial de um acordo extrajudicial.

A discussão sobre esse tema ganhou maior força recentemente, em razão de ter sido prevista na Lei 
nº 13.467/2017 (Reforma Trabalhista) a competência da Vara do Trabalho – antes inexistente no processo 
trabalhista – para “decidir quanto à homologação de acordo extrajudicial em matéria de competência da 
Justiça do Trabalho” (art. 652, f, da CLT).

A averiguação judicial destinada à concessão da chancela do Poder Judiciário, concedida às par-
tes mediante sentença judicial homologatória dotada de amplo poder liberatório em favor do devedor, 
evidentemente, não se confunde com a função homologatória de rescisão que a lei trabalhista historica-
mente atribui aos sindicatos.

Em conclusão, não está, o Estado, compelido a conceder chancela judiciária quando constata não 
existirem elementos nos autos que autorizem a homologação do acordo extrajudicial apresentado pelas 
partes ou, como ocorreu nos presentes autos, quando o magistrado identificar elementos que recomen-
dem a não homologação.

A Vara explicitou com clareza os motivos que fundamentaram a negativa de homologação do acordo.
A prestação jurisdicional é concedida às partes pela autoridade judiciária local, de modo que o 

recurso ao tribunal existe não para que se promova um outro julgamento do litígio como se esse já não 
tivesse ocorrido, mas o recurso existe para permitir que se corrija erro de julgamento praticado pela 
autoridade judiciária local.

No presente caso, a reclamada não trouxe elementos que demonstrem ter a Vara incorrido em erro 
judiciário no que tange aos fundamentos que respaldam a decisão combatida. 

Por isso, nego provimento ao recurso ordinário.
Pelo que, acordam os membros da 4ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, por 

unanimidade, no mérito, por CONHECER DO RECURSO maioria, vencido o Desembargador Marcos 
Vinicio Zanchetta, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Custas conforme a sentença, no valor de R$ 10,64, pela parte autora.
Intimem-se.
Participaram do julgamento realizado na sessão do dia 22 de novembro de 2017, sob a Presidência 

do Desembargador Marcos Vinicio Zanchetta, os Desembargadores Garibaldi Tadeu Pereira Ferreira e 
Roberto Basilone Leite. 

Presente o Procurador do Trabalho Anestor Mezzomo.
Roberto Basilone Leite

Relator
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AÇÃO 

2.141 – Teoria da asserção
 TEORIA DA ASSERÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. Conforme Teoria da Asserção, basta que o recla-
mante aponte os pretensos responsáveis pelos créditos postulados em juízo para legitimá-los. A análise 
do direito pretendido pela parte autora impõe seu deferimento ou indeferimento, mas não a extinção 
do processo sem resolução de mérito. (TRT18ª R – 2ª T – Rel. Cesar Silveira – DJ 19.12.2017 – Processo nº 
0011095-50.2017.5.18.0181)

AÇÃO COLETIVA 

2.140 – Execução individual
 AÇÃO PLÚRIMA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE PARCELAS VINCENDAS – CLÁUSULA REBUS SIC 
STANTIBUS – ADESÃO A PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DIVERSO DO ANALISADO NO TÍTULO EXECU-
TIVO – LIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO. A sentença que contempla parcelas vincendas traz em 
si, implicitamente, a cláusula rebus sic stantibus, ou seja, deixa de ser aplicada se houver alteração na relação 
jurídica subjacente. Assim, o título que disciplina a aplicação de determinado plano de cargos e salários 
tem sua eficácia limitada à data em que ocorre a adesão do empregado a um novo plano. (TRT 9ª R – Seção 
Especializada – Rel. Benedito Xavier da Silva – DEJT 05.12.2017 – Processo nº 21086-2012-009-09-00-4)

AÇÃO RESCISÓRIA 

2.139 – Acordo: vício de consentimento
 AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. ART. 485, III, DO CPC/1973. NÃO 
CONFIGURAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SÚMULA Nº 408/TST. ART. 485, VIII, 
DO CPC/1973. Nos termos da Súmula nº 403, II, do TST, “se a decisão rescindenda é homologatória de 
acordo, não há parte vencedora ou vencida, razão pela qual não é possível a sua desconstituição calca-
da no inciso III do art. 485 do CPC (dolo da parte vencedora em detrimento da vencida), pois constitui 
fundamento de rescindibilidade que supõe solução jurisdicional para a lide”. De outro norte, a lide simu-
lada decorrente de colusão das partes para fraudar a lei, também prevista no art. 485, III, do CPC/1973, 
configura-se quando não há litigiosidade entre as partes aparentemente adversas do processo matriz. A 
referida causa de rescindibilidade não se perfaz quando, na ação rescisória, uma das partes articula que 
celebrou acordo homologado em juízo na reclamação trabalhista, porém o fez em valor muito aquém 
do direito que alega possuir. Em tal hipótese não se divisa vício de consentimento do trabalhador, mas 
mero arrependimento com os termos da transação, o que não enseja o corte rescisório. (TRT 3ª R – 2ª 
Seção de Dissídios Individuais – Rel. Convocado Danilo Siqueira de C. Faria – DJ 19.12.2017 – Processo nº 
0010619-92.2014.5.03.0000)

2.138 – Violação à norma jurídica
 AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. ART. 966, V, do CPC. REEXAME DE FATOS 
E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 410 DO TST. Não se admite, na ação rescisória calcada em 
manifesta violação de norma jurídica (art. 966, V, do CPC), o reexame de fatos e provas da reclamação 
trabalhista em que foi proferida a decisão rescindenda, consoante inteligência da Súmula nº 410 do C. 
TST. Ação rescisória julgada improcedente. (TRT 3ª R – 2ª Seção de Dissídios Individuais – Rel. Convoca-
do Danilo Siqueira de C.Faria – DJ 19.12.2017 – Processo nº 0010992-55.2016.5.03.0000)

ACIDENTE DE TRABALHO 

2.137 – Dano moral
 ACIDENTE DE TRABALHO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. REFORMA 
DA SENTENÇA. Em que pese a conclusão do laudo pericial tenha demonstrado que as atividades exercidas 
pela obreira teriam atuado como causa para a moléstia que a acometeu, o magistrado não é obrigado a 
ficar adstrito ao laudo, podendo formar sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos au-
tos, conforme art. 436, do CPC. Assim, diante do contexto probatório, bem como a partir das informações 
contidas no próprio laudo, embora restando comprovada a existência de lesão que guarde relação de cau-
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salidade com a execução das atividades laborais da reclamante, não há comprovação de qualquer atitude 
culposa da empresa no acometimento da patologia. Indevida, portanto, a indenização por dano moral e, 
por consequência, não há de se reconhecer a rescisão indireta. Sentença modificada. (TRT 20ª R – 1ª T – 
Rel. Rita de Cassia Pinheiro de Oliveira – DJ 19.12.2017 – Processo nº 0000032-88.2015.5.20.0004)

2.136 – Prescrição
 PRESCRIÇÃO DO ACIDENTE DE TRABALHO. A jurisprudência reiterada do colendo Tribunal Su-
perior do Trabalho é no sentido de que a prescrição aplicável à pretensão calcada em danos decorrentes 
de doença profissional ou de acidente de trabalho se define pela data em que o trabalhador teve ciência 
inequívoca da incapacidade laboral. Na hipótese dos autos, ainda que fosse adotado como marco ini-
cial a data alegada pelo réu, 14/07/07, ajuizada a ação em 07/02/11, foi observado o quinquídio legal, 
não estando prescrito o direito de ação da reclamante. Rejeito. Inépcia da petição inicial. Inexistência. 
A possibilidade de declaração da inépcia da petição inicial justifica-se, evidentemente, nos princípios 
mais basilares do processo, pelos quais as partes devem ser tratadas em igualdade de condições e de-
vem poder exercer, de forma ampla, o direito de formular resposta adequada às pretensões que lhes são 
apresentadas em juízo. Verificando-se, porém, que a petição inicial não inviabilizou a defesa, pois, con-
testados todos os pedidos de forma pormenorizada, inexiste fundamento para a declaração da inépcia. 
Rejeito. Dano moral. Doença profissional. A concessão do benefício acidentário representa a declaração, 
pelo ente estatal competente, do nexo de causalidade entre a doença do empregado e sua atividade la-
boral. Por outro lado, apesar de a necessidade de produção de prova técnica situar-se nos casos em que, 
diversamente, o INSS não reconhece a natureza acidentária do benefício, foi produzida prova técnica 
nos autos, que foi conclusiva acerca do nexo de causalidade entre a doença desenvolvida pela autora e 
suas atividades laborais, sendo a prova técnica inelutavelmente conclusiva da caracterização da doença 
do trabalho. Recurso ordinário a que se nega provimento. (TRT 1ª R – 1ª T – Rel. Mario Sergio Medeiros 
Pinheiro – DJ 06.12.2017 – Processo nº 0000136-08.2011.5.01.0018)

ACORDO EXTRAJUDICIAL 

2.135 – Homologação
 ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO NÃO CONCEDIDA. Não está, o Estado-juiz, a quem a 
lei atribui o poder-dever de analisar e valorar o conjunto probatório constante dos autos a fim de decidir 
se existem elementos que permitam a homologação, compelido a conceder chancela judiciária quando 
constata não ser adequada a homologação de acordo extrajudicial apresentado pelas partes. (TRT 12ª 
R – 4ª Câmara – Rel. Roberto Basilone Leite – DJ 06.12.2017 – Processo nº 0001189-64.2016.5.12.0043)

ACÚMULO DE FUNÇÃO 

2.134 – Diferença salarial
 RECURSO ORDINÁRIO OBREIRO. ACÚMULO DE FUNÇÃO. DIFERENÇA SALARIAL DEVIDA. Res-
tando comprovado que as atividades desenvolvidas pelo reconvinte a partir de janeiro de 2008, na fun-
ção de gerente pós-venda, passaram a ser maiores do que as de gerente de serviços, para a qual foi con-
tratado, conforme relatado na petição inicial da reconvenção (f. 449) e não impugnadas pela empresa, 
aumentando também a responsabilidade do trabalhador, já que ele absorveu a função de gerente de 
peças, como bem afirmou a preposta em audiência, faz jus o trabalhador às diferenças salariais corres-
pondentes. Recurso parcialmente provido. Apelo patronal. Ressarcimento. Devido. Restando comprova-
do que o obreiro pagou pela compra de um tacógrafo e do valor referente ao serviço de um cliente, mas 
não foi ressarcido dos valores, correta a sentença que condenou a empresa ao correspondente pagamen-
to. recurso não provido. (TRT 19ª R – Tribunal Pleno – Rel. Antônio Catão – DJ 19.12.2017 – Processo nº 
0000862-34.2013.5.19.0010)

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 

2.133 – Pagamento
 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – RECONHECIMENTO DO DIREITO À PARCELA – SENTENÇA 
QUE SE MANTÉM. Reconhece-se o direito ao pagamento de adicional de insalubridade em data an-
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terior a que houve inserção no contracheque, diante do reconhecimento pelo preposto da reclamada 
que a prestação do serviço sempre ocorreu da mesma forma, desde a admissão do reclamante, além 
de demonstrar o desconhecimento do motivo da parcela não ser paga antes de constar no contrache-
que. (TRT 20ª R – 2ª T – Rel. Jorge Antonio Andrade Cardoso – DJ 15.12.2017 – Processo nº 0001158-
69.2017.5.20.0016)

2.132 – Ruído
 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – RUÍDO – EPIs INEFICAZES – LAUDO PERICIAL NÃO DESME-
RECIDO. Inexistentes nos autos elementos probatórios para desmerecer a conclusão do laudo pericial 
que apurou a exposição ao agente ruído acima dos limites de tolerância, mesmo com o uso de protetor 
auricular, é devido o pagamento do adicional de insalubridade. Recurso desprovido. (TRT 24ª R – 1ª T – 
Rel. André Luís Moraes de Oliveira – DJ 14.12.2017 – Processo nº 0024052-24.2016.5.24.0061)

ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 

2.131  – Adicional de atividade de distribuição
 RECURSO DA RECLAMADA.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS. ADICIONAL 
DE ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO E/OU COLETA EXTERNA. CUMULAÇÃO COM O ADICIONAL DE 
PERICULOSIDADE. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. O pagamento do Adicional 
de Atividade de Distribuição e/ou Coleta Externa – AADC possui natureza diversa do adicional de 
periculosidade previsto no §4º do art. 193, da CLT. Enquanto o AADC constitui mera liberalidade 
da reclamada, por meio de instituição de norma interna, destinando-se a todos os empregados da 
empresa que laboram em circulação vias públicas, independente de estarem ou não expostos às con-
dições perigosas; o adicional de periculosidade, previsto em Lei, tutela a vida e incolumidade física 
do obreiro, haja vista as condições nocivas de trabalho na função de carteiros que realizam suas ativi-
dades com motocicleta. Destarte, nada há que se falar em bis in idem. Recurso patronal a que se nega 
provimento, no ponto. (TRT 6ª R – 4ª T – Rel. Paulo Alcantara – DJ 19.12.2017 – Processo nº 0002003-
75.2015.5.06.0141)

2.130 – Base de cálculo
 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVI-
ÇO. NÃO INTEGRAÇÃO. Consoante o disposto no art. 193, § 1º, da CLT, o adicional de periculosidade 
deverá ser calculado tomando-se em conta apenas o salário básico do empregado. A única exceção, au-
torizada por lei específica e consagrada nos termos da Súmula nº 191 do C. TST, refere-se aos eletricitá-
rios, não podendo ser estendida a outras atividades, ainda que caracterizada a periculosidade, como no 
caso do reclamante. (TRT 5ª R – 4ª T – Rel. Ana Lúcia Bezerra Silva – DJ 18.12.2017 – Processo nº 0010559-
91.2013.5.05.0035)

ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA 

2.129 – Provisoriedade
 AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA. PROVISORIEDADE. CARGO DE 
CONFIANÇA. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. Diante da ausência de violação aos dispositivos invocados e da 
inobservância do art. 896, § 1º-A, I e III e § 8º, da CLT, não há como se admitir o recurso de revista. Agravo 
de instrumento de que se conhece e a que se nega provimento. (TST – 6ª T – Rel. Des. Convocada Cilene 
Ferreira Amaro Santos – DEJT 15.12.2017 – Processo nº 21512-85.2014.5.04.0204)

ADICIONAL NOTURNO 

2.128 – Diferenças
 ADICIONAL NOTURNO. PEDIDO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇAS. PAGAMENTO REGULAR 
PELA EMPRESA. DIFERENÇAS INDEFERIDAS. Na espécie, a reclamada comprovou o regular adimple-
mento das verbas alusivas a adicional noturno, razão pela qual nada se tem a deferir quanto à respectiva 
rubrica. Recurso a que se nega provimento. (TRT 13ª R – 1ª T – Rel. Humberto Halison Barbosa De Car-
valho E Silva – DJ 19.12.2017 – Processo nº 0131932-95.2015.5.13.0003)
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AGRAVO 

2.127 – Cabimento
 AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. PROCESSO REGIDO PELA 
LEI Nº 13.015/2014. Nulidade do acórdão regional por negativa de prestação jurisdicional (inexistência 
de violação de qualquer dos dispositivos listados na Súmula nº 459 do TST). Multa por embargos de 
declaração protelatórios (não se detecta violação do art. 1.026, § 2º, do CPC de 2015). As razões recursais 
não desconstituem os fundamentos da decisão agravada. Agravo não provido. (TST – 2ª T – Rel. Min. 
Delaíde Miranda Arantes – DEJT 19.12.2017 – Processo nº 11596-18.2014.5.01.0040)

AGRAVO DE INSTRUMENTO 

2.126 – Impugnação
 RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI N° 13.015/14 – INTERVALO INTRAJOR-
NADA. DECISÃO QUE ADMITE APENAS PARCIALMENTE O RECURSO DE REVISTA. NÃO INTERPO-
SIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. A partir de 15/04/2016, data de vigência do art. 
1º da Instrução Normativa TST/40/2016, admitido apenas parcialmente o recurso de revista, constitui 
ônus da parte, sob pena de preclusão, impugnar, mediante agravo de instrumento, o capítulo denega-
tório da decisão, sem o que o exame de admissibilidade do recurso de revista, no TST, restringir-se-á ao 
tema admitido. (TST – 8ª T – Rel. Min. Márcio Eurico Vitral Amaro – DEJT 19.12.2017 – Processo nº 1551-
20.2013.5.09.0669)

2.125 – Perda de objeto
 AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ORDINÁRIO. PERDA DE OBJETO. Se o magistrado de 
primeiro grau, utilizando-se do juízo de retratação, reconsiderou a decisão contra a qual se insurgiu o 
reclamante em seu recurso ordinário, sendo inclusive determinada a inclusão do feito em pauta para au-
diência inaugural, resta prejudicado o recurso ordinário do autor por perda do objeto. Agravo improvido. 
(TRT 8ª R –3ª T – Rel. Mário Leite Soares – DJ 12.12.2017 – Processo nº 0000683-47.2016.5.08.0125)

AGRAVO DE PETIÇÃO 

2.124 – Delimitação de valores
 AGRAVO DE PETIÇÃO. AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DOS VALORES IMPUGNADOS. NÃO CO-
NHECIMENTO. Percorrendo a peça recursal, verifica-se que a insurgente não delimitou por meio de 
equacionamento matemático, nem tampouco, definiu os importes que entende como corretos e devi-
dos, restringindo-se a apontar suposto excesso no quantitativo de horas suplementares semanais con-
siderado, em contrariedade às disposições do art. 897, § 1º, da CLT. Porquanto, a simples menção ao 
demonstrativo de cálculo apresentado, quando da oposição de embargos à execução, não preenche o 
requisito admissional que estabelece a delineação justificada não só da matéria, mas, também, das ci-
fras impugnadas, no momento do protocolo do recurso, para que a Instância Revisora, ao analisar os 
argumentos postos, possa confrontá-las com a conta homologada. Em síntese, a executada não indicou, 
sequer, a quantia incontroversa, inviabilizando a execução imediata da mesma, o que impossibilita o 
conhecimento da insurgência. Recurso da devedora a que não se conhece. (TRT 6ª R – 3ª T – Rel. Andrea 
Keust Bandeira de Melo – DJ 19.12.2017 – Processo nº 0001596-22.2010.5.06.0181)

2.123 – Impugnação aos cálculos
 AGRAVO DE PETIÇÃO. CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO CONCORDANTES COM A DECISÃO EXE-
QUENDA. ACOLHIMENTO. Tendo em vista que os cálculos homologados pelo juízo primário observa-
ram os ditames do julgado objeto de execução, mantém-se a decisão originária que rejeitou os embargos 
opostos pela executada. agravo desprovido. (TRT 19ª R – 1ª T – Rel. João Leite – DJ 12.12.2017 – Processo 
nº 0001671-76.2010.5.19.0059)

2.122 – Requisitos
 PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DA UNIÃO. Rejeita-se a preliminar argui-
da em contrarrazões pela agravada, à falta de amparo legal, conhecendo-se, regularmente,do agravo 
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do ente público. (TRT 8ª R – 4ª T – Rel. Georgenor de Sousa Franco Filho – DJ 05.12.2017 – Processo nº 
0000966-95.2014.5.08.0107)

2.121 – Tempestividade
 AGRAVO DE PETIÇÃO – INTEMPESTIVIDADE. Nos termos do art. 897, “a”, da CLT, o prazo para 
interposição do agravo de petição é de 8 (oito) dias. Interposto o agravo após o transcurso do octídio 
legal, configura-se a intempestividade e impõe-se o não conhecimento do recurso. Agravo de petição do 
exequente não conhecido, porque intempestivo. (TRT 9ª R – Seção Especializada – Rel. Benedito Xavier 
da Silva – DEJT 01.12.2017 – Processo nº 26615-2009-001-09-00-0)

AGRAVO REGIMENTAL 

2.120 – Liminar
 AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO LIMINAR QUE SE DENEGA. Nada sendo demonstrado pelo agra-
vante que acarrete alteração no entendimento do e. Relator quanto à denegação da liminar postulada, 
impõe-se a manutenção da decisão agravada. (TRT 3ª R – 2 ª Seção de Dissídios Individuais – Rel. Con-
vocado Danilo Siqueira de C.Faria – DJ 19.12.2017 – Processo nº 0010899-58.2017.5.03.0000)

APOSENTADORIA 

2.119 – Complementação
 APOSENTADORIA. COMPLEMENTAÇÃO. WALMAP. NACS. O empregado que foi admitido pelo 
Banco Nacional teve a sua adesão imediata à instituição Walmap (antiga denominação da NACS). As 
regras para a sua complementação de aposentadoria são regidas pelas normas vigentes ao tempo de 
sua contratação,somente se podendo admitir as alterações posteriores quando mais benéficas ao tra-
balhador. A previsão de implemento da condição ao arbítrio exclusivo de concessão do benefício pelo 
empregador fere norma legal e preceitos constitucionais, não podendo ser aceita. (TRT 1ª R – 10ª T – Rel. 
Flavio Ernesto Rodrigues Silva – DJ 12.12.2017 – Processo nº 0000707-36.2012.5.01.0020)

ASSÉDIO MORAL 

2.118 – Caracterização
 RECURSO ORDINÁRIO PATRONAL. ASSÉDIO MORAL. REQUISITOS LEGAIS NÃO CONFIGURA-
DOS. INDEVIDA A INDENIZAÇÃO. Para a configuração do assédio moral, faz-se necessária a presença 
dos seguintes elementos: situações humilhantes e constrangedoras, repetitivas e prolongadas, com o in-
tuito de desestabilizar a vítima, cabendo à parte autora da ação o ônus da prova dos aludidos elementos, 
conforme estabelecido nos arts. 818, da CLT e inciso I, do art. 373, do Código de Processo Civil/2015. E 
não comprovados estes requisitos, indevida a indenização postulada. Recurso ordinário patronal par-
cialmente provido. (TRT 6ª R – 1ª T – Rel. Maria do Socorro Silva Emerenciano – DJ 19.12.2017 – Processo 
nº 0001060-85.2014.5.06.0014)

2.117 – Configuração
 RECURSO ORDINÁRIO DA PARTE RECLAMANTE. ASSÉDIO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. IN-
DENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. ASSÉDIO MORAL. NÃO 
CONFIGURAÇÃO. A configuração de assédio moral na Justiça do Trabalho toma por base critérios obje-
tivos, como a ocorrência repetida e sistematizada de fato que possa causar qualquer tipo de constran-
gimento ou constrição na relação de trabalho, além de critérios subjetivos, como a presença do dano 
moral, sofrido por quem foi assediado. A pressão por aumento de produtividade, o exagero na fiscaliza-
ção do trabalho, a determinação para a execução de tarefas além do conhecimento do trabalhador, ou o 
contrário, o desempenho de funções muito aquém da sua capacidade, a discriminação no trabalho de 
grupo, o próprio não repasse injustificado de tarefas, a humilhação e repreensão perante os colegas de 
trabalho, a ameaça de punição e de demissão, tudo isso configura prática de assédio moral no trabalho. 
Todavia, no caso concreto, nada disso foi verificado. Nesse ínterim, é possível concluir que a finalidade 
maior do assédio moral no trabalho é a exclusão do indivíduo do ambiente de trabalho, expondo-o, sem 
motivo legítimo, a situações de desigualdade de forma propositada. Sopesando as provas produzidas 
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com as alegações versadas pelo reclamante, constata-se que não restou comprovado que o autor sofria 
humilhações ou era exposto a situações vexatórias no seu local de trabalho, o que impede o acolhimento 
da pretensão recursal. (TRT 16ª R – 2ª T – Rel. Américo Bedê Freire – DJ 12.12.2017 – Processo nº 0025700-
14.2011.5.16.0004)

AUTO DE INFRAÇÃO 

2.116 – Contratação de pessoas com deficiência
 RECURSO ORDINÁRIO. MULTA ADMINISTRATIVA. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. CON-
TRATAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE TRABALHADORES INTERESSADOS. NE-
CESSIDADE DE COMPROVAÇÃO PELA RÉ. A imposição de penalidade administrativa, por descumpri-
mento da obrigação de contratar pessoas com deficiência, para atingimento da quota prevista no art. 93 
da Lei 8.213/91, merece prevalecer quando o acervo probatório não é suficiente para demonstrar que a 
parte Autora perseguiu cumprir a norma legal e ainda assim não obteve êxito na contratação a preencher 
a quota legal. A empresa não comprovou, suficientemente, a ausência de pessoas com deficiência para 
o preenchimento das vagas a elas destinadas, sendo imperiosa a reforma da r. sentença, para declarar 
hígido o auto de infração discutido nos autos. (TRT 3ª R – 1ª T – Rel. Luiz Otavio Linhares Renault – DJ 
19.12.2017 – Processo nº 0010127-08.2017.5.03.0029)

2.115 – Nulidade
 AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA. NULIDADE. Demonstrado nos autos que a em-
presa autuada, na condição de incorporadora imobiliária, contratou, sob o regime de empreitada, em-
presas para a construção de obra para posterior comercialização das suas unidades autônomas, na for-
ma expressamente autorizada no art. 48 da Lei nº 4.591/1964, e que os trabalhadores encontrados no 
canteiro de obras estavam regularmente registrados junto às empresas contratadas, não subsiste o auto 
de infração embasado em alegada terceirização ilícita de serviços. (TRT 12ª R – 4ª Câmara – Rel. Roberto 
Basilone Leite – DJ 06.12.2017 – Processo nº 0000185-21.2016.5.12.0001)

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 

2.114 – Natureza indenizatória
 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. NATUREZA INDENIZATÓRIA PREVISTA EM SENTENÇAS NORMATI-
VAS E NORMAS COLETIVAS DE TRABALHO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INTEGRAÇÃO SALARIAL. 
1. Não possui natureza salarial a utilidade alimentação fornecida de modo habitual e gracioso quando, 
antes da adesão do empregador ao PAT, a lei, o contrato de emprego ou a norma coletiva estabelecerem 
a natureza jurídica indenizatória da parcela. 2. A locução “ressarcimento de despesas” empregada na 
sentença normativa 1989/1990 e no ACTs 1991/1992, indica, não somente pelo aspecto gramatical ou 
filológico (de modo algum acenando para a escola exegética francesa, segundo a qual “in claris cessat 
interpretatio”) mas sobretudo pelo aspecto teleológico, que o auxílio alimentação detinha natureza in-
denizatória, tendo em vista sua finalidade em ressarcir ou indenizar, prévia ou posteriormente, despesas 
com alimentação que o empregado teria de realizar, de modo que não integrava o salário para efeito de 
reflexos noutras verbas. (TRT 23ª R – 2ª T – Rel. Aguimar Peixoto – DJ 18.12.2017 – Processo nº 0000381-
27.2017.5.23.0008)

AUXÍLIO DOENÇA 

2.113 – Alta previdenciária
 RECURSO DA RÉ. SALÁRIOS RELATIVOS AO PERÍODO APÓS A ALTA PREVIDENCIÁRIA. AUSÊNCIA 
DE PRESTAÇÃO LABORAL. LIMBO PREVIDENCIÁRIO TRABALHISTA. Sendo o autor considerado apto 
para o trabalho pelo INSS, cessou, nesse momento, a suspensão do contrato de trabalho. A divergência 
por parte do serviço médico vinculado à empresa, que continuou a identificar incapacidade para o tra-
balho, não prorroga automaticamente o período de suspensão do contrato. Não havendo suspensão do 
contrato, o autor tem direito a receber, nesse período, salários da empresa. Se o empregador optou por 
não exigir trabalho, readaptando o obreiro, se fosse o caso, em função compatível com a sua capacidade 
de trabalho, e, não conseguindo o autor reverter a decisão do INSS, deve o empregador responder pelo 
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pagamento da remuneração devida entre o período que o reclamante, após a alta previdenciária, ficou 
sem receber o benefício, tal como reconhecido na sentença. Recurso ao qual se nega provimento. (TRT 
23ª R – 2ª T – Rel. Aguimar Peixoto – DJ 18.12.2017 – Processo nº 0000613-38.2016.5.23.0052)

2.112 – Período de afastamento
 PERÍODO DE AFASTAMENTO PREVIDENCIÁRIO A sentença deferiu o pagamento de diferenças de 
FGTS em relação ao período em que o reclamante obteve afastamento previdenciário, quer seja receben-
do auxílio-doença acidentário quer seja recebendo auxílio-doença comum. A reclamada assevera que o 
autor jamais recebeu auxílio-doença acidentário, pois era portador de osteoartrose na coluna vertebral, 
ou seja,... 036/90, bem como o art. 28 do Decreto 99.684/90, que o regulamenta, prevêem a responsa-
bilidade do empregador nos recolhimentos fundiários nos casos de afastamento para recebimento de 
auxílio-doença acidentário e não para casos de auxílio-doença comum. Documento elaborado e assina-
do em meio digital. Validade legal nos termos da Lei nº 11.419/2006. (TRT 2ª R – 12ª T – Rel. Iara Ramires 
da Silva de Castro – DJ 11.12.2017 – Processo nº 0000800-79.2015.5.02.0015)

AVISO PRÉVIO 

2.111 – Projeção
 PROJEÇÃO DO AVISO PRÉVIO PROPORCIONAL NO CÔMPUTO DO PRAZO PRESCRICIONAL. In-
tegra o tempo de trabalho o aviso prévio simples ou proporcional... busca o afastamento da prescrição 
bienal e o retorno dos autos à origem para análise dos pedidos, o que se insere no mérito recursal. Pre-
tende a reforma da r. sentença com base na projeção do aviso prévio. O autor, contratado em 21/6/2010, 
laborou mais de um ano para as rés (TRCT de fls. 309/310 e aviso de fl. 319), fazendo jus ao aviso prévio 
proporcional de 33 dias, cuja projeção. (TRT 2ª R – 14ª T – Rel. Raquel Gabbai de Oliveira – DJ 01.12.2017 
– Processo nº 1001170-95.2014.5.02.0461)

2.110 – Proporcionalidade
 O trabalhador com mais de um ano de serviço na mesma empresa tem direito ao acréscimo de 3 dias 
de aviso-prévio proporcional por ano trabalhado, de modo que o aviso-prévio mínimo de 30 dias é devido 
apenas a quem não completou um ano de trabalho na ... Se o empregado, da admissão até o término do 
contrato de trabalho, tem menos do que 1 ano de serviço, terá aviso-prévio de 30 dias; b. Se o empregado, 
da admissão até o término do contrato de trabalho, tem mais de 1 ano, terá direito ao aviso-prévio de 30 
dias. (TRT 2ª R – 8ª T – Rel. Sueli Tome da Ponte – DJ 14.12.2017 – Processo nº 1000335-18.2016.5.02.0468)

BANCÁRIO 

2.109 – Terceirização
 DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 
DE EMPREGO DIRETAMENTE COM O BANCO TOMADOR DOS SERVIÇOS. Em sendo as atividades do 
empregado terceirizado diretamente ligadas ao core business do Banco tomador dos serviços, o víncu-
lo de emprego se forma diretamente com este, não havendo como afastar o enquadramento do traba-
lhador como bancário. (TRT 1ª R – 8ª T – Rel. Dalva Amelia de Oliveira – DJ 04.12.2017 – Processo nº 
0000881-47.2010.5.01.0042)

CARGO DE CONFIANÇA 

2.108 – Líder de produção
 LÍDER DE PRODUÇÃO. CARGO DE CONFIANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. ART. 62, II, DA CLT. NÃO 
APLICAÇÃO. O empregado que exerce função de líder de produção, com atribuições eminentemente 
técnicas, voltadas apenas ao acompanhamento do trabalho de auxiliares e fundidores de moldes, de mo-
nitoramento do fluxo de produção do turno, de conferência das condições dos equipamentos da área, 
dentre outras correlatas, e que não recebe gratificação de função, não pode ser excluído da regra geral de 
duração do trabalho, que inviabilize a percepção da contraprestação pecuniária decorrente do exercício 
de sobrejornada de trabalho. Recurso do reclamante parcialmente provido. (TRT 13ª R – 1ª T – Rel. Hum-
berto Halison Barbosa De Carvalho E Silva – DJ 19.12.2017 – Processo nº 0131960-60.2015.5.13.0004)



ano I - nº 12 - dezembro de 201798

EmENTÁRIO

CERCEAMENTO DE DEFESA 

2.107 – Testemunha
 CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTE-
MUNHAL. O art. 765 da CLT atribui ao Julgador ampla liberdade na condução do processo, autorizando, 
em nome da celeridade e economia processuais, o indeferimento de provas desnecessárias ao deslinde 
da controvérsia, sem que haja cerceamento do direito de defesa, quando considerar suficientemente 
esclarecida a questão. (TRT 4ª R – 5ª T – Rel. Clóvis Fernando Schuch Santos – DJ 07.12.2017 – Processo 
nº 0000113-90.2013.5.04.0541)

CITAÇÃO 

2.106 – Nulidade
 NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO FEITA EM NOME DA ADVOGADA SEM PROCURAÇÃO RE-
GULAR NOS AUTOS. I – As nulidades devem ser apreciadas à luz do princípio da transcendência, que 
norteia do Processo do Trabalho, segundo o qual não existe nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans 
grief), que emana dos arts. 794 da CLT e 282, § 1º do CPC de 2015. II – No caso concreto, a advogada 
Maria de Fátima Martins de Oliveira, OAB/RJ nº 57.873 não estava regularmente constituída nos autos 
como patrona do embargante desde 01 de abril de 2014, razão pela qual não poderia haver publicação 
em seu nome a partir dessa data. III – O prejuízo, portanto, é patente, na medida em que o recurso ordi-
nário foi trancado pelo Juízo de primeiro grau. (TRT 1ª R – 5ª T – Rel. Evandro Pereira Valadao Lopes – DJ 
07.12.2017 – Processo nº 0000004-47.2017.5.01.0015)

COMISSÕES 

2.105 – Extorno
 PARCELAS DO CONTRATO NÃO PAGAS PELO CLIENTE. ESTORNO DE COMISSÕES. TRANSFE-
RÊNCIA DOS RISCOS DO EMPREENDIMENTO PARA O EMPREGADO. IMPOSSIBILIDADE. Aceita a tese 
do empregador, de que seria possível estornar os valores das comissões pagas ao trabalhador quando o 
cliente não honrasse com as parcelas do contrato, os riscos do empreendimento estariam sendo trans-
feridos ao empregado, o que o sistema legal do Direito do Trabalho não permite (Art. 2º. da CLT). O 
art. 7º da lei 3.207/57 regula o assunto, e somente há previsão de estorno dos valores recebidos pelo 
empregado a título de comissões quando o comprador se torna insolvente, e não quando está inadim-
plente, ou quando ocorre distrato entre o cliente e a empresa seguradora. In verbis: (Art 7º. Verificada 
a insolvência do comprador, cabe ao empregador o direito de estornar a comissão que houver pago). 
Da mesma forma, o art. 466 da CLT (Art. 466 – O pagamento de comissões e percentagens só é exigível 
depois de ultimada a transação a que se referem”) porquanto determina o pagamento das comissões 
quando efetivada a transação. Tem-se que a situação contida nos autos nãos e amolda ao preceito legal 
autorizador do estorno de comissões, de modo que cabível a devolução de valores estornados. Recurso 
da parte autora ao qual se dá provimento. (TRT 9ª – 5ª T – Rel. Archimedes Castro Campos Junior – DEJT 
01.12.2017 – Processo nº 00520-2014-303-09-00-0)

2.104 – Ônus da prova
 DAS COMISSÕES E REFLEXOS LEGAIS.DIFERENÇAS DE COMISSÕES. ÔNUS DA PROVA. AFERI-
ÇÃO DE CALCÚLOS. PRINCÍPIO DA APTIDÃO PARA A PROVA – Da análise dos autos, verifica-se que as 
comissões referidas pelo reclamante correspondem às premiações citadas pela reclamada, motivo pelo 
qual considero que o autor desincumbiu-se do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito quanto 
recebimento de remuneração variável, relativa às comissões. Por outro lado, a reclamada, ao dizer que 
não ajustou qualquer recebimento de comissão e que realizava o pagamento de premiações, calculadas 
sob a receita gerada pelas propostas encaminhadas, não logrou êxito em demonstrar que as citadas pre-
miações correspondiam a parcelas distintas das comissões reclamadas pelo autor, não se desobrigando, 
pois, do encargo que lhe competia, já que alegado fato impeditivo do direito do empregado. Ademais, 
no que toca aos cálculos das referidas comissões, considerando que a base aplicada corresponde à pro-
dução, entendo que, por meio da princípio da aptidão para a prova, somente as reclamadas teriam con-
dições de apresentar os documentos necessários à correta aferição de tais cálculos, ônus do qual não se 
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desincumbiram, já que não apresentaram nenhuma documentação nesse sentido. Recurso ordinário 
do reclamante conhecido e parcialmente provido. (TRT 16ª R – 2ª T – Rel. Américo Bedê Freire – DJ 
12.12.2017 – Processo nº 0025700-14.2011.5.16.0004)

CONCURSO PÚBLICO 

2.103 – Cadastro reserva
 CANDIDATO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO À NO-
MEAÇÃO. INDEFERIMENTO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS. ATIVIDADES DISTINTAS. MANUTENÇÃO 
DA SENTENÇA. In casu, restou incontroversa a realização de processo seletivo pela Reclamada, para a 
contratação de diversos profissionais, entre eles o cargo de Assistente de Gestão Operacional I, conforme 
Edital, ali constando as atividades a serem exercidas pelos ocupantes deste cargo. Também restou demons-
trado nestes Autos que a Reclamada, durante o prazo de validade do concurso, firmou contrato de tercei-
rização cujo objeto é a contratação de serviços técnicos de engenharia na gestão comercial de leitura de 
hidrômetros com emissão simultânea de faturas e atividades afins, sob o regime de empreitada por preço 
unitário. Ocorre que, no caso em tela, não restou demonstrado que as atividades constantes neste contrato 
são correlatas às atribuições inerentes ao cargo descritas no Edital do Concurso, concluindo-se não ser 
possível extrair dos Autos que a Empresa terceirizada esteja prestando os mesmos serviços que seriam efe-
tivados pelos aprovados em concurso, Recurso Ordinário a que se nega provimento. (TRT 20ª R – 1ª T – Rel. 
Alexandre Manuel Rodrigues Pereira – DJ 19.12.2017 – Processo nº 0000696-25.2015.5.20.0003)

•••
2.102 
 CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. PRETERIÇÃO. INEXISTÊNCIA. DIREITO SUBJE-
TIVO À NOMEAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. O candidato aprovado em concurso público não tem di-
reito subjetivo à nomeação quando figurar em cadastro de reserva, exceto se surgir cargo vago durante a 
validade do concurso ou se houver irregularidade na conduta do órgão responsável pelo certame. Recur-
so ordinário não provido. (TRT 13ª R – 2ª T – Rel. Ubiratan Moreira Delgado – DJ 18.12.2017 – Processo nº 
0000964-68.2016.5.13.0026)

CONTRATO DE TRABALHO 

2.101 – Alteração
 ALTERAÇÃO CONTRATUAL LESIVA. NÃO CONFIGURADA. DIFERENÇAS INDEVIDAS. Não é o sim-
ples fato do empregado passar a receber exclusivamente por comissões – ressaltando-se a existência de 
garantia contratual do pagamento de valor mínimo – suficiente a comprovar a alteração lesiva, tampou-
co a redução salarial. Tampouco nesse diapasão, não havendo o demandante demonstrado a redução do 
percentual das comissões, de modo a configurar a alteração lesiva alegada. Recurso autoral a que se nega 
provimento, no ponto. (TRT 6ª R – 3ª T – Rel. Andrea Keust Bandeira de Melo – DJ 19.12.2017 – Processo 
nº 0001045-30.2016.5.06.0311)

2.100 – Por obra
 CONTRATO POR OBRA DE CONSTRUÇÃO DESCARACTERIZADO – OJ 191, SBDI-I, do TST. Des-
caracterizado o contrato de obra de construção civil pela descrição do seu próprio objeto (“aquisição 
e processamento de 42.000 (quarenta e dois mil) pontos de tiro de sísmica de reflexão bidimensional 
terrestre”), é inaplicável ao caso o disposto na Orientação Jurisprudencial nº 191 da SBDI-I do TST. (TRT 
21ª R – 1ª T – Rel. José Barbosa Filho – DJ 19.12.2017 – Processo nº 0001466-64.2015.5.21.0011)

2.099 – Processo seletivo
 PROCESSO SELETIVO. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPROVIMENTO. Ficando evidenciado nos autos 
que a Reclamante participou, não de processo seletivo, mas de treinamento para a função desejada, 
estando à disposição da empresa durante esse período, o que caracteriza tempo à disposição do empre-
gador e existência de liame empregatício, correta a Sentença que reconheceu o vínculo de emprego no 
período condenando a Ré a retificar a CTPS da Autora, bem como ao pagamento das parcelas contratuais 
trabalhistas do interstício. Sentença que se mantém. (TRT 20ª R – 1ª T – Rel. Rita de Cassia Pinheiro de 
Oliveira – DJ 19.12.2017 – Processo nº 0000032-88.2015.5.20.0004)
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2.098 – Treinamento
 CONTRATO DE TRABALHO – TREINAMENTO ANTECEDENTE À CONTRATAÇÃO – INTEGRAÇÃO 
AO TEMPO DE SERVIÇO. Observando-se que, no interregno do treinamento, o trabalhador esteve sub-
metido ao poder diretivo do empregador, à sua disposição, sem possibilidade de realizar qualquer outra 
atividade profissional, estar caracterizado o vínculo de emprego, fazendo jus o trabalhador à integração 
do período correspondente ao tempo de serviço efetivo. (TRT 20ª R – 2ª T – Rel. Jorge Antonio Andrade 
Cardoso – DJ 18.12.2017 – Processo nº 0000015-58.2015.5.20.0002)

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 

2.097 – Execução
 EXECUÇÃO TRABALHISTA. EXECUÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DIVERSIDADE DE CREDORES. ART. 
100, § 8º, DA CF. FRACIONAMENTO DO VALOR DA EXECUÇÃO. O que define o rito para pagamento de 
dívidas da Fazenda Pública, se pela via ordinária do precatório ou pla via excetiva da execução direta, é o 
valor do crédito, considerado individualmente. A separação dos créditos não implica em fracionamento 
do valor da execução, nem infração do art. 100, § 8º, da CF. Agravo de Petição desprovido. (TRT 16ª R – 1ª 
T – Rel. Luiz Cosmo da Silva Júnior – DJ 05.12.2017 – Processo nº 0037800-32.2006.5.16.0018)

2.096 – Juros de mora
 JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. Os juros de 
mora e a correção monetária, referentes às contribuições previdenciárias, são devidos após o trânsito em 
julgado da sentença, que é o fato gerador,na forma da Súmula nº 21 deste Tribunal. (TRT 8ª R – 4ª T – Rel. 
Georgenor de Sousa Franco Filho – DJ 05.12.2017 – Processo nº 0000966-95.2014.5.08.0107)

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 

2.095 – Fato gerador
 FATO GERADOR DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. PARCELAS SALARIAIS DECORRENTES DE DECI-
SÃO JUDICIAL. O § 2º do art. 43 da Lei nº 8.212/91, alterado pela Medida Provisória nº 449, de 03.12.08, 
convertida na Lei nº 11.941/09, de 27.05.09, considera-se ocorrido o fato gerador das contribuições so-
ciais na data da prestação do serviço, espancando, assim, qualquer dúvida a respeito do mesmo, prove-
niente de créditos trabalhistas, decorrentes de decisões judiciais condenatórias ou de acordos homolo-
gados em Juízo. Contudo, em observação ao princípio da irretroatividade da lei, a mencionada alteração 
na Lei e Custeio não é aplicável nos casos em que houve a prestação de serviços antes do início da vigên-
cia da citada MP, mas somente a partir de 04.03.09, quando já ultrapassado o prazo de 90 (noventa) dias 
previsto no art. 195, § 6º, da CRFB. Assim, somente para as parcelas salariais, decorrentes do contrato 
de trabalho, anteriores a 05.03.09, considera-se ocorrido o fato gerador o dia dois do mês seguinte ao 
da liquidação de sentença, a teor do disposto no art. 276 do Decreto nº 3.048/99. (TRT 1ª R – 1ª T – Rel. 
MeryBucker Caminha – DJ 07.12.2017 – Processo nº 0000171-02.2011.5.01.0039)

CORREÇÃO MONETÁRIA 

2.094 – Índice
 ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DÉBITOS TRABALHISTAS. TR X IPCA-E. O Tribunal Pleno 
do C. TST, no julgamento da ArgInc nº 00479-60.2011.5.04.0231, afastou a aplicação da Taxa Referencial 
(TR) e passou a considerar o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) como o índice 
adequado para incidência da correção monetária dos débitos trabalhistas. Ocorre que o Supremo Tribu-
nal Federal, em liminar proferida em 14 de outubro de 2015, na reclamação constitucional apresentada 
pela Federação Nacional dos Bancos (RCL 22012 MC/RS), decidiu que a Corte Trabalhista usurpou a 
competência do Pretório Excelso, pois manifestou-se sobre matéria constitucional não submetida à re-
percussão geral, bem como declarou a inconstitucionalidade de norma que, no entender do Ministro 
Dias Toffoli (Relator da decisão em comento), não possui dependência com os dispositivos declarados 
inconstitucionais pelo STF nas ADIs 4357 e 4372. Por fim, ressaltou o Ministro Relator que o próprio Su-
premo, nas referidas decisões, declarou expressamente a inconstitucionalidade por arrastamento ape-
nas do art. 1º da Lei 9.494/1997, que se refere a créditos devidos por entes públicos, existindo, portanto, 
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um limite objetivo a ser respeitado pelo C. TST. Permanece, portanto, o entendimento de que o índice 
de correção monetária aplicável aos débitos trabalhistas vem fixado no art. 39 da Lei 8.177/1991, como 
sendo a taxa referencial (TR). No mesmo sentido é o teor da OJ 300 da SDI-1 do TST. Agravo de petição 
da exequente a que se nega provimento, no particular. (TRT 9ª R – Seção Especializada – Rel. Cássio Co-
lombo Filho – DEJT 05.12.2017 – Processo nº 01323-2011-093-09-00-7)

2.093 – Parcela autônoma
 AGRAVO DE PETIÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA DA PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA – 
CRÉDITO DE ORIGEM NÃO EMPREGATÍCIA. Caso em que se discute o critério de atualização da Parcela 
Autônoma de Equivalência aos substituídos da Associação Nacional dos Juízes Classistas da Justiça do 
Trabalho. Prevalência do entendimento de que, no período 13/03/2001 até 29/06/2009, deve ser adotado 
o IPCA-E, ante a inexistência de controvérsia das partes. Já nos interregnos de 30/06/2009 a 25/03/2015 
e a partir de 26/03/2015, a atualização deve ser efetuada base na TR e no IPCA-E, respectivamente, nos 
moldes da decisão atacada, porquanto em consonância com a legislação que disciplina o pagamento 
dos débitos de origem não empregatícia. (TRT 4ª R – Órgão Especial – Rel. Tânia Rosa Maciel De Oliveira 
– DJ 11.12.2017 – Processo nº 0006351-94.2016.5.04.0000)

CTPS 

2.092 – Anotação: presunção relativa
 ANOTAÇÃO CONSTANTE NA CTPS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. As anotações lan-
çadas na Carteira de Trabalho e Previdência Social são dotadas de presunção relativa de veracidade, con-
forme disciplina o art. 456 da CLT e Súmula nº 12 do c. TST, podendo ser elididas por prova em sentido 
contrário. Diante disso, era da Reclamada o ônus de demonstrar que houve erro na elaboração da folha 
de pagamento do mês de março/2011, constando valor de remuneração maior que aquele anotado na 
CTPS (arts. 818 da CLT e 373, inciso II do CPC/2015). No caso, a Ré não se desincumbiu do seu ônus, 
razão pela qual mantenho a sentença que reconheceu a remuneração no valor constante da CTPS e con-
denou a Reclamada ao pagamento de diferenças salariais. Recurso a que se nega provimento. (TRT 23ª 
R – 2ª T – Rel. Eliney Bezerra Veloso – DJ 18.12.2017 – Processo nº 0001218-73.2015.5.23.0066)

DANO MORAL 

2.091 – Assalto
 RECURSO ORDINÁRIO OBREIRO. ASSALTO A BANCO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO RECLAMA-
DO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. Embora a segurança pública seja dever do estado, não se pode ne-
gar que também é responsabilidade de todos, a teor do art. 144 da Constituição Federal de 1988, de modo 
que os altos índices de criminalidade que assolam a capital alagoana devem ser um motivo a mais para 
que o empregador assegure a seus empregados condições mais dignas de trabalho, especialmente em se 
tratando de instituições financeiras, pois lidam diariamente com altas quantias em dinheiro, expondo seus 
funcionários a riscos maiores em relação à segurança no trabalho, motivo pelo qual tem o dever de criar 
mecanismos de defesa para aqueles que mais contribuem para os exorbitantes lucros dos bancos. Assim, 
se o reclamante se viu obrigado a presenciar um assalto em decorrência dos riscos das suas atividades 
laborais, resta caracterizada a flagrante violação aos direitos da personalidade do indivíduo descritos no 
art. 5º, V e X, da CRFB/88 a exigir reparação (art. 927, CCB/2002), eis que configurados os requisitos ne-
cessários à imputação da responsabilidade civil ao demandado, quais sejam, a existência de um dano e o 
nexo causal com o trabalho, já que caracterizada a responsabilidade objetiva do empregador, na forma do 
disposto no parágrafo único do art. 927 do Código Civil. Recurso parcialmente provido. Recurso ordinário 
empresarial. Banco do Brasil. Auxílio alimentação. Transformação da natureza salarial para indenizatória 
por força de negociação coletiva. aplicação das Súmulas nºs 51 e 241 e OJ 413 da SDI-1 do TST. A trans-
formação do auxílio-alimentação da natureza salarial para a natureza indenizatória, operada por normas 
coletivas, somente pode afetar os contratos dos empregados admitidos a partir de tal transformação. Logo, 
os empregados que já vinham percebendo o benefício como sendo de natureza salarial tinham o direito de 
continuar a recebê-lo como era antes e com a integração ao salário para todos os efeitos legais. Inteligência 
das Súmulas nºs 51 e 241 e OJ 413 da SDI-1 do colendo TST. Recurso a que se nega provimento. (TRT 19ª 
R – 1ª T – Rel. João Leite – DJ 12.12.2017 – Processo nº 0000745-70.2013.5.19.0001)
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2.090 – Coletivo: prorrogação de jornada
 AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO MORAL COLETIVO. PRORROGAÇÃO DE JORNADA. REPERCUSSÃO 
NÃO CONFIGURADA. Para a condenação a pagamento de indenização por danos morais coletivos, deve 
ficar evidente que os prejuízos ocasionados pela conduta antijurídica do empregador sejam capazes de 
gerar efeitos aptos a extrapolarem a esfera dos interesses individuais dos seus empregados, repercutindo 
sobre os interesses extrapatrimoniais da coletividade. (TRT 11ª R – 1ª T – Rel. Solange Maria Santiago 
Morais – DJ 05.12.2017 – Processo nº 0001042-06.2009.5.11.0004)

2.089 – Dano existencial: jornada excessiva
 DANO EXISTENCIAL. MERO LABOR EM JORNADA SUPLEMENTAR. NÃO CARACTERIZAÇÃO – 
Não parece razoável entender que o mero labor em jornada suplementar seja suficiente para se reco-
nhecer dano existencial, pois se assim se entender, todo aquele que presta serviço em sobrejornada será 
vítima dessa espécie de dano, que se caracteriza pela parcial ou total impossibilidade da vítima execu-
tar, dar prosseguimento ou reconstruir o seu projeto devida (na dimensão familiar, afetivo-sexual, inte-
lectual, artística, científica, desportiva, educacional ou profissional, entre outras) em razão do trabalho 
ou das condições em que realizado, estando, portanto, ligado à violação do que se denomina contrato 
psicológico,o que não foi comprovado. Recurso parcialmente provido. (TRT 24ª R – 2ª T – Rel. Francisco 
das C. Lima Filho – DJ 11.12.2017 – Processo nº 0025241-57.2015.5.24.0001)

2.088 – Tratamento vexatório
 AGRAVO DE INSTRUMENTO. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. FUNÇÃO EXCLUSIVA DE VENDEDOR 
NÃO DEMOSTRADA. DESCONTOS ASSISTENCIAIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRATAMEN-
TO VEXATÓRIO E HUMILHANTE. O processamento do recurso de revista está adstrito à demonstração 
de divergência jurisprudencial (art. 896, alíneas “a” e “b”, da CLT) ou violação direta e literal de disposi-
tivo da Constituição da República ou de lei federal (art. 896, c, da CLT). Não demonstrada nenhuma das 
hipóteses do art. 896 da CLT, não há como acolher a pretensão da Recorrente. Agravo de instrumento 
de que se conhece e a que se nega provimento. (TST – 6ª T – Rel. Des. Convocada Cilene Ferreira Amaro 
Santos – DEJT 15.12.2017 – Processo nº 10899-21.2014.5.01.0226)

DEMISSÃO 

2.087 – Pedido: validade
 PEDIDO DE DEMISSÃO. VALIDADE. Diante da ausência de prova de que o autor tenha sido coagi-
do a assinar o seu pedido de demissão, resta válido referido pedido. Recurso conhecido e não provido. 
(TRT 7ª R – 1ª T – Rel. Regina Glaucia Cavalcante Nepomuceno – DJ 14.12.2017 – Processo nº 0002045-
68.2016.5.07.0010)

DEPÓSITO RECURSAL 

2.086 – Greve dos bancários
 INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. MATÉRIA RELEVANTE. ADMISSIBILIDADE. GRE-
VE DOS BANCÁRIOS. PRORROGAÇÃO DO PRAZO APENAS PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DE CUSTAS 
E DEPÓSITO RECURSAL. INOBSERVÂNCIA DO OCTÍDIO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. A suspensão dos 
prazos processuais regulamentada pelo ATO TRT GP nº 283/2016, no âmbito da jurisdição do TRT da 13ª 
Região, decorrente da deflagração de greve pelos empregados das instituições bancárias, limita-se aos atos 
cuja prática dependa do serviço bancário, no caso, o depósito recursal e das custas processuais. Afigura-se 
imprópria a invocação do referido ato para justificar a interposição extemporânea do recurso ordinário, 
cuja intempestividade é manifesta (IAC – RO N.º 0000605-78.2016.5.13.0007). (TRT 13ª R – 1ª T – Rel. Hum-
berto Halison Barbosa De Carvalho E Silva – DJ 19.12.2017 – Processo nº 0131756-47.2015.5.13.0026)

DIRIGENTE SINDICAL 

2.085 – Afastamento
 DIRIGENTE SINDICAL. AFASTAMENTO DO CARGO. INOBSERVÂNCIA DO PROCESSO ADMINIS-
TRATIVO PREVISTO NO ESTATUTO. EFEITOS. Se o próprio sindicato e seus associados se omitem quan-
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to à destituição do cargo da Diretora do Sindicato, porque nenhuma providência tomam a respeito do 
que previsto no próprio estatuto da entidade sindical – processo administrativo com previsão de apre-
sentação de defesa pela ré, dentre outros procedimentos –, não pode o Judiciário imiscuir-se em assunto 
interna corporis para substituir a vontade de quem tem, em primeiro lugar, a incumbência estatutária de 
decidir sobre a conveniência de destituir qualquer membro da diretoria, mormente quando em desfavor 
da ré militam provas extraídas de processo crime cuja sentença ainda não transitou em julgado, o que 
ofende o princípio constitucional da presunção de inocência. (TRT 12ª R – 5ª Câmara – Rel. Ubiratan 
Alberto Pereira – DJ 05.12.2017 – Processo nº 0002219-15.2016.5.12.0018)

DISSÍDIO COLETIVO 

2.084 – Norma coletiva
 DISSÍDIO COLETIVO DE TRABALHO. A fim de prestigiar a autonomia privada coletiva e a manu-
tenção das conquistas laborais,em sede de dissídio coletivo de trabalho, devem ser mantidos direitos 
assegurados aos trabalhadores em anterior norma coletiva, devendo ser indeferidos pleitos novos, es-
ses últimos não abrangidos pelo poder negocial dos litigantes. Dissídio coletivo de trabalho admitido e 
julgado parcialmente procedente. (TRT 11ª R – Tribunal Pleno – Rel. Jorge Alvaro Marques Guedes – DJ 
19.12.2017 – Processo nº 0000183-47.2017.5.11.0000)

EQUIPARAÇÃO SALARIAL 

2.083 – Diferença de salário
 DIFERENÇA DE SALÁRIO DECORRENTE DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL. NÃO VINCULAÇÃO AO 
PERÍODO DE PERMANÊNCIA DO PARADIGMA NA FUNÇÃO. Ao reconhecer que o trabalhador recebia 
salário inferior ao que efetivamente tinha direito, em função de equiparação a outro empregado que exe-
cutava as mesmas atividades, o julgador reconheceu um novo salário para o trabalhador e este não pode 
sofrer redução. Assim, o salário reconhecido e que gerou o direito a diferença é devido ao reclamante a 
partir de então e não apenas no período em que o paradigma permaneceu na empresa ou na mesma 
função. O paradigma foi apenas um parâmetro de fixação do salário do reclamante. Os reajustes salariais 
posteriores incidirão sobre o salário reconhecido. (TRT 5ª R – 2ª T – Rel. Luíza Lomba – DJ 24.12.2017 – 
Processo nº 0001715-81.2015.5.05.0133)

2.082 – Servidor público
 EQUIPARAÇÃO SALARIAL. SERVIDOR PÚBLICO. INDEVIDA. O art. 37, inciso X, da Constituição 
Federal, dispõe acerca de duas modalidades de majoração salarial, o aumento remuneratório real, que 
depende de Lei específica, e a revisão geral anual, que se aplica a todos os servidores, de maneira iguali-
tária. A pretensa equiparação salarial, deduzida na inicial, encontra óbice no art. 37, Inciso XIII, da Cons-
tituição Federal, que veda, expressamente, a vinculação ou equiparação de remuneração de pessoal do 
Serviço Público, consoante Orientação Jurisprudencial nº 297, da SDI-1, do C. TST. (TRT 15ª R – 2ª T – Rel. 
Helcio Dantas Lobo Junior – DJ 19.12.2017 – Processo nº 0010468-68.2017.5.15.0136)

EXECUÇÃO 

2.081 – Excesso
 EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONFIGURAÇÃO. VALORES DO FGTS COMPROVADAMENTE RECO-
LHIDOS. Considerando que há nos autos vasta documentação que comprova o recolhimento do FGTS 
referente ao período objeto da condenação, impõe-se o provimento do recurso para determinar o refa-
zimento dos cálculos com a dedução dos valores referidos, sob pena de se configurar o enriquecimento 
sem causa do exequente. (TRT 16ª R – 1ª T – Rel. Márcia Andrea Farias da Silva – DJ 04.12.2017 – Processo 
nº 0121500-12.2010.5.16.0002)

2.080 – Liquidação: impugnação
 CÁLCULOS PERICIAIS. QUESTIONAMENTO DA PARTE. VALOR DEVIDO. A parte pode questionar e 
impugnar os valores apresentados pelo perito oficial. Entretanto, se o litigante não demonstrar, efetiva-
mente a incorreção dos cálculos apresentados em perícia, os cálculos periciais devem ser considerados 
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válidos e mantidos na continuidade da execução. (TRT 3ª R – 1ª T – Rel. Jose Eduardo Resende Chaves 
Jr. – DJ 19.12.2017 – Processo nº 0000970-12.2011.5.03.0032)

2.079 – Responsabilidade subsidiária: benefício de ordem
 EXECUÇÃO. RESPONSÁVEL SUBSIDIÁRIO. Frustrada as tentativas de execução contra a empresa 
principal, e havendo responsável subsidiário, sobre este recai, imediatamente, os procedimentos execu-
tórios. (TRT 8ª R – 4ª T – Rel. Georgenor de Sousa Franco Filho – DJ 05.12.2017 – Processo nº 0001109-
53.2015.5.08.0203)

2.078 – Sócio retirante
 SÓCIO RETIRANTE. RESPONSABILIDADE. LIMITAÇÃO TEMPORAL. Nos termos do art. 1003, pa-
rágrafo único, do Código Civil, o sócio retirante responde pelas obrigações da sociedade, contraídas à 
época em que permaneceu na condição de sócio, pelo prazo de dois anos contados da averbação da al-
teração do contrato social que efetivou sua saída. Findo o prazo previsto no parágrafo único do art. 1.003 
do Código civil, o sócio retirante torna-se isento das obrigações. (TRT 17ª R – 2ª T – Rel. Marcello Maciel 
Mancilha – DEJT 19.12.2017 – Processo nº 0050700-58.2014.5.17.0141)

FALÊNCIA 

2.077 – Multa arts. 467 e 477
 MULTA DOS ARTS. 467 E 477, §8º DA CLT. RESCISÃO CONTRATUAL NA MESMA DATA DA DECRE-
TAÇÃO DE FALÊNCIA. APLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 388, DO C. TST. Por ter a decretação da falên-
cia patronal ocorrido na mesma data da rescisão contratual, indevidas as multas previstas nos arts. 467 
e 477, § 8º da CLT, nos termos da Súmula nº 388, do C. TST. (TRT 7ª R – 3ª T – Rel. Fernanda Maria Uchoa 
De Albuquerque – DJ 14.12.2017 – Processo nº 0001589-06.2016.5.07.0015)

FÉRIAS 

2.076 – Dobras
 FÉRIAS. PAGAMENTO FORA DO PRAZO. DOBRA DEVIDA. O pagamento em dobro da remuneração 
de férias é devido, incluído o terço constitucional, quando, ... O Juízo a quo entendeu que “in casu, em-
bora a parte reclamada tenha efetuado o pagamento correspondente ao terço constitucional e ao abono 
pecuniário no mês anterior à concessão das férias dos períodos aquisitivos de 2010/2011 e 2011/2013, 
prorrogou o adimplemento do valor principal destas para após o período de gozo. Destarte, verificada a 
quitação intempestiva das férias. (TRT 2ª R – 14ª T – Rel. Manoel Antonio Ariano – DJ 05.12.2017 – Pro-
cesso nº 1000967-67.2016.5.02.0331)

FGTS 

2.075 – Saque: conta inativa
 SAQUE DA CONTA INATIVA DO FGTS. EXTINÇÃO DO CONTRATO LABORAL ANTERIOR A 
31/12/2015. POSSIBILIDADE. A Medida Provisória nº 763/2016, posteriormente convertida na Lei. 
13.446/2017, afastou a necessidade de permanência de três anos ininterruptos fora do regime do FGTS 
para liberação do saldo da conta inativa, permitindo que o trabalhador efetue o saque do Fundo de Ga-
rantia inativo nos contratos extintos antes de 31/12/2015. (TRT 11ª R – 1ª T – Rel. Solange Maria Santiago 
Morais – DJ 19.12.2017 – Processo nº 0010438-85.2013.5.11.0006)

GESTANTE 

2.074 – Abandono de emprego
 GESTANTE. FALTA GRAVE. JUSTA CAUSA. ABANDONO DE EMPREGO – Constitui obrigação do 
empregado comunicar ao empregador a alteração de endereço residencial, porque a defasagem dessa 
informação implica na frustração ao recebimento de correspondências e outras comunicações a ele en-
viadas, presumindo-se recebidas aquelas enviadas para o endereço fornecido quando da contratação. 
Tendo a trabalhadora faltado sem justificação ao trabalho, e mesmo tendo sido a ela endereçada comu-
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nicação para o retorno ao trabalho, o que não ocorreu, não pode pretender ser indenizada pelo período 
de estabilidade em razão da gravidez, pois na verdade abandonou o trabalho, não sendo razoável punir a 
empresa pelo comportamento omissivo da trabalhadora, porquanto descumpriu o principal dever para 
com o empregador. Abandono de emprego reconhecido. Recurso desprovido. (TRT 24ª R – 2ª T – Rel. 
Francisco das C. Lima Filho – DJ 11.12.2017 – Processo nº 0024303-10.2016.5.24.0007)

2.073 – Dispensa: conhecimento posterior
 GESTANTE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. EMPREGADOR. CONHECIMENTO POSTERIOR AO 
DESPEDIMENTO. IRRELEVÂNCIA. DEFERIMENTO. O art. 10, II, alínea b, do ADCT, preceitua que é 
vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa da empregada gestante, desde a confirmação da gravi-
dez, até cinco meses após o parto. Depreende-se da inteligência desse art. que o direito à estabilidade 
tem início com a gravidez da empregada, sendo despiciendo o conhecimento do estado gravídico pela 
parte reclamada, eis que o fato gerador da estabilidade à gestante, disposto no suso citado disposi-
tivo, é a ocorrência da gravidez durante a relação de emprego, que se projeta até 05 (cinco) meses 
após o parto. (TRT 7ª R – 3ª T – Rel. Plauto Carneiro Porto – DJ 25.12.2017 – Processo nº 0000377-
08.2015.5.07.0007)

GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 

2.072 – Estabilidade financeira
 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. PERCEPÇÃO AO LONGO DO TEMPO. ESTABILIDADE ECONÔMI-
CO-FINANCEIRA DO EMPREGADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO. INCORPORAÇÃO AO SALÁ-
RIO. Segundo entendimento jurisprudencial consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, e também na 
Súmula nº 372 do TST, a gratificação de função paga ao empregado por longo período não pode ser 
suprimida, por ir de encontro ao princípio da estabilidade econômico-financeira de quem contava usu-
almente com referida parcela como parte habitual de sua remuneração, a ela devendo ser incorporada 
(TRT 5ª R – 4ª T – Rel. Graça Boness – DJ 15.12.2017 – Processo nº 0000553-28.2016.5.05.0291)

GRUPO ECONÔMICO 

2.071 – Responsabilidade solidária
 GRUPO ECONÔMICO. A responsabilidade baseada na existência de grupo econômico somente 
pode ser reconhecida em face de pessoas jurídicas, nos termos do que dispõe o art. 2º, § 2º, da CLT. 
Embora não se negue a possibilidade de despersonalização da pessoa jurídica ainda na fase de conhe-
cimento, com vistas à responsabilização dos sócios, faz-se indispensável para tanto que a petição inicial 
exponha as razões que justifiquem tal medida e esclareça, de maneira adequada, qual a participação 
dos reclamados – pessoas físicas – na relação em debate. Sem tais elementos, deve prevalecer a sentença 
que não reconheceu a responsabilidade postulada. Recurso obreiro desprovido. (TRT 24ª R – 1ª T – Rel. 
Marcio Vasques Thibau De Almeida – DJ 15.12.2017 – Processo nº 0025742-93.2015.5.24.0006)

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

2.070 – Perdas e danos
 PROCESSO DO TRABALHO. INDENIZAÇÃO PELA CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO. Considerando 
que a jurisprudência dominante entende que a participação do advogado no processo do trabalho é 
facultativa, ressalvando entendimento pessoal diverso, o empregador não está obrigado a indenizar o 
empregado pela contratação. (TRT 15ª R – 3ª T – Rel. Samuel Hugo Lima – DJ 19.12.2017 – Processo nº 
0010969-08.2015.5.15.0131)

HONORÁRIOS PERICIAIS 

2.069 – Sucumbência
 HONORÁRIOS PERICIAIS. SUCUMBÊNCIA. A prova técnica constatou a doença relacionada ao tra-
balho do reclamante, portanto, o nexo causal, bem como a culpa da recorrente, resultando dessa apu-
ração a sua condenação. Dessa forma,sucumbente foi a reclamada no objeto da prova pericial. Recurso 
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negado, neste particular. (TRT 1ª R – 3ª T – Rel. Antonio Cesar Coutinho Daiha – DJ 06.12.2017 – Processo 
nº 0000738-51.2011.5.01.0421)

HORAS EXTRAS 

2.068 – Compensação
 HORAS EXTRAS. REGIME DE COMPENSAÇÃO DE JORNADA. INVALIDADE. LABOR NOS DIAS 
DESTINADOS À COMPENSAÇÃO. APLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 85, IV, DO TST. A Corte de origem 
considerou aplicável a Súmula nº 85, IV, do TST à hipótese dos autos, em que restou comprovado o la-
bor em dias destinados à compensação, decidindo, pois, em conformidade com o entendimento desta 
Turma. Recurso de revista não conhecido. (TST – 8ª T – Rel. Min. Márcio Eurico Vitral Amaro – DEJT 
19.12.2017 – Processo nº 1551-20.2013.5.09.0669)

2.067 – Divisor: escala 24x72
 AGRAVO DE INSTRUMENTO. HORAS EXTRAS. DIVISOR. JORNADA 24X72. O processamento do 
recurso de revista está adstrito à demonstração de divergência jurisprudencial (art. 896, alíneas “a” e 
“b”, da CLT) ou violação direta e literal de dispositivo da Constituição da República ou de lei federal (art. 
896, alínea “c”, da CLT). Não demonstrada nenhuma das hipóteses do art. 896 da CLT, não há como aco-
lher a pretensão da Recorrente. Agravo de instrumento de que se conhece e a que se nega provimento. 
(TST – 6ª T – Rel. Des. Convocada Cilene Ferreira Amaro Santos – DEJT 15.12.2017 – Processo nº 10751-
98.2015.5.01.0541)

2.066 – Intervalo intrajornada: pré-assinalação
 HORAS EXTRAS. SUPRESSÃO DO INTERVALO INTRAJORNADA. PRÉ-ASSINALAÇÃO. INCABÍVEIS. 
O intervalo intrajornada encontrava-se pré-assinalado nos controles de jornada, do que presume-se a 
regularidade na sua concessão. Neste aspecto, a prova testemunhal do autor revela-se ineficaz para des-
constituir a prova documental, prevalecendo a sentença, que indeferiu o pedido dessas horas extras. 
(TRT 21ª R – 1ª T – Rel. José Barbosa Filho – DJ 19.12.2017 – Processo nº 0001466-64.2015.5.21.0011)

2.065 – Prova
 HORAS EXTRAS. DEFERIMENTO. Para ser acolhida como veraz, a labutação em jornada suplemen-
tar demanda comprovação cabal pela parte demandante, por se tratar de fato constitutivo de seu direito. 
In casu, havendo a consignante/reclamada admitido, na contestação, que seu ex-empregado laborava 
09 horas diárias, de segunda à sexta-feira, imperioso o deferimento da pretensão condenatória a título 
de horas extras. (TRT 7ª R – 2ª T – Rel. Antonio Marques Cavalcante Filho – DJ 19.12.2017 – Processo nº 
0001651-47.2014.5.07.0005)

2.064 – Quitação
 HORAS EXTRAS. QUITAÇÃO. VALORAÇÃO DA PROVA. INDEVIDAS. O regime de 42 x 21 compen-
sava as duas horas extras diárias prestadas pelo autor. O trabalho extraordinário excedente era quitado 
nos contracheques tanto pelas 36 horas extras fixas mensais, quanto pela rubrica ‘H. EXT. EXCEDENTE’. 
Ademais, os cartões de ponto não registram horas extras além das quitadas nos contracheques. (TRT 21ª 
R – 1ª T – Rel. José Barbosa Filho – DJ 19.12.2017 – Processo nº 0001466-64.2015.5.21.0011)

2.063 – Tempo à disposição
 “TEMPO À DISPOSIÇÃO. ESPERA PELO TRANSPORTE FORNECIDO PELO EMPREGADOR. Inexis-
tindo tempo de espera por determinação patronal ou decorrente da dinâmica de suas atividades, não há 
falar em tempo à disposição do empregador”. (TRT-18ª Região, 2ª Turma, RO-0001089-23.2013.5.18.0181, 
Relator Desembargador Paulo Pimenta, julgado em 10-9-2014) (TRT18ª R – 3ª T – Rel. Daniel Viana Junior 
– DJ 19.12.2017 – Processo nº 0010624-17.2017.5.18.0122)

2.062 – Trabalho em feriado
 FOLGAS SUPRIMIDAS E FERIADOS LABORADOS. QUITADOS. IMPROCEDÊNCIA. Comprovado o 
pagamento de 40 horas extras mensais com adicional de 100%, presume-se que o labor em feriados e 
aquele realizado em prejuízo das folgas decorrentes do regime praticado foi totalmente quitado. Re-
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curso não provido. (TRT 21ª R – 1ª T – Rel. José Barbosa Filho – DJ 19.12.2017 – Processo nº 0001466-
64.2015.5.21.0011)

HORAS IN ITINERE 

2.061 – Transporte público
 RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA. HORAS IN ITINERE. Não há prova da existência de trans-
porte público regular servindo o local de trabalho da reclamante no horário de término da sua jornada de 
trabalho. Assim, a incompatibilidade de horários enseja a condenação ao pagamento das horas in itinere. 
Inteligência do art. 58, §2º, da CLT, e Súmula nº 90 do TST. Recurso ordinário da reclamada não provido. 
(TRT 4ª R – 9ª T – Rel. Joao Batista De Matos Danda – DJ 19.12.2017 – Processo nº 0020840-59.2016.5.04.0252)

INTERVALO INTERJORNADA 

2.060 – Concessão
 INTERVALO INTERJORNADA MÍNIMO DE 11 HORAS. INOBSERVÂNCIA. ART. 66 DA CLT. APLI-
CAÇÃO ANALÓGICA DO § 4º DO ART. 71 DA CLT. Quando o intervalo interjornada de 11 horas não 
for concedido pelo Empregador, este ficará obrigado a remunerar o período remanescente, como extra, 
devidamente integrado ao salário. Portanto, o desrespeito ao intervalo mínimo entre duas jornadas, pre-
visto no art. 66 da CLT, acarreta, por analogia, os mesmos efeitos previstos no § 4º do art. 71 da CLT (OJ 
355 da SDI-I do TST). (TRT 5ª R – 3ª T – Rel. Humberto Jorge Lima Machado – DJ 14.12.2017 – Processo nº 
0010065-88.2015.5.05.0511)

JORNADA DE TRABALHO 

2.059 – Trabalho externo
 TRABALHADOR EXTERNO. JORNADA DE TRABALHO. POSSIBILIDADE DE CONTROLE. HORAS 
EXTRAS DEVIDAS. O enquadramento do empregado na exceção prevista no art. 62, I, da CLT, decorre 
do exercício de atividades externas, cuja fixação de jornada e sua consequente fiscalização não sejam 
possíveis. Restando provado que a jornada de trabalho era passível de controle pela Reclamada, é devido 
o pagamento de horas extras no caso de sobrelabor. &nbsp; (TRT18ª R – 3ª T – Rel. Elvecio Moura dos 
Santos – DJ 20.12.2017 – Processo nº 0010389-67.2017.5.18.0181)

JURISPRUDÊNCIA 

2.058 – Modulação do acórdão
 UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. MODULAÇÃO DO ACÓRDÃO. A teor do 
que estabelecem os §§ 3º a 5º do art. 896 da CLT e o § 12 do art. 119-A do Regimento Interno Consolidado do 
Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, procede-se à modulação do acórdão quanto ao tema In-
tervalo intrajornada, em razão do entendimento consagrado pela Tese Jurídica Prevalecente nº 06 deste Re-
gional. Tese Jurídica Prevalecente nº 06. Intervalo Intrajornada. Supressão ou concessão parcial. Pagamento 
do período total. O descumprimento do intervalo previsto no art. 71 da CLT tem como consequência o paga-
mento do período integral do intervalo para repouso e alimentação, mesmo quando fruída alguma parcela 
de descanso, em conformidade com o entendimento consolidado na Súmula nº 437, I, do TST. (TRT 1ª R 
– 2ª T – Rel. Fernando Antonio Zorzenon da Silva – DJ 13.12.2017 – Processo nº 0000080-12.2012.5.01.0059)

JUSTA CAUSA 

2.057 – Abandono de emprego: animus abandonandi
 ABANDONO DE EMPREGO. AUSÊNCIA DE ANIMUS ABANDONANDI. FALTA NÃO CARACTERIZA-
DA – A norma constante do art. 483, § da 3º Lei Consolidada faculta ao trabalhador no caso de come-
timento de falta grave pelo empregador suspender a prestação laboral e postular a rescisão indireta do 
contrato sem isso implique em abandono de emprego, pois nesse hipótese falta o elemento subjetivo da 
falta: o animus abandonandi. (TRT 24ª R – 2ª T – Rel. Francisco das C. Lima Filho – DJ 11.12.2017 – Pro-
cesso nº 0025241-57.2015.5.24.0001)
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2.056 – Insubordinação
 JUSTA CAUSA. DESÍDIA E INSUBORDINAÇÃO. PROVA ROBUSTA E INSOFISMÁVEL. Imperioso o 
reconhecimento do justo motivo rescisório, pois cabalmente provada a conduta desidiosa irrogada ao 
trabalhador, tendo sido a ele, antes, infligidas as penas disciplinares de advertência e suspensão, que, 
todavia, não surtiram o esperado efeito pedagógico. (TRT 7ª R – 2ª T – Rel. Antonio Marques Cavalcante 
Filho – DJ 19.12.2017 – Processo nº 0001651-47.2014.5.07.0005)

JUSTIÇA DO TRABALHO 

2.055 – Competência material
 INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REJEIÇÃO. Em se tratando de demanda trabalhista 
promovida por ex-empregado de prestador de serviços terceirizados, que persegue a condenação do seu 
ex-empregador nos títulos trabalhistas explicitados na inicial, e do recorrente como responsável subsi-
diário por ter sido o beneficiário dos serviços prestados, a competência é desta Justiça Especializada, nos 
termos do art. 114 da Constituição Federal. (TRT 21ª R – 1ª T – Rel. José Barbosa Filho – DJ 19.12.2017 – 
Processo nº 0001451-60.2013.5.21.0013)

•••
2.054 
 RELAÇÃO DE TRABALHO E AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM DATA ANTERIOR À VIGÊNCIA DE LEI 
13.467/2017. UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA PELOS TRIBUNAIS REGIONAIS. VINCULAÇÃO 
DOS ORGÃOS DOS TRIBUNAIS REGIONAIS À TESE JURÍDICA PREVALECENTE. 1. O § 3º do art. 896 da 
CLT, vigente até 10/11/2017, impunha aos Tribunais Regionais a obrigação de uniformizar a sua Juris-
prudência. 2. De igual sorte, o Código de Processo Civil, de aplicação supletiva e subsidiária ao processo 
do trabalho, impõe a vinculação do julgador aos precedentes firmados pelos tribunais superiores, sendo 
inclusive nula a sentença que não os observar – art. 489, § 1º, VI, do CPC. 3. Assim, caso a decisão da 
Turma seja contrária à tese jurídica do Tribunal ou a enunciado de Súmula deste, os autos retornarão 
ao Regional para adequação ao enunciado da Súmula ou ao precedente. 4. Em face do Incidente de 
Uniformização de Jurisprudência de nº 0000122-28.2015.5.05.0000 o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª 
Região aprovou o enunciado nº 15, da sua Súmula nos seguintes termos: “A Justiça do Trabalho tem com-
petência material para processar e julgar os processos em que se discute a natureza da relação jurídica 
mantida entre ente integrante da administração pública direta e seus servidores nas situações em que a 
causa de pedir constante da petição inicial é a existência de vínculo de natureza celetista e as pretensões 
nela formuladas têm por lastro a legislação trabalhista, ainda que o ente público, em sede de defesa, 
conteste a natureza alegada ao argumento de que mantinha com o servidor relação jurídica de natureza 
estatutária ou administrativa.” . 5. Tal tese jurídica encontrou fundamento em precedente da Primeira 
Turma do Supremo Tribunal Federal nos autos da RCL 5698 AGR-ED-ED/SP de Relatoria do Ministro 
Luiz Fux, datado de 12/05/15, assim ementado: “Embargos de declaração nos embargos de declaração 
nos embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. Ausência de qualquer dos vícios pre-
vistos no art. 535 do CPC. Tentativa de mera rediscussão do que já unanimemente decidido no acórdão 
embargado. Vínculo de natureza celetista. Causa de pedir fundamentada em contrato de trabalho e na 
legislação trabalhista. competência da Justiça do Trabalho. Inaplicabilidade, in casu, do que decidido na 
ADI 3.395/MC. Inexistência de vínculo jurídico-administrativo. Não conhecimento. Aplicação de multa. 
Art. 538, parágrafo único, do CPC. Embargos de declaração não conhecidos.”. 6. Assim, em face da vincu-
lação decorrente da Lei nº 13.015/14, e do disposto no ato do TST que a interpreta (art. 3º do Ato 491/14), 
cabe a esta Turma, em se tratando de situação fática idêntica, aplicar a Jurisprudência desta Corte Regio-
nal. (TRT 5ª R – 2ª T – Rel. Luíza Lomba – DJ 24.12.2017 – Processo nº 0001219-94.2016.5.05.0431)

2.053 – Competência territorial
 COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAL DIVERSO DA CONTRATA-
ÇÃO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO NO LOCAL DO CONTRATO OU DA PRESTAÇÃO PARA FACILITAR O 
ACESSO À JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO ART. 651, § 3º DA CLT. A Consolidação da Leis do Trabalho es-
tabeleceu no art. 651 que a competência das varas do trabalho é determinada pela localidade onde o 
empregado, reclamante ou reclamado, prestar serviços ao empregador. No entanto, com vistas a facilitar 
o acesso à justiça, o legislador flexibilizou essa rigidez, para possibilitar o ajuizamento da reclamação 
trabalhista no local da prestação de serviços ou no local da admissão do empregado, para as hipóteses 
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do empregador promover a realização de atividades fora do lugar do contrato de trabalho. Nessa pers-
pectiva de flexibilização permitiu ainda, nos dissídios de agente ou viajante comercial, a competência da 
vara da localidade em que a empresa tenha agência ou filial e a esta o empregado esteja subordinado e, 
na falta, estabeleceu a competência da vara da localidade em que o empregado tenha o seu domicílio ou 
a localidade mais próxima. Assim, sendo o local da contratação o mesmo da residência do trabalhador, a 
respectiva Vara do Trabalho é competente para processar e julgar a reclamação trabalhista, mesmo que a 
prestação de serviços tenha ocorrido em outra cidade. (TRT 15ª R – 5ª Câmara – Rel. Lorival Ferreira Dos 
Santos – DJ 19.12.2017 – Processo nº 0010636-58.2017.5.15.0043)

2.052 – Competência: liberação de FGTS
 COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. LIBERAÇÃO DE FGTS A INVENTARIANTE. Com o 
cancelamento da Súmula nº 176 do TST, a questão acerca da competência da Justiça do Trabalho para o 
processamento e julgamento de demanda visando à expedição de alvará para a liberação de depósitos 
do FGTS resta superada, já que repousa em nítida relação de trabalho, bastando que o pedido inicial com 
ela se atrele, independentemente de quem esteja no polo passivo da demanda. (TRT 12ª R – 5ª Câmara – 
Rel. Alexandre Luiz Ramos – DJ 05.12.2017 – Processo nº 0001134-25.2017.5.12.0061)

2.051 – Competência: servidores públicos
 RECURSO ORDINÁRIO. CLT VIGENTE ATÉ ANTES DA LEI Nº 13.467/2017. COMPETÊNCIA DA JUS-
TIÇA DO TRABALHO. Somente a existência de válido regime estatutário, excludente da possibilidade de 
admissão pelo regime da CLT, cuja relação de trabalho tenha como nascedouro o concurso público, é 
capaz de desafiar a competência da Justiça Comum. Caso contrário, as contratações sem concurso ou 
desavisadamente pelos ditames da CLT submetem-se à jurisdição trabalhista. No caso vertente, consta-
ta-se que a contratação operou-se pelo regime celetista, atraindo a competência da Justiça do Trabalho, 
por força do inciso I, do art. 114, da Constituição Federal. (TRT 7ª R – 2ª T – Rel. Cláudio Soares Pires – DJ 
19.12.2017 – Processo nº 0000857-61.2017.5.07.0024)

MANDADO DE SEGURANÇA 

2.050 – Recurso próprio
 AGRAVO REGIMENTAL – AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – RECURSO PRÓPRIO. A ação 
mandamental não cabe contra decisão judicial passível de recurso próprio, ainda que este não possa ser 
interposto de imediato (efeito diferido), nos termos do inciso II art. 5º da Lei nº 12.016/1009 e entendi-
mento da Orientação Jurisprudencial nº 92 da SDI-II do Colendo TST. (TRT 3ª R – 1ª Seção de Dissídios 
Individuais – Rel. Jales Valadao Cardoso – DJ 19.12.2017 – Processo nº 0011118-71.2017.5.03.0000)

MENOR APRENDIZ 

2.049 – Base de cálculo: motoristas
 CONTRATO DE APRENDIZAGEM. MOTORISTAS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO. Segundo dis-
ciplina do art. 429 da CLT, os “estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a empregar e ma-
tricular nos cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem número de aprendizes equivalente a cinco 
por cento, no mínimo, e quinze por cento, no máximo, dos trabalhadores existentes em cada estabele-
cimento, cujas funções demandem formação profissional”. Por força de tal preceito, a necessária ha-
bilitação profissional específica, exigida por lei e pelas normativas oriundas do Conselho Nacional de 
Trânsito, para o exercício da função de motorista, impede seja a atividade computada na base de cálculo 
da cota para a contratação de aprendizes. (TRT 12ª R – 6ª Câmara – Rel. Ligia Maria Teixeira Gouvêa – DJ 
08.12.2017 – Processo nº 0000416-54.2017.5.12.0020)

MULTA 

2.048 – Art. 475 do CPC (art. 523 do NCPC)
 DA MULTA PREVISTA NO ART. 523 DO NCPC. Quanto à aplicação da multa do art. 523, § 1º do 
CPC/2015, correspondente àquela prevista no art. 475-J do CPC/73, ressalvado o meu entendimento pes-
soal sobre a matéria, considerando a notícia veiculada no endereço eletrônico do TST, do dia 21/08/2017, 
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no sentido de que o Pleno decidiu, por maioria, o IRR-1786-24.2015.5.04.0000, reconhecer a incompa-
tibilidade do art. em questão com a processualística desta Especializada, rendo-me à decisão da mais 
Alta Corte Trabalhista, para excluir a sua aplicação. (TRT 20ª R – 1ª T – Rel. Alexandre Manuel Rodrigues 
Pereira – DJ 18.12.2017 – Processo nº 0000521-97.2016.5.20.0002)

PENHORA 

2.047 – Salário: parcial
 MANDADO DE SEGURANÇA. PENHORA PARCIAL DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. À míngua de 
outros bens e meios jurídicos capazes de garantir ao exequente o pagamento do que lhe é devido, é 
perfeitamente legítimo autorizar que a penhora recaia sobre parte dos salários ou dos proventos de apo-
sentadoria do devedor. Não se pode imputar o sacrifício apenas ao credor, privando-o da efetividade da 
prestação jurisdicional oferecida pelo Estado. É possível e razoável, atribuí-la, ainda que parcialmente, 
ao devedor, inclusive porque foi ele quem privou o exequente dos seus direitos, conforme já reconhecido 
por sentença transitado em julgado. Havendo, contudo, outras penhoras sobre o salário que ultrapassem 
o limite da razoabilidade, com observância, sobretudo, ao percentual fixado por este Regional, conforme 
Súmula nº 47, impõe-se a suspensão, ainda que temporária, da constrição. Segurança concedida. (TRT 
5ª R – Subseção II da SEDI – Rel. Paulo Sérgio Sá – DJ 19.12.2017 – Processo nº 0001421-69.2017.5.05.0000)

PETIÇÃO INICIAL 

2.046 – Requisitos
 AÇÃO TRABALHISTA. PRINCÍPIOS DA SIMPLICIDADE E DA INFORMALIDADE. CAUSA DE PEDIR 
INTELIGÍVEL. PETIÇÃO INICIAL APTA. I – No processo do trabalho, a petição inicial escrita deve con-
teros requisitos previstos no § 1º, do art. 840, da CLT, em face dos princípios da simplicidade e infor-
malidade. II – Em regra, todos os processos trabalhistas serão sempre sujeitos à conciliação (arts. 764, 
846 e 850,da CLT). III – Recurso ordinário a que se dá provimento, para declarar apta a petição inicial e 
determinar o retorno dos autos à MM. Vara de origem, a fim de que seja reaberta a instrução processual, 
com a prévia defesa da demandada e ulteriores de direito. (TRT 8ª R – 2ª T – Rel. Vicente José Malheiros 
da Fonseca – DJ 13.12.2017 – Processo nº 0000649-47.2016.5.08.0101)

PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS 

2.045 – Adesão
 RECURSO ORDINÁRIO PATRONAL. ADESÃO VÁLIDA AO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS – 
PES/2010. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 51, 
II DO C.TST. As RDs nº 6/2000, nº 9/2001 e nº 23/2002, aplicadas ao reclamante durante a vigência dos 
antigos Planos de Cargos e Salário dos anos de 1990 e 2001, cessaram os seus efeitos jurídicos com a 
adesão, livre e espontânea do autor, ao novo PES 2010. Em consequência, ao ter assumido o cargo de 
confiança sob a vigência do PES/2010, o autor também aderiu, automaticamente, ao PEC/2010, não po-
dendo suscitar a ilegalidade ou ineficácia da RDP nº 113/2010, que aprovou as regras de enquadramento 
e de remuneração dos citados Planos PES/2010 e PEC/2010. Apelo patronal parcialmente provido. (TRT 
6ª R – 3ª T – Rel. Virginia Malta Canavarro – DJ 19.12.2017 – Processo nº 0000439-57.2015.5.06.0013)

PLANO DE SAÚDE 

2.044 – Afastamento
 DESLIGAMENTO DO PLANO DE SAÚDE – AFASTAMENTO PELO INSS – ACORDO COLETIVO -- 
CABIMENTO. Restando comprovado nos autos que o cancelamento do plano de saúde se deu porque o 
reclamante não pagou a cota que lhe cabia, não há que se falar em restauração do plano ante o argumen-
to do obreiro de que, mesmo estando consignada nos acordos coletivos a possibilidade de suspensão 
do plano em caso de afastamento por licença médica concedida pelo INSS, a suspensão do contrato de 
trabalho não alcança o desligamento do obreiro do plano de saúde oferecido pela empresa durante o 
tempo em que esteve na ativa. (TRT 20ª R – 2ª T – Rel. Maria Das Gracas Monteiro Melo – DJ 18.12.2017 
– Processo nº 0000852-04.2015.5.20.0006)



www.zkeditora.com          

Conceito Jurídico
Trabalhista, Sindical 

& Previdenciário

111

PORTUÁRIO 

2.043 – Jornada de trabalho: limitação
 TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO. LIMITAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO IMPOSTA PELO 
ÓRGÃO GESTOR DE MÃO DE OBRA. LEGALIDADE. Não há ilegalidade na limitação, pelo Órgão Gestor 
de Mão de Obra, ao acesso do trabalhador portuário aos turnos de trabalho a fim de evitar a prestação 
de jornadas extraordinárias ou violação do intervalo interjornadas, considerando que o demandante 
ajuizou ação anterior com pedidos relacionados à jornada de trabalho. (TRT 4ª R – 9ª T – Rel. Joao Batista 
De Matos Danda – DJ 19.12.2017 –Processo nº 0020461-17.2016.5.04.0124)

2.042 – Remuneração
 TRABALHO PORTUÁRIO AVULSO. REMUNERAÇÃO. NEGOCIAÇÃO COLETIVA. VALIDADE. A re-
muneração, a definição das funções, a composição de equipes e as demais condições de trabalho serão 
objetos de negociação entre as entidades representativas dos trabalhadores avulsos e dos tomadores de 
serviços, nos termos do art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 12.023/2009. (TRT 11ª R – 1ª T – Rel. Solange 
Maria Santiago Morais – DJ 19.12.2017 – Processo nº 0000227-88.2016.5.11.0004)

PRÊMIO 

2.041 – Assiduidade: natureza salarial
 PRÊMIO-ASSIDUIDADE. NATUREZA JURÍDICA. Os recibos de salário revelam que a verba de-
nominada prêmio foi repassada com habitualidade, razão pela qual repercute nas demais parcelas do 
complexo salarial, nos exatos termos do julgado vergastado. Recurso não provido. (TRT 23ª R – Tribunal 
Pleno – Rel. Eliney Bezerra Veloso – DJ 15.12.2017 – Processo nº 0000245-79.2017.5.23.0121)

•••
2.040 
 RECURSO DA RÉ – PRÊMIO ASSIDUIDADE. NATUREZA SALARIAL – O art. 457, § 1°, da CLT, de-
termina expressamente que integram o salário não só a importância fixa estipulada, como também as 
comissões, percentagens, gratificações ajustadas, diárias para viagens e abonos pagos pelo empregador. 
A natureza jurídica do prêmio decorre de fatores de ordem pessoal relativos ao trabalhador, ou seja, seria 
uma espécie de salário vinculado a certa condição. Havendo pagamento habitual, terá natureza salarial, 
integrando as demais verbas trabalhistas. Nega-se provimento. (TRT 23ª R – 2ª T – Rel. Aguimar Peixoto 
– DJ 18.12.2017 – Processo nº 0002507-96.2016.5.23.0101)

PRESCRIÇÃO 

2.039 – Total
 PRESCRIÇÃO TOTAL. SUPERAÇÃO DA SÚMULA PERSUASIVA 294/TST. Art. 169 do Código 
Civil. (TRT 3ª R –1ª T – Rel. Jose Eduardo Resende Chaves Jr. – DJ 19.12.2017 – Processo nº 0010100-
71.2017.5.03.0143)

PROFESSOR 

2.038 – Jornada de trabalho: horas aulas
 JORNADA DE TRABALHO – PROFESSOR – LIMITE – ART. 318 DA CLT. Nos termos do art. 318 da 
CLT, o professor não poderá, em um mesmo estabelecimento de ensino, ministrar mais de quatro horas 
consecutivas ou seis intercaladas. Desse modo, reforma-se a sentença para que, em ambas as hipóteses 
de extrapolação, seja o tempo excedente computado como extra. (TRT 20ª R – 2ª T – Rel. Jorge Antonio 
Andrade Cardoso – DJ 19.12.2017 – Processo nº 0001820-34.2015.5.20.0006)

PROMOÇÃO 

2.037 – Horizontal
 DIREITO DO TRABALHO E PROCESSUAL DO TRABALHO. RECURSO ORDINÁRIO. PROMOÇÃO 
HORIZONTAL. INCREMENTO EXTRA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. NORMA INTERNA. A ré 
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instituiu Plano de Cargos e Salário onde está prevista a ocorrência de promoções periódicas de seus 
funcionários por antiguidade e merecimento. A tese no sentido de que tais normas internas deixaram 
ao arbítrio da empregadora a conveniência do melhor momento para implantar as aludidas promoções 
não encontra ressonância nos termos utilizados, expressões impositivas que não dão margem à inter-
pretação pretendida pela empresa, além do que atenta contra a ordem jurídica pátria. Entendimento 
de acordo com a tese prevalecente no IUJ nº 0000109-02.2015.5.06.0000. Apelo provido. (TRT 6ª R – 3ª 
T – Rel. Virginia Malta Canavarro – DJ 19.12.2017 – Processo nº 0001670-12.2016.5.06.0005)

PROVA 

2.036 – Dividida
 ÔNUS DA PROVA E PROVA DIVIDIDA. Fala-se em prova dividida quando não há condições segu-
ras de se extrair a premissa fática das provas produzidas, em razão da produção de prova e contraprova 
com a mesma qualidade e teor. Neste caso, a solução meritória do fato perpassa pela observância das 
regras fundamentadas na teoria geral da prova, ensejando efeito processual desfavorável àquele a quem 
caberia o ônus de provar o fato constitutivo da sua alegação de direito. Em outros termos, na hipótese de 
não haver, ao final da instrução processual, segura confirmação das alegações formuladas por qualquer 
dos litigantes, o julgamento deverá pender contrariamente à parte a quem o ônus da prova se encontrar 
vinculado. (TRT 18ª R – 2ª T – Rel. Eugenio José Cesário Rosa – DJ 19.12.2017 – Processo nº 0010411-
11.2017.5.18.0122)

QUEBRA DE CAIXA 

2.035 – Cumulação
 QUEBRA DE CAIXA. ADICIONAL DE ATENDIMENTO DE GUICHÊ. CUMULAÇÃO COM OUTRA 
GRATIFICAÇÃO. Em tendo a Reclamada sustentado fato impeditivo do direito autoral, de que o regu-
lamento empresarial vedaria a percepção cumulativa de duas gratificações de função, atraiu para si o 
encargo de comprovar o alegado (art. 818, II, da CLT). No caso, a Ré admitiu o exercício da função caixa e 
somente fez prova da norma interna, que vedava a cumulação de gratificações, vigente até abril de 2012, 
não se desincumbindo do seu ônus em relação ao período de maio de 2012 a fevereiro de 2013, reclama-
do pelo Autor. Assim, são devidos os aditivos salariais por este ínterim. Recurso Ordinário da Reclamada 
Conhecido e Parcialmente Provido. (TRT 11ª R – 3ª T – Rel. José Dantas de Goes – DJ 19.12.2017 – Proces-
so nº 0000017-74.2015.5.11.0003)

RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

2.034 – Execução: contribuições previdenciárias
 AGRAVO DE PETIÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – EXECUÇÃO – CERTIDÃO PARA HA-
BILITAÇÃO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Não se pode olvidar o caráter acessório atribuído ao crédito 
previdenciário em relação ao crédito trabalhista quando decorrente de sentença prolatada por esta Jus-
tiça Especial. Entender em sentido contrário acabaria por privilegiar o crédito previdenciário em de-
trimento do crédito trabalhista, embora ambos sejam constituídos no mesmo processo e seja aquele 
resultante de sua incidência sobre as parcelas salariais deferidas ao autor. Dessa feita, se o crédito tra-
balhista está sujeito à habilitação na recuperação judicial, não há falar em prosseguimento da execução 
previdenciária, apenas, na Justiça do Trabalho. (TRT 3ª R – 1ª T – Rel. Jose Eduardo Resende Chaves Jr. 
– DJ 19.12.2017 – Processo nº 0001612-91.2011.5.03.0029)

RECURSO 

2.033 – Documento novo: juntada
 DOS DOCUMENTOS NOVOS. A juntada de documentos, na fase recursal, somente se justifica 
quando provado o justo impedimento para sua oportuna apresentação ou quando se referir a fato pos-
terior à sentença, consoante se extrai da Súmula nº 8 do C. TST, o que restou caracterizado no presente 
caso. Recurso do reclamante. Inépcia da inicial. Art. 840, § 1º, da CLT. (...). Férias vencidas. Ausência de 
comprovação de quitação no prazo. Pagamento em dobro. (...). Recurso da reclamada. Sucessão tra-
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balhista. Constatação de tentativa de fraude à legislação. Ausência de transferência formal. (...). Horas 
extras. Cartão de ponto inservível. Validade de prova testemunhal. (...). Diferenças de FGTS. Depósitos 
mensais. Ônus da prova. Súmula nº 461 do TST. (...). Seguro-desemprego. Não recebimento por fato 
atribuído à reclamada. Direito à indenização equivalente. (...). Honorários advocatícios. (...). Recurso da 
União. Contribuição previdenciária. Fato gerador. Incidência de juros. Prestação do serviço após a Lei 
nº 8.212/91. (...). Imposto de renda. Cômputo de juros de mora na base de cálculo. Impossibilidade. (...). 
Recursos conhecidos e parcialmente providos. (TRT 11ª R – 3ª T – Rel. Maria de Fátima Neves Lopes – DJ 
07.12.2017 – Processo nº 0000569-95.2013.5.11.0201)

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

2.032 – Pressuposto de admissibilidade
 AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DE 
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO TST. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Trata-se de agravo 
interno interposto em face da decisão da Vice-Presidência do TST pela qual denegado seguimento ao 
recurso extraordinário com base em precedente de repercussão geral. 2. O Supremo Tribunal Federal, 
ao examinar o Recurso Extraordinário nº 598.365/MG, concluiu que o exame de questão alusiva ao 
cabimento de recurso de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, 
inexistindo repercussão geral (Tema 181). 3. Nesse sentir, ficam mantidos os fundamentos adotados 
pela decisão agravada, restando verificado, ainda, o caráter infundado do presente agravo, aplicando-
-se a multa prevista no § 4º do art. 1.021 do atual CPC. Agravo interno não provido, com aplicação de 
multa. (TST – Órgão Especial – Rel. Min. Emmanoel Pereira – DEJT 06.12.2017 – Processo nº 10531-
86.2014.5.18.0016)

RECURSO ORDINÁRIO 

2.031 – Rito sumaríssimo
 RECURSO ORDINÁRIO. RITO SUMARÍSSIMO. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS 
FUNDAMENTOS. art. 895, § 1º, INCISO IV, DA CLT. Em se tratando de processo sujeito ao procedimen-
to sumaríssimo, a r. sentença proferida de acordo com os aspectos fáticos e jurídicos pertinentes ao 
caso concreto merece confirmação por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 895, § 1º, IV, da 
CLT. (TRT 18ª R – 3ª T – Rel. Rosa Nair da Silva Nogueira Reis – DJ 19.12.2017 – Processo nº 0011420-
55.2017.5.18.0171)

2.030 – Tempestividade
 RECURSO ORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. ATO TRT GP N° 283/2016. O normativo regional que 
suspende os prazos processuais dos atos cuja prática necessite de serviço bancário não pode ser inter-
pretado de forma extensiva ao prazo recursal. Os pressupostos processuais referentes ao preparo e à 
tempestividade são atos diversos e autônomos, que não se confundem. Essa é a inteligência do entendi-
mento jurisprudencial consolidado na Súmula nº 245 do TST. Assim, interposto o recurso ordinário após 
o decurso do octídio legal, resta extemporâneo o apelo. Logo, mantém-se a decisão de não recebimento 
do recurso ordinário, por intempestivo. Agravo de instrumento não provido.

REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 

2.029 – Comissões
 DIFERENÇA SALARIAL. DSR SOBRE COMISSÕES. Tratando-se as comissões de parcelas nitida-
mente salariais, possuem influência no valor a ser recebido pelo obreiro a título de descanso semanal 
remunerado, conforme consolidado na Súmula nº 27 do TST. Sendo assim, faz jus o empregado ao re-
cebimento das comissões acrescidas da remuneração relativa ao DSR. Embora conste dos holerites do 
autor o pagamento das rubricas “Prêmio Variável Produtividade” e “Rep. Rem. Prêmio Produtividade”, 
constato que a ré subtraía do valor das comissões devidas o valor do DSR, pagando a título de comissões 
apenas a diferença. Ocorre que, na verdade, o valor do repouso semanal remunerado deve ser acrescido 
ao valor total das comissões, e não subtraído, uma vez que se trata de parcelas distintas. (TRT 23ª R – 2ª 
T – Rel. Aguimar Peixoto – DJ 18.12.2017 – Processo nº 0001479-42.2016.5.23.0021)
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2.028 – Horas extras
 DIFERENÇAS DE REPOUSO SEMANAL REMUNERADO DECORRENTES DAS HORAS EXTRAS. IN-
TEGRAÇÃO AO SALÁRIO E REPERCUSSÃO EM OUTRAS PARCELAS. 1. O § 3º do art. 896 da CLT, vigente 
até 10/11/2017, impunha aos Tribunais Regionais a obrigação de uniformizar a sua Jurisprudência. 2. De 
igual sorte, o Código de Processo Civil, de aplicação supletiva e subsidiária ao processo do trabalho, im-
põe a vinculação do julgador aos precedentes firmados pelos tribunais superiores, sendo inclusive nula a 
sentença que não os observar – art. 489, § 1º, VI, do CPC. 3. Assim, caso a decisão da Turma seja contrária à 
tese jurídica do Tribunal ou a enunciado de Súmula deste, os autos retornarão ao Regional para adequação 
ao enunciado da Súmula ou ao precedente. 4. Em face do Incidente de Uniformização de Jurisprudência 
de nº 0000350-03.2015.5.05.0000 o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região aprovou o enunciado da 
Súmula n° 19, que dispõe: “Repouso semanal remunerado. Diferenças decorrentes das horas extras em 
outros consectários legais. Integração. Inexistência de bis in idem. Deferida a repercussão das horas extras 
habituais no repouso semanal remunerado, na forma autorizada na Súmula nº 172 do C. TST, a incidência 
das diferenças daí advindas na remuneração obreira é direito inquestionável, tratando-se, na verdade, de 
consequência reflexa lógica, pois, se a base de cálculo da parcela do repouso semanal se modifica, a com-
posição da remuneração também deverá sofrer a mesma alteração, sem que se cogite, nesse procedimen-
to, de bis in idem.”. 5. Assim, em face da vinculação decorrente da Lei nº 13.015/14, bem como do disposto 
no ato do TST que a interpreta (art. 3º do Ato 491/14), e do CPC de aplicação supletiva e subsidiária, cabe a 
esta Turma, em se tratando de situação fática idêntica, aplicar a Jurisprudência desta Corte Regional. (TRT 
5ª R – 2ª T – Rel. Luíza Lomba – DJ 24.12.2017 – Processo nº 0001558-51.2016.5.05.0561)

2.027 – Pagamento em dobro
 RECURSO ORDINÁRIO. CONCESSÃO DE FOLGA SEMANAL APÓS O OITAVO DIA. DOBRA. DEVI-
DA. Laborando o empregado sete dias corridos com folga semanal apenas no oitavo dia gera direto ao 
pagamento da dobra salarial, pois é sabido que a semana é de 07 (sete) dias. Ressalte-se, ainda, que o 
descanso semanal remunerado é a proteção da integridade física e mental do trabalhador. Conforme 
disposto no art. 7.º, inciso XV, da Constituição e sendo norma de ordem pública não pode ser objeto de 
estipulação contratual, tampouco de negociação coletiva. Ademais, tratando-se de direito indisponível 
não pode o trabalhador abrir mão de tal direito, bem como não pode haver supressão por força de nor-
ma coletiva. Recurso ordinário a que se nega provimento. (TRT 6ª R – 1ª T – Rel. Maria do Socorro Silva 
Emerenciano – DJ 19.12.2017 – Processo nº 0000884-82.2016.5.06.0161)

RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 

2.026 – Exame demissional
 RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA. DISPENSA SEM JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE EXAME 
DEMISSIONAL. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. DOENÇA OCUPACIONAL E DESPEDIDA DISCRIMINA-
TÓRIA NÃO CONFIGURADAS, PORÉM AINDA ASSIM SE ENTENDE DEVIDA A REINTEGRAÇÃO. Embo-
ra a ausência do exame médico demissional previsto no art. 168, II, da CLT não acarrete a nulidade da 
dispensa do empregado, configurando apenas infração administrativa, bem como não restar configura-
do nos autos a dispensa discriminatória do trabalhador nos termos da Súmula nº 443/TST, além do que o 
laudo pericial não reconheceu nexo causal ou mesmo concausal entre as patologias de que é portador o 
trabalhador e a prestação de serviço ainda assim entendo cabível a reintegração do obreiro ao emprego, 
como decidiu a sentença de origem, pois, à época da dispensa sem justa causa, o mesmo se encontrava 
em gozo de licença médica de 15 dias, tanto que o Médico do Trabalho não realizou o exame demissio-
nal, porém, ainda assim a reclamada manteve tal dispensa, ignorando completamente a licença médica 
do trabalhador. Assim, correta a decisão primária que anulou a dispensa e determinou a reintegração do 
obreiro ao emprego. Recurso ordinário conhecido e improvido. (TRT 11ª R – 2ª T – Rel. Lairto José Veloso 
– DJ 04.12.2017 – Processo nº 0000976-49.2014.5.11.0401)

RESCISÃO INDIRETA 

2.025 – Pedido alternativo
 MODALIDADE DA DISPENSA A recorrente tem razão. A ora apelante postulou na exordial a res-
cisão indireta do contrato pelos motivos ali elencados. O MMº Juízo de origem refutou a pretensão, 
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todavia, não definiu a modalidade da rescisão contratual. Opostos embargos de declaração por ambas 
as partes, assim declaração por ambas as partes, assim se pronunciou o MM. Juízo de origem: “Acresce 
a reclamante em seus embargos, bem como matéria afeita aos embargos opostos pela ré, que a decisão 
indeferiu o pedido de rescisão indireta, porém, não definiu a modalidade de rescisão que deve preva-
lecer. A autora postulou a rescisão indireta do contrato de trabalho, não postulando de forma sucessiva 
ou alternativa. (TRT 2ª R – 16ª T – Rel. Nelson Bueno do Prado – DJ 05.12.2017 – Processo nº 0001895-
27.2013.5.02.0012)

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA 

2.024 – Quarteirização
 RECURSO DA TERCEIRA RECLAMADA. QUARTEIRIZAÇÃO. Hipótese em que restou demonstrado 
que a terceira reclamada fornecia insumos e depois adquiria o produto pronto da segunda reclamada, 
ocorrendo evidente quarteirização. Ante a fraude constatada nos autos e tendo em vista a limitação do 
pedido, correta a decisão que reconheceu a responsabilidade solidária da terceira reclamada pelos cré-
ditos da reclamante. Provimento negado. (TRT 4ª R – 8ª T – Rel. Luiz Alberto De Vargas – DJ 19.12.2017 
– Processo nº 0020104-26.2016.5.04.0451) 

RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA 

2.023 – Repercussão geral
 RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL, TEMA 
246/STF. ART. 71, §1º, LEI Nº 8.666/93. CONSTITUCIONALIDADE. Nexo de causalidade entre a conduta 
do contratante e a inadimplência das obrigações trabalhistas pela empresa contratada. O c. STF, apre-
ciando o tema 246 da repercussão geral, reafirmou a decisão proferida na ADC nº 16/DF e esclareceu 
nos debates plenários que, para atribuir responsabilidade à Administração Pública pelas obrigações tra-
balhistas inadimplidas pela empresa prestadora de serviços, não basta a alegação de culpa in eligendo 
ou in vigilando, é necessária a prova do efetivo nexo causal entre a conduta culposa do ente público 
contratante e o dano sofrido pelo empregado da prestadora de serviços. No caso dos autos, as ações civis 
públicas movidas pelo Ministério Público do Trabalho e Ministério Público Estadual foram acolhidas, 
sendo decretada a intervenção requerida, exatamente pela falência administrativa e financeira resultan-
te da parceria entre os litisconsortes passivos desta reclamação trabalhista, e nisso reside o nexo causal, 
considerando que foram os atos praticados pelo Estado do RN, na tentativa de transferir a sua responsa-
bilidade a terceiro, que ocasionaram a situação insustentável nas unidades hospitalares mencionadas e, 
diante disso, não há como se admitir a exclusão da responsabilidade subsidiaria do recorrente, decreta-
da na sentença. Recurso não provido. (TRT 21ª R – 1ª T – Rel. José Barbosa Filho – DJ 19.12.2017 – Proces-
so nº 0001451-60.2013.5.21.0013)

REVELIA 

2.022 – Efeitos
 REVELIA E CONFISSÃO FICTA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ARTICULA-
DOS NA INICIAL. Em que pese a ausência do reclamado à audiência em que deveria se defender, sendo 
considerado revel e confesso quanto à matéria fática, a revelia deixa de produzir tal efeito se as alegações 
autorais forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos. Inteligência 
do art.345, IV, do CPC. (TRT 8ª R – 3ª T – Rel. Mário Leite Soares – DJ 12.12.2017 – Processo nº 0001205-
56.2016.5.08.0131)

SALÁRIO 

2.021 – Redução
 RECURSO ORDINÁRIO OBREIRO. REDUÇÃO SALARIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. Somadas as ru-
bricas da remuneração, constata-se que não houve prejuízo ao obreiro, eis que o resultado da soma não 
implicou em remuneração inferior ao valor outrora pago. Em outros termos, não se evidencia qualquer 
redução, pelo procedimento do reclamado, no valor nominal da gratificação de função, não se podendo 
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falar em violação à regra dos arts. 9º, 457, §1º e 468 da CLT. Apelo obreiro improvido. (TRT 6ª R – 3ª T – Rel. 
Virginia Malta Canavarro – DJ 19.12.2017 – Processo nº 0000439-57.2015.5.06.0013)

SALÁRIO PROFISSIONAL 

2.020 – Arquiteto
 PISO PROFISSIONAL. ARQUITETO – LEI 4.960-A/66. SALÁRIO PROFISSIONAL. FIXAÇÃO. MÚLTI-
PLO DE SALÁRIO-MÍNIMO. ART. 7º, IV, DA CF/88. A estipulação do salário profissional em múltiplos do 
salário-mínimo não afronta o art. 7º, inciso IV, da Constituição Federal de 1988, só incorrendo em vul-
neração do referido preceito constitucional a fixação de correção automática do salário pelo reajuste do 
salário-mínimo” – Orientação Jurisprudencial 71, SDI II, TST. A matéria atinente à constitucionalidade 
da Lei 4.960-A/66 já foi sedimenta por esta corte, mediante a Súmula n° 30, no seguinte sentido: “Não 
é inconstitucional a previsão contida na Lei nº 4.950-A/66 no sentido de estipular o salário profissional 
em múltiplos do salário mínimo legal, só implicando violação ao art. 7º, IV, da CF a utilização do salário 
mínimo como indexador do reajuste salarial. Inteligência da OJ nº 71 da SBDI-2 do TST e da Súmula 
Vinculante nº 4 do STF”. (TRT 5ª R – 3ª T – Rel. Marizete Menezes – DJ 15.12.2017 – Processo nº 0000916-
62.2015.5.05.0028)

SEGURO DE VIDA 

2.019 – Ação de cobrança
 SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ESTIPULAÇÃO PELA EMPREGADORA EM BENEFÍCIO DOS SEUS 
EMPREGADOS. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. O reclamante bus-
ca a condenação das seguradoras ao pagamento das diferenças do benefício decorrente de seguro de 
vida em grupo, devidamente contratado por seu empregador juntos àquelas, em favor de seus emprega-
dos. Muito embora não se trate de parcela tipicamente trabalhista, sua existência decorre da relação de 
emprego, o que inegavelmente atrai a competência da Justiça do Trabalho, nos termos do art. 114 da CR, 
em conformidade, ainda, com a jurisprudência do colendo TST. Recurso provido para o fim de reconhe-
cer a competência desta Especializada. Recurso provido. (TRT 23ª R – 2ª T – Rel. Joao Carlos Ribeiro de 
Souza – DJ 01.12.2017 – Processo nº 0000066-57.2017.5.23.0021)

SENTENÇA 

2.018 – Fundamentação
 NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. REJEIÇÃO. Ao con-
trário do articulado pelo recorrente, a sentença recorrida encontra-se regular e adequadamente fun-
damentada, pois delineou os fatos, a situação do Estado do RN em relação ao reclamado INASE e à 
reclamante, a terceirização dos serviços a atrair a aplicação da Súmula nº 331 do TST, as razões para 
a responsabilização do contratante, na qualidade de beneficiário dos serviços prestados, a ausência 
de prova da regularidade da contratação do reclamado e de sua fiscalização pelo contratante, o que, 
inclusive, resultou na decretação da intervenção judicial, a ausência de providências recorrente para 
garantir os créditos dos terceirizados que lhe prestaram serviços, enfim, as razões de fato e de direito 
que a embasam. (TRT 21ª R – 1ª T – Rel. José Barbosa Filho – DJ 19.12.2017 – Processo nº 0001451-
60.2013.5.21.0013)

2.017 – Prestação jurisdicional
 RECURSO ORDINÁRIO DA PARTE RECLAMADA. FINÁUSTRIA ASSESSORIA, ADMINISTRAÇÃO, 
SERVIÇOS DE CRÉDITO E PARTICIPAÇÃO S/A E PROREVENDA. PROMOTORA DE VENDAS E PRESTA-
ÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. 1 – DA NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. No caso em exame, mui-
to embora assim não tenha compreendido a parte recorrente, já houve manifestação expressa pelo Juízo 
de 1º grau acerca dos aspectos relevantes e controvertidos ao deslinde da matéria, cuja conclusão está 
lastreada no arcabouço probatório existente nos autos, bem como, foram consignados os fundamentos 
que nortearam o decisum, não se caracterizando, portanto a alegada negativa da prestação jurisdicio-
nal apta a ensejar a pretendida nulidade do julgado. (TRT 16ª R – 2ª T – Rel. Américo Bedê Freire – DJ 
12.12.2017 – Processo nº 0025700-14.2011.5.16.0004)
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SERVIDOR PÚBLICO 

2.016 – Contrato nulo: efeitos
 CONTRATO NULO. EFEITOS. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação 

prévia em concurso público, nos termos do art. 37, inciso II e § 2º, da Constituição Federal. A contrata-

ção de servidor público sem prévia observância ao preceito constitucional em destaque somente con-

fere direito ao pagamento da contraprestação pactuada e dos valores referentes aos depósitos do FGTS, 

conforme dicção da Súmula nº 363 do Tribunal Superior do Trabalho. No caso concreto, a decisão ver-

gastada reconheceu à parte recorrida somente o direito aos depósitos do FGTS. Tendo o julgador de 

origem observado as limitações decorrentes da nulidade contratual, conforme jurisprudência do Tri-

bunal Superior do Trabalho e do Supremo Tribunal Federal, nada se tem para reformar, neste aspecto. 

Entretanto, quanto ao valor que servirá de base para cálculo do FGTS, esse deverá ser correspondente 

ao salário bruto recebido pela reclamante em cada época, devendo, portanto, ser reformada a sentença, 

neste particular. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TRT 7ª R – 2ª T – Rel. Cláudio Soares Pires 

– DJ 19.12.2017 – Processo nº 0000857-61.2017.5.07.0024)

•••

2.015 
 RELAÇÃO TRAVADA ENTRE AS PARTES. VERBAS DECORRENTES DE CONTRATO NULO. O enun-

ciado nº 363, da Súmula do C. TST, dispõe: “CONTRATO NULO. EFEITOS – Nova redação – Res. 121/2003, 

DJ 21.11.2003. A contratação de servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprovação em concurso 

público, encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2º, somente lhe conferindo direito ao pagamento da 

contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do 

salário mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS.” (TRT 5ª R – 2ª T – Rel. Luíza Lomba – DJ 

24.12.2017 – Processo nº 0001219-94.2016.5.05.0431)

SUCESSÃO 

2.014 – Empresarial
 SUCESSÃO TRABALHISTA. CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE. Inafastável a responsabilidade 

da nova concessionária de transporte público pelos direitos trabalhistas dos empregados da sucedida, 

por inequívoca assunção dos equipamentos e do imóvel da antecessora, além da própria atividade eco-

nômica. Agravo de petição conhecido e não provido. (TRT 1ª R- 7ª T – Rel. Sayonara Grillo Coutinho 

Leonardo da Silva – DJ 01.12.2017 – Processo nº 0000377-66.2012.5.01.0302)

TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA 

2.013 – Cumprimento
 DESCUMPRIMENTO DE TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA. DEFERIMENTO DAS PARCELAS RES-

CISÓRIAS. Não provando a reclamada o cumprimento do pactuado em Termo de Ajuste de Conduta 

firmado perante o Ministério Público do Trabalho, resta procedente o pedido de pagamento das parcelas 

rescisórias, na forma deferida na sentença. Recurso improvido. (TRT18ª R – 2ª T – Rel. Cesar Silveira – DJ 

19.12.2017 – Processo nº 0011400-53.2017.5.18.0013)

TESTEMUNHA 

2.012 – Comportamento inadequado
 CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO JULGADO. TESTEMUNHA. COMPORTAMENTO 

INADEQUADO. INTERRUPÇÃO DA OITIVA E DISPENSA. A interrupção e dispensa do depoimento de 

testemunha, em razão da continuidade de comportamento inadequado mesmo após advertida, que 

prejudicava a compreensão das respostas dadas, é procedimento válido, que encontra respaldo na 

prerrogativa de condução do processo assegurada ao Magistrado (art. 765 da CLT e arts. 139 e 370 do 

CPC). Isso porque o comportamento da testemunha, mesmo após devidamente advertida, iria frustrar 

o principal objetivo do seu depoimento: colher informações e elucidar os fatos e questões controver-

tidas, em busca da verdade real. Da mesma maneira, o procedimento está devidamente amparado no 
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exercício do poder de polícia do Magistrado durante a realização de audiências, nos termos do art. 

360, I e II, do CPC. Cerceamento de defesa não configurado. Incólume o art. 5º, LV, da Constituição Fe-

deral. (TRT 12ª R – 3ª Câmara – Rel. Roberto Luiz Guglielmetto – DJ 01.12.2017 – Processo nº 0001236-

24.2015.5.12.0059)

2.011 – Suspeição
 EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. INIMIZADE. EMBATE FÍSICO. FATO NÃO COMPROVADO. REJEIÇÃO. 

Demonstrado pela prova testemunhal a inconsistência da assertiva em face de alegado embate físico 

proposto em audiência pelo excepto, não há presumir a existência de inimizade entre as partes, o que 

afasta a possibilidade de suspeição do juiz da causa. (TRT 12ª R – 3ª Câmara – Rel. Amarildo Carlos de 

Lima – DJ 07.12.2017 – Processo nº 0000009-11.2017.5.12.0000)

UNIFORME 

2.010 – Lavagem
 RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMANTE. LAVAGEM DO UNIFORME. A lavagem de qualquer rou-

pa gera despesas, e, sendo feita pelo empregado, em caso de uniforme, em favor do empregador, devem 

ser ressarcidas. Entendimento em sentido diverso importaria em transferir ao empregado os riscos do 

empreendimento, o que não se admite, nos termos do art. 2º da CLT. Recurso provido no aspecto. (TRT 

4ª R – 8ª T – Rel. Luiz Alberto De Vargas – DJ 19.12.2017 – Processo nº 0020255-10.2015.5.04.0812)

VEÍCULO 

2.009 – Próprio: despesas
 INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERAIS PELO DESGASTE DO VEÍCULO. Diante dos termos do re-

curso, que reconhece o uso de veículo próprio, pelo recorrido, a serviço da empresa, resta incontroverso 

no caso dos autos que o autor efetivamente utilizou veículo particular em favor do empregador na exe-

cução das tarefas atinentes ao contrato de trabalho, o que significa, ao contrário do sustentado no apelo, 

que havia contratação tácita do uso de veículo próprio na execução do serviço, o que enseja o ressarci-

mento pelo uso do veículo, visto sua utilização representar custo da atividade econômica que não pode 

ser repassado ao trabalhador (art. 2º, da CLT). (TRT 16ª R – 2ª T – Rel. Américo Bedê Freire – DJ 12.12.2017 

– Processo nº 0025700-14.2011.5.16.0004)

•••

2.008
 DESPESAS COM VEÍCULO PRÓPRIO. RISCOS DO EMPREENDIMENTO. DEVER DE RESSARCIR. 

Tendo como norte o que ordinariamente acontece (art. 375 do NCPC), mostra-se de pouca credibili-

dade a tese da ré de que o autor poderia fazer uso de transporte público para cumprir suas atribuições 

externas, como visitas a clientes. Não se apresenta minimamente verossímil que o empregado pudes-

se despender tempo em deslocamentos com ônibus e espera em pontos e, ainda, cumprir as metas 

impostas pelas reclamadas que são, sabidamente, elevadas. É obrigação do réu assumir os riscos do 

negócio (art. 2º, CLT), no que se inclui despesas desse, e a prova oral comprova a utilização de veículo 

próprio em favor da realização de serviços para o empregador. Recurso da parte ré ao qual se nega 

provimento. (TRT 9ª – 5ª T – Rel. Archimedes Castro Campos Junior – DEJT 01.12.2017 – Processo nº 

00520-2014-303-09-00-0)

VÍNCULO EMPREGATÍCIO 

2.007 – Negativa
 NEGATIVA DE VÍNCULO DE EMPREGO. ÔNUS DA PROVA. É do empregador o ônus de provar a 

ausência de vínculo de emprego quando, admitida a prestação de serviços, alega que o trabalhador era 

autônomo. Desincumbindo-se satisfatoriamente de tal ônus, e não restando provado pelo trabalhador 

os requisitos previstos nos arts. 2º e 3º da CLT, quais sejam, pessoalidade, onerosidade, não eventualida-

de e subordinação, não se reconhece a existência do vínculo de emprego. (TRT 15ª R – 2ª T – Rel. Helcio 

Dantas Lobo Junior – DJ 19.12.2017 – Processo nº 0011535-29.2015.5.15.0010)
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DIÁRIA
– Abrangência, 1.685
– Administração pública, 1.684, 

1.292, 1.291, 1.096, 911, 717, 
520, 519, 319, 318, 162

– Administração pública: dono 
da obra, 1.290

– Administração pública: fisca-
lização, 1.866



www.zkeditora.com          

Conceito Jurídico
Trabalhista, Sindical 

& Previdenciário

129
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– Engenheiro, 1.087
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SALÁRIO UTILIDADE
– Alimentação, 1.474, 712
– Habitação, 12

SAÚDE E SEGURANÇA NO 
TRABALHO
– Descumprimento, 157
– Ônus da prova, 1.285

SEGURO-DESEMPREGO
– Cabimento, 711, 710, 11
– Difernças, 1.678
– Entrega de guias, 1.086, 904, 

709
– Indenização substitutiva, 1.677
– Prescrição, 156
– Suspensão, 10

SEGURO DE VIDA
– Ação de cobrança, 2.019

SENTENÇA
– Causa madura, 903
– Contraditória, 1.284
– Decisão surpresa, 1.862, 511
– Fundamentação, 2.018, 708
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– Título executivo, 900
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– Abono de permanência, 9
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– Concurso, 704
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– Contratação sem concurso, 

1.674, 1.283, 898, 703
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SINDICATO
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– Enquadramento, 1.673, 1.473, 
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– Homologação, 310
– Legitimidade ad causam, 1.672
– Substituto processual, 1.857, 
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SOCIEDADE ANÔNIMA
– Responsabilidade do sócio, 

1.281

SUCESSÃO
– Empresarial, 2.014, 309
– Franquia, 308
– Responsabilidade solidária, 

702, 505

SUCESSÃO TRABALHISTA
– Caracterização, 8
– Extinção da empresa, 1.856
– Requisitos, 155

SUSPEIÇÃO
– Perito, 701

TELEMARKETING
– Jornada de trabalho, 154

TERCEIRIZAÇÃO
– Administração pública: res-

ponsabilidade subsidiária, 897
– Atividade-fim, 1.472, 1.471, 

1.280, 1.279, 700, 699, 307, 153
– Atividade-meio, 306
– Formação de vínculo, 896
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DUTA
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so, 7
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TÍTULO EXECUTIVO
– Exigibilidade, 1.081
– Sentença, 1.080

TRABALHADOR MENOR
– Pedido de demissão, 503
– Trabalho noturno, 502
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– Intervalo: sexo masculino, 
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TRABALHO INFANTIL
– Artístico, 1.855
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TRABALHO VOLUNTÁRIO
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– Quitação, 5

UNIFORME
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– Limpeza: reembolso, 1.469
– Poder de direção, 1.854

VALE-TRANSPORTE
– Prova, 1.276

VALOR DA CAUSA
– Alteração, 1.668

VEÍCULO
– Próprio: despesas, 2.009, 2.008

VERBAS RESCISÓRIAS
– Base de cálculo, 892
– Prova, 3
– Quitação, 1.275

VIGILANTE
– Adicional de risco de vida, 
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VÍNCULO EMPREGATÍCIO
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– Contrato de empreitada, 149
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– Corretor de seguros, 302, 2
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– Eletricista, 1.467
– Estágio, 1.273, 888, 887, 695
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1.075, 1.074, 886, 693, 494, 493, 
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– Período clandestino, 1.271, 
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– Representação comercial, 
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– Transportador de carga, 1.847
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