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Nesta edição, o advogado, ex-professor univer-
sitário de direito administrativo, palestrante, expo-
sitor, parecerista e consultor em matérias de direito 
público, Ivan Barbosa Rigolin, observa os efeitos da 
turbulência nos temas mais diversos, no âmbito ad-
ministrativo, previdenciário e trabalhista. De forma 
objetiva, porém extremamente oportuna, o advoga-
do foi pinçando temas como o do teto remunerató-
rio do agente público; da previdência pública e dos 
regimes previdenciários locais; do descumprimento 
de algumas normas gerais de licitação; da reforma 
trabalhista, vista de dentro do serviço público; da 
terceirização da atividade-fi m das empresas e por 
fi m da alteração da sucumbência em ações traba-
lhistas. Confi ra!  (Página 6)

A absoluta instabilidade do 
direito brasileiro. 

O direito administrativo e o do trabalho
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Reforma da Previdência Social no Brasil será uma das prioridades da equipe do Pre-
sidente da República eleito, Jair Bolsonaro. Em seu primeiro discurso como novo 
comandante do país, Bolsonaro disse que, entre outras medidas econômicas ur-
gentes, estará a mudança do sistema previdenciário. E suas palavras foram reforça-

das pelo seu futuro Ministro da Fazenda, Paulo Guedes, e pelo seu vice-presidente, General 
Mourão.

Na verdade, já era esperado que a Reforma da Previdência fosse retomada com a chegada de 
um novo governo. Agora, o ideal é que as mudanças sejam melhor estudadas e discutidas com a 
sociedade. Que o projeto, assim como tentou a equipe de Michel Temer, não serem impostas a 
qualquer custo.

Acredito que seja necessária uma mudança, um ajuste nas regras atuais da Previdência So-
cial, pois a expectativa de vida brasileira aumenta anualmente e ao longo das próximas décadas 
a nossa previdência não será estável. Entretanto, é necessário um estudo mais profundo, uma 
auditoria nos números atuais, para que o trabalhador brasileiro e segurado do Instituto Nacio-
nal do Seguro Social (INSS) não seja o único prejudicado e responsável pelos problemas previ-
denciários do Brasil.

Reforma da Previdência: 
prioridade de Bolsonaro deve 
ser discutida com a sociedade
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Inicialmente, a ideia da equipe de Bolsonaro, proposta em campanha, é a de aumentar a idade 
mínima de aposentadoria para o serviço público de 60 para 61 anos, e o tempo de contribuição de 
35 para 36 anos. Além disso, criar uma regra progressiva, em que esse limite aumente em mais um 
ano a cada período de tempo.

Outro ponto levantado durante a campanha do presidente eleito é a introdução do regime de 
capitalização, em que cada pessoa é responsável por acumular sua própria reserva para a aposen-
tadoria, para quem vai entrar no mercado de trabalho. Hoje, o regime é de repartição, os mais jo-
vens contribuem para a aposentadoria das gerações futuras, e no qual há um teto para o benefício. 
Para quem não conseguir poupar, o governo garantiria uma renda mínima, menor do que o salário 
mínimo e maior do que o Bolsa Família. Pelo novo regime, o trabalhador usaria a carteira verde e 
amarela, que não seria regida pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Este sistema de capitalização é preocupante e utópico, sendo apenas positivo na doutrina e 
não na prática, pois traz prejuízos no curto prazo, em razão da diminuição das receitas do instituto 
previdenciário, caindo sua renda e mantendo as despesas. Ao longo prazo o sistema é ainda pior, 
como exemplo citamos o Chile, que adota este sistema e hoje colhe os frutos de suas primeiras apo-
sentadorias, que não custeiam os gastos do aposentado. Os trabalhadores chilenos são obrigados a 
depositar ao menos 10% do salário por no mínimo 20 anos para se aposentar. A idade mínima para 
mulheres é 60 e para homens, 65. Não há contribuições dos empregadores ou do Estado. Agora, 
quando o novo modelo começa a produzir os seus primeiros aposentados, o baixo valor das apo-
sentadorias assustou o governo: 91% recebem menos de 149.435 pesos, ou seja, metade do salário 
mínimo do país. 

Existem, logicamente, uma série de planos sendo elaborados por economistas e que podem 
ser adotados pelo futuro presidente. Uma certeza é a de que o projeto elaborado pela equipe eco-
nômica de Michel Temer não será aproveitado em sua totalidade, ou até nem seja levado em con-
sideração.

Importante ressaltar que a nova bandeira da reforma precisa e deve ter um olhar para os di-
reitos dos atuais segurados. Vale destacar que, se o novo governo decidir continuar com a regra do 
fator previdenciário, uma boa saída é a continuação da Fórmula 85/95 progressiva para 90/100, 
pois assim se equaliza idade e tempo de contribuição para a não aplicação do fator, exigindo que o 
aposentado tenha idade mais avançada para se aposentar.

Também deve ser estudada e debatida a continuidade da aposentadoria por tempo de contri-
buição, pois seria um enorme retrocesso social extinguirem este direito. Não podemos ter apenas 
aposentadoria por idade mínima no Brasil, pois em razão de suas peculiaridades territoriais e so-
ciais, os menos favorecidos entram no mercado de trabalho jovens e a expectativa de vida desses 
trabalhadores é menor, ou seja, contribuem mais e recebem menos. Vale citar como exemplo que 
dentro da cidade de São Paulo a expectativa de vida é de 80 anos, em média, nos bairros mais no-
bres, enquanto que na periferia a média de expectativa de vida é de 55 anos. Um grande contraste 
que retrata as diferenças nas regiões e estados brasileiros.

O outro ponto a ser levantado: a reforma deve ser realizada tanto no regime geral como no 
regime próprio, e a proposta do governo Temer tratava também de reformar o regime próprio, igua-
lando o mesmo as regras do regime geral. Para ter uma previdência mais justa é necessário comba-
ter privilégios de todas as partes.

E também será necessário fazer um levantamento e uma ação para a cobrança dos principais 
devedores da previdência: as grandes empresas. Elas têm, segundo levantamento da CPI da Pre-
vidência Social do Senado Federal, dívidas de mais R$ 1 trilhão, com valores atualizados pela taxa 
Selic. E são esses mesmos grandes empresários devedores que clamam e defendem as mudanças 
nas regras de aposentadoria no País.

Portanto, a reforma da Previdência será um dos principais temas dos próximos meses e dos 
primeiros dias do novo governo. Existe bastante tempo para apresentar, estudar e avaliar propos-
tas. Que esse trabalho seja realizado em conjunto com especialistas e com a sociedade, para que, 
no fi nal, seja discutido e votado pelo Congresso Nacional um texto mais justo para o trabalhador e 
para o desenvolvimento do Brasil.  

 
JOÃO BADARI é especialista em Direito Previdenciário e sócio do escritório Aith, Badari e Luchin Advogados.
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O
s tempos andam sumamente difíceis, ou terríveis em quase todo aspecto imaginável, 
para o país, e o seu direito não escaparia da sina. A segurança jurídica, valor mais do 
que fundamental para toda criatura, merece no mínimo uma séria reavaliação se a 
regra for esta que todo o país observa a cada dia. Temos uma surpresa a cada manhã, 

um susto a cada momento, uma nova incerteza a cada curto lapso.
A nação vive uma revolução de costumes nada comum na sua história, que já de si não é afor-

tunada, e dificilmente imaginável em tempos menos turbilionários, tempos que um dia viriam 
como todos sabem, mas que não se imaginava quando exatamente seria. Os acontecimentos inau-
ditos, amiúde insólitos, se sucedem com velocidade desanimadora, maior que a assimilável pela 
sensibilidade mediana dos cidadãos.

“Para a Administração pública, vítima histórica e incomensurável das 
decisões trabalhistas ao longo de muitas décadas, a alteração da regra 
da sucumbência é alvissareira, pois que também os órgãos públicos 
receberão honorários de sucumbência nas ações trabalhistas que 
vencerem.”

A absoluta instabilidade do 
direito brasileiro. 
O direito administrativo e o do trabalho
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As instituições sofrem provações até então desconhecidas e as quais, ainda que num primei-
ro momento pareçam injustas ou indevidas, farão resultar uma nova visão do direito em futuro 
bem próximo. Com isso uma nova consciência da matéria constitucional se prenuncia, ao menos 
em vastas camadas da população, a cujo conhecimento correntio se integra como jamais até este 
momento. A Constituição, querendo ou não e já de alguns anos, deflagrou seu processo de conhe-
cimento público, algo sempre alvissareiro e que não pode sofrer reversão.

Resta cada vez mais claro que as pessoas não mais se dispõem a aguardar apascentadamente o 
desenrolar dos fatos em Brasília ou em Chorrochó como se deles não participassem, naquele bovi-
no conformismo já denunciado ao início do século passado por Monteiro Lobato no configurar seu 
Jeca Tatu, uma criatura de nenhuma expectativa do que quer que seja. Mudou o cenário.

Os tempos de hoje, que se precipitam como nunca dantes e que até por isso mesmo não mar-
cam a lembrança das pessoas como ocorria em décadas passadas, já não mais admitem que os 
cidadãos apenas contemplem a marcha dos acontecimentos e o tropel das instituições como se 
lhes fosse algo estranho ou apartado, ou uma realidade apenas exterior e pela qual não são respon-
sáveis. No more, diriam os anglófonos.

Se existe alguma vantagem nesta nova configuração do mundo possivelmente é a de exigir que 
o cidadão enfim ingresse na engrenagem institucional que, por comodismo, desinteresse ou por 
indisfarçada covardia, sempre lhe deve ter sido distante, a cargo dos outros, por conta do governo 
e das autoridades – enfim de alguém, mas por favor longe de mim.

Não mais, parece. A mais ninguém é dado refugiar-se em seu omissivo conforto para observar 
o coletivo e imenso barco nacional a navegar, quer prosperamente em mar sereno, quer indo à 
breca e soçobrando miseravelmente.

O direito brasileiro nestes dias que zunem tem sofrido tremendamente com um tal estado de 
coisas. Recorda o atropelado que não detectou o imenso caminhão, ou o atarantado lutador arre-
metido ao chão sob saraivada de coices na moleira.

As instituições experimentam duras provações diárias, com efeito muito sérias, e sem descan-
so. A tão imprescindível e decantada segurança jurídica capenga e periclita por todo o tempo sob 
modalidade diferente a cada breve período, ou a cada nova investigação oficial, ou a cada devassa 
desencadeada pela imprensa, ou a cada delação por bandido arrependido de ter sido pego, ou ain-
da a cada cambiância dos ventos que no Planalto Central uivam com fúria.

Os sustos de amplo espectro, dos apenas indigestos até os mais arrepiantes, vêm sendo inin-
terruptamente prodigalizados à grande coletividade. O jorro parece interminável, e os noticiários 
evocam filmes do mais genuíno horror inglês, algo como discurso de políticos, ou seja, um horror 
verdadeiro e não fingido. 

Ao postar-se à frente de sua televisão à noite o cidadão pode aguardar calafrios renovados, não 
na película que acaso assista, mas no anterior noticiário, devidos em parte à imponderabilidade 
jurídica que o país atravessa. Com efeito, quando a oscilação jurídica passa a incomodar, é sinal de 
que uma nova consciência desperta1.

Hoje o direito se assenta de um modo e até parece bem, porém na semana seguinte o que se 
afigurava firme revoluteia em seus eixos e se contorce, e convulsiona, e serpenteia como no desva-
rio próprio de perseguir sua própria identidade, seu objeto institucional, seu propósito primário 
dentro da sociedade a que serve.

Os assuntos mais essenciais a envolver a cidadania que tanto se apregoa são a imagem de um 
multicor camaleão, uma lula talvez, sem paz nunca e nem um minuto de sossego na fuga eterna do 
predador, e sem certeza de coisa alguma, nem do instante seguinte. Um quadro tal, simplesmente, 
não pode ser bom.

O direito administrativo, derivado imediato do direito constitucional que a tudo jurídico abar-
ca, não escaparia de um semelhante cataclismo institucional, nem obteria restar protegido da tor-
menta institucional que avassala nossa gigantesca nação.

Observam-se os efeitos da turbulência nos temas mais diversos, administrativos porém sem-
pre de matriz constitucional, como são por exemplo, dentre outros que se poderiam pinçar, o do 
teto remuneratório dos servidores públicos; a questão da previdência pública e os regimes previ-
denciários locais; o desrespeito e a desconsideração oficial de algumas normas gerais de licitação; 
ou ainda alguns efeitos da denominada reforma trabalhista dentro do serviço público, como por 
exemplo quanto à nova prevalência do acordado sobre o direito legislado; a terceirização da ativi-
dade-fim; a nova sucumbência em ações trabalhistas, sendo que muito mais se poderia invocar.
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E nem se precisa mencionar, nesta essencial incerteza, que a medida provisória que alterava a 
reforma e cujas regras já pareciam incorporadas ao direito, não foi aprovada pelo Congresso, fato 
que, ainda em abril de 2018, lançou novas sombras e nova angústia sobre o alcance das alterações 
trabalhistas, de modo que o novelão prossegue. Aliás, a instabilidade institucional parece ser a tô-
nica deste governo federal.

Fiquemos, entretanto, e muito brevemente, com apenas esses elencados temas para tentar 
ilustrar a forte convulsão que nosso direito público experimenta, tanto por força de importantes 
alterações legislativas quanto pela presente imponderabilidade jurisprudencial – que dificilmente 
se experimentou com parecida intensidade até esta ocasião da história.

Antes de rapidamente correr os temas citados é sempre preciso ter presente que o mundo tem 
gente demais, muito mais do que deveria e poderia. O bíblico crescei e multiplicai-vos pode ter sido 
adequado há dois mil anos, porém, transportado para hoje incentiva tragédias sem proporção, ca-
tástrofe diluviana, imprecação contra a humanidade, prenúncio de um apocalipse nada desejável.

O que significará, por exemplo, a China com 1,4 bilhão de habitantes2, e estar a Índia prestes 
a ultrapassá-la, e qual o papel evolutivo de uma tal macabra realidade? Isto escapa à compreensão 
dos mortais e exige explicação esotérica, que é muita vez mais acreditável que a ditada pela racio-
nalidade.

O Brasil está no mesmo mundo, e pelo seu intrínseco e quase medieval primitivismo se res-
sente muitíssimo da tragédia superpopulacional3. E o direito brasileiro, como não seria diferente, 
reflete à risca semelhante estado de coisas. 

A autoridade executiva, o magistrado, o parlamentar, o fiscal, o policial, nenhum desses agen-
tes pode ainda trabalhar como fazia há, digamos, quarenta anos. O ambiente nacional é radical-
mente outro, quase oposto sobretudo no formigueiro das grandes cidades, e os costumes viraram e 
se reviraram várias vezes até atingir o estágio atual.

Nestes dias tudo se precipita incontrolavelmente, apontando a esmo para qualquer direção, 
até a menos imaginável. As tradições que sobrevivem tornam-se mais e mais irreconhecíveis.

Ninguém no Brasil conhece ou se lembra do saci pererê, do caapora (ou curupira), de Iara, da 
mula-sem-cabeça, do boitatá, da cuca, do boto, mas todas as crianças detêm amplo domínio teó-
rico e operacional daquela cucurbitácea fanfarrona da norte-americana denominada halloween, à 
qual nosso finado genitor denominava estupidez animada.

E no Natal, sob quarenta graus e o asfalto borbulhando como lava vulcânica, multiplicam-se 
os papais noéis sob flocos de neve e entre perplexas renas (??) – e ai do pai que não se curvar a tais 
extraordinárias efemérides brasileiras, arriscando-se a processo para perda do pátrio poder e de-
núncia à corte de direitos humanos em Haia.

Infelizmente o direito não escapa à sanha da irracionalidade nacional, e nesse ambiente con-
vivemos, e o que aqui segue com isso se relaciona. Somente se anseia que o cidadão, um dia, come-
ce a acordar do pesadelo histórico que vive, para que, talvez, o direito retome seu papel social, em 
ambiente que enfim o permita. Parece distante, mas teoricamente não é impossível.

O primeiro assunto mencionado, assustador e tétrico, é o denominado teto remuneratório do 
agente público.

Trata-se, como afirmamos desde o advento da Carta de 1.988 e os seus reais efeitos quanto 
a isso, de uma farsa burlesca, um teatro indisfarçado de muito baixa categoria, uma commedia 
dell’arte. Ópera bufa? Pantomima de marionetes? Encenação mambembe? Talvez nada disso, po-
rém também nada sério.

A Constituição de 1.988 tentou por três vezes a contenção do ganho dos agentes públicos. Fra-
cassou retumbantemente as três vezes como já fracassara a Emenda Constitucional nº 1/69, jamais 
tendo sido cumprido ou executado o limite da remuneração dos agentes públicos.

As isoladas tentativas que se registram na história da Administração pública, todas elas malo-
gradas e baldadas logo na sequência, não se impuseram. E ninguém duvide de que o teto figurará, 
resplendoroso e impávido, na próxima Constituição que tivermos, nem que o seu teatral destino 
será o mesmo dos anteriores.

Na sua última decisão em 2.018, após um acórdão que parecia ter equacionado de vez a ques-
tão, o egrégio Supremo Tribunal Federal determinou que o teto se refere a cada posto de trabalho 
exercido pelo mesmo agente dentro das acumulações constitucionalmente admitidas, sem soma 
que interesse para o estabelecimento do teto. Cada posto tem seu teto, e não importa soma alguma 
com a paga de outros postos. 
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Parece que não é exatamente isso o que está escrito na Carta, no inc. XI do seu art. 37, que 
manda juntar todos os títulos, de todas as naturezas, para o fim de se estabelecer o teto, porém esta 
acima foi a última assentada jurisprudencial sobre o assunto.

Compreende-se perfeitamente o fenômeno, pois que resta muito pouco provável que alguém 
diretamente interessado em determinado resultado de uma ação a julgue contra seus diretos e 
imediatos interesses. Tal atitude dificilmente é exigível de alguém não provido de um idealismo 
mais próprio de um grande herói nacional, ou da abnegação de um santo verdadeiro – ambos os 
quais desde logo encarariam grandes problemas em casa...

Os magistrados, para falar apenas deles, geralmente percebem mais que o teto constitucional, 
em face de decisões judiciais que – segundo a Constituição, ao lado da Constituição ou apesar da 
Constituição – o admitem. Como então esperar que reduzam seu próprio ganho, em tal circunstân-
cia, em eventuais decisões de demandas com objeto de fazer valer a limitação constitucional para 
todo e qualquer agente público? Este humílimo escriba possivelmente faria o mesmo...

Considerando a instituição da suspeição, então a forçada conclusão é a de que em ações nas 
quais tenha interesse o próprio juiz- do grau que for –, o julgador não deveria ser um juiz, mas al-
guém fora da magistratura... e, formalmente, pode haver idéia mais ridícula? 

O fato é que dentro desse conhecido quadro o teto aparece como uma pluma em meio a fura-
cão – absolutamente instável, precário, movediço, inconfiável, etéreo como a brisa primaveril. Em 
verdade constitui uma ficção constitucional, desde a Carta de 1.969 para não retroceder muito. A 
quem, então, o constituinte repetidamente insiste em tentar enganar com a farsa?

Tanto teatro constitucional nos leva a considerar, algumas décadas após o teto ter sido insti-
tuído na letra da Carta, que deve estar errado, e ser irrealizável. Possivelmente é muito baixo, ou de 
outro modo antitécnico e irrealístico. 

Com efeito, misturar remuneração com indenização, e ainda com benefícios previdenciários, 
a tudo lançando num balde a ser remexido com colher de pedreiro para desse resultado, ou dessa 
mixórdia, extrair um limite de pagamento para qualquer agente público não parece ser trabalho 
dos mais refinados, nem de grande técnica.

O que se pode recomendar ao constituinte, do fundo da nossa desimportância, é repensar em 
profundidade a concepção do teto remuneratório do agente público brasileiro. Tudo o que até ago-
ra se realizou fracassou retumbantemente, a evidenciar que algo está errado naquela formulação. 
Tenha-se sempre presente que nem todo diletante do direito constitucional é afeito à arte do teatro.

O segundo tema a ser muito rapidamente focado é o da previdência pública e dos regimes 
previdenciários locais.

Não é necessário nascer encarnado no profeta Daniel, na pitonisa de Delfos, em Michel de 
Nostredame, ou mesmo na Mãe Dinah, para o cidadão minimamente consciente dar-se conta de 
que nenhum sistema de previdência que (I) não cobre contribuições de seus segurados; (II) pague 
aposentadorias e pensões integrais, iguais ao do último vencimento com vantagens incorporadas, 
e (III) despreze cálculos atuariais, e o exatismo dessa ciência, em prol de politicalhas crápulas e ca-
nalhas de índole eleitoreira e custeadas pelo dinheiro escorchado do cidadão em impostos e encar-
gos do quais ele não obtém fruto nem retorno algum, e (IV) com frequência estenda os benefícios a 
filhos do segurado até 21 anos, ou os prodigalize a filhas solteiras (ou que assim finjam ser) por toda 
a sua vida, possa dar resultado para sempre, e se manter hígido por muito tempo.

Somente irresponsáveis da pior categoria, seres levianos e fúteis a mais não poder, desinteres-
sados do futuro do seu país e dos seus cidadãos daqui a algum tempo, somente doidivanas sonha-
dores que imaginam viver no país das maravilhas e numa cornucópia interminável de benesses 
que brotam do nada, apenas arremedos de constituintes dessa natureza podem concebe, em seus 
delírios, um regime previdenciário que se sustente sozinho e pela graça da divindade, como até há 
bem pouco tempo foram os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos estatu-
tários em nosso sofrido país.

Atualmente, e desde o início do milênio, esses regimes passaram a cobrar contribuições dos 
segurados, porém (I) nunca o fizeram antes, e o descalabro passivo se avolumou insuportavelmen-
te através das décadas, e (II) já restou evidente que os 11% hoje recolhidos não cobrem a despesa, e 
que a deflagração atômica de Hiroshima, de matiz previdenciário, se repetirá.

Recorde-se, aliás, que já começou, por exemplo no Estado do Rio de Janeiro, e já inicia seus 
efeitos no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais, no Ceará e alhures. Basta esperar, e como a coisa 
anda todos terão seu quinhão.
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Nem o Executivo nem os parlamentares se dão conta de que os Municípios pararão, os Estados 
pararão, a União parará, os aposentados ficarão sem receber seus proventos, e os pensionistas de 
mesma forma, e o caos mais tenebroso se instalará no país a persistir a indiferença daquelas auto-
ridades ante uma questão que até deficientes visuais absolutos enxergam com nitidez.

Não se ignoram as ingentes tentativas pelo governo federal, ainda que com décadas de atra-
so, de reformar a previdência social, sobretudo dos estatutários que recebem benefícios integrais, 
porém esse mesmo público beneficiário rechaça qualquer alteração como se fora uma abrupta 
invasão de marcianos em sua casa. 

Não se dão conta de que dinheiro não dá em árvore, nem cai do céu como o bíblico maná, e 
que simplesmente acaba sem deixar rastro se não for suprido por fonte segura e sustentável. Não 
entrega os anéis, preferindo arriscar perder os dedos – e tenha certeza de que, a manter essa atitu-
de, os perderá.

E os parlamentares a sua vez, que enxergaram apenas até as eleições de outubro, jamais ad-
mitiriam desgastar-se junto ao eleitorado a arriscar a oportunidade de se reelegerem para a irreal 
mordomia que os viciou e que, convenhamos, ser-lhes-ia dolorosíssimo perder de uma hora para 
outra... 

Resultado: nenhum. A hora do cadafalso se acerca, e – notável! – ninguém parece enxergá-la! 
Ao regime de previdência prefere-se outro, o da divina providência, o do deus-dará. E o beneficiário 
não se dá conta de que até mesmo a divindade, um dia, se cansa. E que, a julgar pelo Rio de Janeiro 
e ao que tudo indica, esse dia chegou.

O assunto seguinte a ser ventilado nesta ligeira mas apocalíptica resenha é relativo à indis-
farçada e resoluta atitude, pelos governos estaduais e municipais, de descumprir às claras e sem 
nenhum disfarce algumas normas gerais de licitação, constantes da ainda viva e saudável lei na-
cional das licitações e dos contratos administrativo, a Lei nº 8.666, de 1.993. Trata-se das fases pro-
cedimentais do certame licitatório, que a norma geral de licitação estabelece como sendo, antes, a 
da habilitação dos licitantes, e depois a do julgamento das propostas dos licitantes definitivamente 
habilitados.

Sempre constituiu um alcandorado sonho dos operadores e dos estudiosos das licitações in-
verter aquelas fases – e com todo motivo deste mundo -, de modo que antes se abrissem as propos-
tas de todos, e depois se abrissem os documentos habilitatórios apenas do vencedor das propostas. 
Imagine-se o ganho de eficácia do procedimento, e o tempo, e o ranger de dentes, e os ódios entre-
cruzados e as ameaças de atentados, que se poupam.

Sim, porque a grande dificuldade nas licitações sempre foi a habilitação, onde tudo acontece 
pelos motivos melhores e pelas infâmias, mas sórdidas dos pilantras e dos cafajestes de plantão 
que apenas participam, sabendo que jamais vencerão os certames até porque não é isso que lhes 
interessa, para criar dificuldades aos demais, um dos quais se sagrará vencedor, com o fito de na 
sequência vender-lhes as mais gentis facilidades. Talvez as licitações em nosso país reúnam mais 
ratazanas que os arrabaldes da Paris pré-revolucionária.

O pregão – Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2.002, editada após 18 (dezoito) medidas provisórias 
se sucederem introduzindo a modalidade, aliás contra previsão expressada lei de licitações, art. 22, 
§ 8º – inverteu aquelas fases, e com isso a ideia foi enfim materializada para ama espécie de licita-
ção. Era o mote que todos aguardavam!

Considerando que o Executivo federal e também o Congresso jamais tiveram interesse real 
em trocar a lei de licitações por outra melhor – e a baboseira interminável dos discursos contra ela 
sempre foram conversa fiada, ou parolagem flácida para dormitar bovino -, e não mais suportando 
a inércia da União, então um Estado resolveu solucionar o problema dentro do seu âmbito, e editou 
lei com a inversão. Foi a Bahia.

Seguiu-a Minas Gerais, depois o Espírito Santo, e a seguir São Paulo, no que logo foi imitado 
pela sua Capital, todos editando suas leis que copiavam a inversão da lei do pregão. Na sequência 
praticamente todos os Estados fizeram o mesmo, e os Municípios, sem ter por quê esperar, aderi-
ram à ideia.

Hoje em dia a regra, absolutamente pacificada e isenta de qualquer cogitação de legalidade, é 
essa, e a lei de licitações, com suas normas gerais prevendo que antes deve vir a habilitação e ape-
nas depois o julgamento das propostas... ora, a lei... 

 Isto é o direito de nosso país: revogação por desuso, como jocosamente Márcio Cammarosano 
costumava referir entre os amigos. O mecanismo é esse: se a lei unanimemente cansou os aplica-
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dores, e se francamente não mais atende o (correto e razoável) interesse dos aplicadores, então se 
a mudaipso facto, sic et simpliciter, sem indesejáveis conflitos ou dissensões que tanto agastam os 
ânimos e irritam as pessoas. O Brasil sempre foi, com justo orgulho, o país da conciliação e do en-
tendimento, e da paz na terra aos homens de boa vontade.

Prossigamos evocando outro hodierno tormento das paragens tupiniquins, o da assim dita 
reforma trabalhista, vista de dentro do serviço público. Deve ser examinada, mesmo nesta curta 
seleção de aspectos, au vol d’oiseau, muito breve e superficialmente, porque ao final de abril de 
2018 o panorama não poderia ser mais confuso e incerto.

A medida provisória que atenuava os efeitos da dita reforma, que foi promovida pela Lei nº 
13.467, de 13 de julho de 2.017, teve seu prazo de validade transcorrido sem aprovação, de modo 
que caducou e desapareceu do ordenamento. Naquele momento – 30 de abril de 2.018 -, vale por-
tanto a lei na sua redação originária. Em uma semana, entretanto tudo poderá ser diferente nesta 
casa da mãe-joana que é nosso país, e nesta festa do caqui que está nosso direito.

O primeiro ponto da reforma a merecer reflexão é a tão propalada prevalência do acordado 
sobre o direito legislado. Lê-se do art. 511-A da CLT, com a redação dada pela lei da reforma, que: 

A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando, entre 
outros, dispuserem sobre: I – pacto quanto à jornada de trabalho, observados os limites consti-
tucionais; II – banco de horas anual; III – intervalo intrajornada, respeitado o limite mínimo de 
trinta minutos para jornadas superiores a seis horas; IV – adesão ao Programa Seguro-Emprego 
(PSE), de que trata a Lei nº 13.189, de 19 de novembro de 2015; V – plano de cargos, salários 
e funções compatíveis com a condição pessoal do empregado, bem como identificação dos 
cargos que se enquadram como funções de confiança; VI – regulamento empresarial; VII – re-
presentante dos trabalhadores no local de trabalho; VIII – teletrabalho, regime de sobreaviso, 
e trabalho intermitente; IX – remuneração por produtividade, incluídas as gorjetas percebidas 
pelo empregado, e remuneração por desempenho individual; X – modalidade de registro de 
jornada de trabalho; XI – troca do dia de feriado; XII – enquadramento do grau de insalubrida-
de; XIII – prorrogação de jornada em ambientes insalubres, sem licença prévia das autoridades 
competentes do Ministério do Trabalho; XIV – prêmios de incentivo em bens ou serviços, even-
tualmente concedidos em programas de incentivo; XV – participação nos lucros ou resultados 
da empresa. (Negrito nosso).

Observa-se assim o vasto número de assuntos em que prevalece a convenção coletiva e o acor-
do coletivo de trabalho sove o direito legislado, ou seja, a letra da lei, que até ontem era sagrada e, 
dissesse o que dissesse, prevalecia sobre outra fonte infraconstitucional de direito. Inverteu-se o 
antigo panorama, e vale antes a tratativa coletiva sobre a lei. 

Até este ponto, entendemos magnífica a ideia, que ineditamente admite que trabalhadores e 
empregadores sejam capazes de negociar recíprocas vantagens e obrigações, escapando à tutela 
muita vez bisonha, muita vez abertamente estúpida e quase sempre ultrapassada, da lei. O empre-
gado não é um retardado mental que necessita a tutela estrita e permanente da lei e do estado, e o 
empregador não é um feitor de escravos e torturador implacável de seus servidores. A lei reconhece 
que as partes detêm inteligência e discernimento bastantes para negociarem condições dos con-
tratos, tal qual nos contratos civis.

O que, entretanto, para aqui chama a atenção é a implicação dessa negociabilidade dentro do 
serviço público, na organização dos quadros de servidores públicos regidos pela CLT. 

Por muito nova que seja a matéria, resta claro que dentro do serviço público não poderá 
existir toda aquela liberdade negocial entre as partes, de um lado o estado e de outro o servidor 
celetista.

Sabe-se que um dos pilares da Administração pública , talvez porventura o principal e que rege 
toda a concepção do estado moderno e institucionalizado, é o princípio da legalidade, que vem ins-
crito no art. 37 de nossa Constituição, segundo o qual a Administração só faz o que a lei lhe permite 
fazer, ou lhe manda fazer, proibida a liberalidade onerosa não autorizada na lei.

Trata-se de uma das mais salutares e indispensáveis balizas de administração pública, sem 
a qual o estado voltaria a ser uma selvageria medieval, ou anterior, na qual o poder do soberano, 
do príncipe, do sultão, do califa, do cacique ou do tirano não teria limite algum em nenhum 
assunto.
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A diferença principal entre Calígula e um presidente de república institucionalizada é a exis-
tência do princípio da legalidade, que reduz a discricionariedade do último a trilhas pré-traçadas 
e objetivas, enquanto que no primeiro caso o humor do cafajeste e tarado imperador é que a cada 
momento ditava a sua conduta, até que em boa hora foi assassinado.

Nesse sentido o serviço público organiza seus quadros de pessoal, há muitas décadas, segundo 
a Constituição e a legislação administrativa local, uma a ditar normas amplas e a outra a disciplinar 
internamente a sua organização. Fora da lei não se concebe, desse modo, nenhuma organização 
legítima e juridicamente regular. 

Tanto é verdade que é regra pacífica na organização estado brasileiro que não se aplicam con-
venções e acordos coletivos ao pessoal do serviço público regido pela CLT, porque decisão alguma 
entre as partes se pode sobrepor, nessa matéria, à regra da lei local. O erário e o orçamento público 
não podem, com todo efeito, ficar à mercê de instabilidades e de incertezas de semelhante ordem, 
virtualmente opostas a qualquer regra organizativa do serviço público, estritamente rigorosa como 
precisa ser.

Não se pode imaginar que um acordo coletivo, figura absolutamente estranha à organização 
do pessoal do serviço público e que nunca teve qualquer participação naquela organização por 
incompatibilidade institucional absoluta, possa agora impor-se à lei local, emanada do Executivo 
que propõe o que pode e o que entende conveniente, e o que o Legislativo a seguir aprova, modifi-
cando ou não, segundo também entenda plausível e adequado. 

É a própria Constituição que, de outro modo, assim o determina, além de no caput do art. 37 
ao prever genericamente a regra da legalidade, em momentos como o inciso X do mesmo art. 37, 
a estabelecer que a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 
somente poderão ser fixados ou alterados por lei especifica, observada a iniciativa privativa em 
cada caso.

Outro momento da Constituição, o art. 6, § 1º, inciso II, alínea a, fixa que são de iniciativa 
exclusiva do Presidente da República as leis que disponham sobre criação de cargos, empregos e 
funções da Administração direta e autárquica, e aumento da sua remuneração.

Fecham-se assim as portas a qualquer outra forma de criação de postos de trabalho ou de 
fixação da remuneração de servidores públicos que não a lei. O acordo e a convenção coletiva, 
portanto, passam longe do serviço público e não se está tratando das estatais, que são empresas do 
estado, constituídas sob o modelo privado.

Passa-se à questão, suscitada pela reforma trabalhista, da assim denominada terceirização da 
atividade-fim das empresas, e sobre que reflexo isso possa ter dentro da organização do estado.

Ocorre que havia sérias restrições, da lei, mas sobretudo da implacável jurisprudência tra-
balhista, a que as empresas contratassem outras empresas para que pelas primeiras executasse 
trabalhos compreendidos na atividade-fim e no objeto social das primeiras. O trabalho final que 
a empresa deveria realizar para sua clientela era então executado por outra empresa em nome da 
primeira. A clientela obtinha o trabalho contratado, ainda que não executado pessoalmente pela 
empresa que para aquilo fora contratada.

E daí? – perguntamos. Se o serviço foi entregue corretamente, onde algum impasse de legali-
dade, de regularidade ou de normalidade negocial? Apenas na imaginação de medievais autoungi-
dos protetores dos trabalhadores, tuteladores que ninguém pediu e que em geral os trabalhadores 
gostariam de ver bem longe, próprios de um país do terceiro mundo, retrógrado, atrasado, paterna-
lista, caolho e míope como é nosso Brasil, que ainda hoje prestigia a legislação outorgada por um 
ditadorzinho dos mais ordinários.

Mil vezes benvinda seja a reforma trabalhista, porém neste ponto temos outra inaplicabilidade 
da regra ao serviço público. Em primeiro lugar porque a terceirização está amplamente permitida 
pela reforma, para qualquer atividade, inclusive a principal, da empresa que terceiriza os serviços 
que alguém lhe contratou. 

Reza a lei da reforma, ao dar a seguinte nova redação à Lei nº 6.091/74, que versa sobre o ser-
viço terceirizado – e que se desmoralizou total e completamente com a reforma, e que atualmente 
merece ser jogada num porão de antiguidades curiosas:

“Art. 5º-A.   Contratante é a pessoa física ou jurídica que celebra contrato com empresa 
de prestação de serviços relacionados a quaisquer de suas atividades, inclusive sua atividade 
principal.
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Se, portanto, a Administração pública tinha de se preocupar com condenações trabalhistas 
por terceirizar fora das hipóteses da péssima Lei nº 6/091/74, essa preocupação teve fim. O país dá 
um passo em direção ao futuro, e os trogloditas jurídicos que defendiam a proibição de terceirizar 
precisarão encontrar algo diferente a fazer.

Foca-se agora, e por fim, a nova sucumbência em ações trabalhistas.
A imprensa noticia repetidamente em 2.018 que após a lei da reforma trabalhista – a qual, 

sozinha e isoladamente considerada, a nosso ver já justifica o mandato do atual presidente da Re-
pública – caíram em cerca de 70 % (setenta por cento) as ações trabalhistas. 

Só esse feito já indica que nem tudo está perdido em nosso país, como parecia e muita vez ain-
da parece. Existe um alento de vida inteligente a perlustrar os espaços de nossa nação, e alvíssaras.

Os fanfarrões irresponsáveis que ingressavam com enxurradas de reclamações trabalhistas as 
mais picaretas e desavergonhadas apenas o faziam, instilados muita vez por profissionais de baixís-
sima qualidade moral e técnica, porque nada tinham a perder com aquilo. Eram frequentemente 
trabalhadores de mínima ou de nenhuma qualificação, que buscavam sobreviver não do seu traba-
lho, mas pelo resultado daquelas ações. 

Não havia honorários de sucumbência na Justiça do Trabalho – porque o ditadorzinho retro
-referido a seu tempo não o permitiu -, de modo que era voz corrente a de que “em ação trabalhista 
sempre alguma coisa se leva”. Assim, por que não tentar? Esse cidadão muita vez ingressava em 
um emprego já arquitetando que espécie de reclamação moveria ao cabo de algum tempo, e disso 
vivia – inclusive na Administração pública, porque empregados medíocres nunca constituíram ex-
clusividade da empresa privada.

A reclamação trabalhista, entretanto, neste momento deixou de ser o, potencialmente muito 
lucrativo, divertimento de aventureiros, porque passou a ser previsto o honorário de sucumbência, 
tal qual ocorre no processo civil, aos perdedores da ação, mesmo que o reclamante. E os efeitos da 
novidade não tardaram, com a subsequente notícia, repita-se, de que o movimento das reclama-
ções caiu em cerca de 70% após advinda a nova sucumbência.

A imprensa noticiou, em março de 2018, que um ex-empregado, reclamante perdedor, foi con-
denado na sucumbência mínima da lei, em uma ação contra sua ex-empregadora, no montante 
de R$ 750.000,00 (5% do valor pleiteado, o percentual mínimo da nova regra legal). Deve ter se ar-
rependido da orientação de seu patrono no valorizar a reclamação, mas o caso serve de magnífico 
exemplo a outros aventureiros, para ao menos refletir sobre dois pontos: a) o risco da ação com-
pensa? e b) o valor pedido deve mesmo ser este?

Para a Administração pública, vítima histórica e incomensurável das decisões trabalhistas ao 
longo de muitas décadas, a alteração da regra da sucumbência é alvissareira, pois que também os 
órgãos públicos receberão honorários de sucumbência nas ações trabalhistas que vencerem.

E, pelo princípio da indisponibilidade dos interesses públicos, se não forem pagos pelos su-
cumbentes precisarão ser executados – execução por título judicial -, pena de a autoridade a qual-
quer tempo ver-se responsabilizada por incúria no trato do erário do ente que dirige, com as piores 
consequências políticas, civis e criminais de imaginar.

Direito brasileiro: durma-se com um barulho destes...  

NOTAS

1 É curiosíssimo constatar que, neste país do futebol e a menos de dois meses ao início de mais uma copa do 
mundo, as pessoas comuns, entrevistadas na rua neste abril de 2.018, demonstram dominar a escalação do 
Supremo Tribunal Federal mas não conhecem a da seleção canarinha!.. Até ontem esse fato seria tido como 
saborosa piada, mas é real. Excelente! Será com isso que o brasileiro começa a despertar de sua hibernação?

2 Se este artigo for publicado rapidamente, ou de outro modo o número precisará ser revisto.
3 A Suíça tem pouco mais que oito milhões de habitantes, e o Uruguai mal tem quatro. A diferença com o Brasil 

é que esses dois são estados civilizados, o que nosso país não é. E não se alegue a diferença territorial, porque 
o Uruguai é 30% menor que o Estado de São Paulo, que tem 43 milhões de habitantes.

IVAN BARBOSA RIGOLIN é advogado em São Paulo.A
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POR  LUIZ FERNANDO ALOUCHE E RODRIGO ROSALEM SENESE

O 
Ministro do Desenvolvimento Social – Alberto Beltrame, recentemente, ressaltou 
os resultados parciais do pente-fi no feito pelo Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS) nos benefícios de Auxílio-Doença e Aposentadoria por Invalidez. Esta revisão 
teve início em agosto de 2016, com término previsto para fi m deste ano (2018). A esti-

mativa do Governo é de que mais de 20% dos benefícios previdenciários sejam revogados, geran-
do economia aos cofres da União.

Com esta redução nos benefícios, muitas empresas serão impactadas com o retorno daqueles 
empregados que estavam afastados do mercado de trabalho, uma vez que o trabalhador com vín-
culo empregatício ativo no início do gozo do benefício previdenciário mantém o seu contrato de 
trabalho, o qual fi ca suspenso no momento do afastamento, mas retorna ao normal assim que o 
benefício terminar. 

Importante recordar o dever do empregador em promover medidas de proteção e cuidado 
com a saúde dos empregados. A análise da situação peculiar de cada trabalhador se faz necessária 
para impedir a criação e/ou agravamento de doenças.

Qual o impacto da revisão dos benefícios previdenciários nas empresas?

Neste contexto, as empresas devem estar atentas a este movimento de retorno pós-benefício. 
Como um primeiro ponto, importante destacar o dever do empregado se apresentar para o traba-
lho após o fi m do benefício. Na hipótese de o empregado não retornar ao trabalho, injustifi cada-
mente, em 30 dias após a cessação do seu benefício, há possibilidade de dispensa por justa causa 
em decorrência do abandono de emprego1. Como toda justa causa, a cautela é necessária em sua 
aplicação, sobretudo para verifi car o real motivo da ausência.

O segundo ponto de atenção está no dever das empresas de fazer uma análise completa das 
condições de saúde do empregado no seu retorno ao trabalho, sobretudo em relação à causa de seu 
afastamento, de forma a atestar a sua efetiva e completa recuperação. Isso porque, muito embora 
a perícia médica de revisão feita pelo INSS seja realizada por profi ssionais gabaritados, é comum a 
alta previdenciária de empregados que estão impossibilitados de retornar ao trabalho, ou mesmo 
pareceres médicos contrários à conclusão do INSS.

O Impacto da Revisão dos 
Benefícios Previdenciários 
nas Empresas
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Na hipótese do próprio empregado se apresentar na empresa relatando que não concorda 
com a decisão do INSS, fazendo isso de forma fundamentada (com laudos médicos particulares), a 
empresa deve incentivá-lo a tomar as medidas cabíveis, as quais podem ser desde Recursos Admi-
nistrativos perante o INSS e/ou Ações Judiciais perante a Justiça Federal.

Neste sentido, é imprescindível que as empresas tenham documentado, em dossiê assinado 
pelo próprio empregado, que a negativa do retorno ao trabalho se deu por vontade do próprio tra-
balhador. Tal medida é interessante para que, na hipótese de insucesso das medidas administrati-
vas e/ou judiciais acima descritas, o empregado seja desestimulado a acionar a empresa cobrando 
os salários retroativos do período de fim do benefício até o término de seu processo contra o INSS.

Cobranças desta natureza são comuns na Justiça do Trabalho, sendo realizadas sob a alegação 
de que o empregado ficou no “limbo previdenciário”, ou seja, ficou sem receber tanto do INSS, 
quanto do seu empregador. Após a revogação de 20% dos benefícios previdenciários é de se ima-
ginar que estas ações surgirão aos montes, sendo a medida preventiva acima (elaboração de um 
dossiê assinado pelo empregado) uma boa evidência para comprovar que foi o próprio empregado 
que se colocou nessa situação, resguardando, assim, a empresa futuramente.

Simulando outra situação, o empregado se apresenta após a revogação do benefício sem qual-
quer queixa, mas o médico da empresa constata que o empregado não tem condições para laborar. 
Neste caso, a empresa deve estar atenta, pois o “limbo previdenciário” foi causado por ação do empre-
gador, sendo que o trabalhador não pode ficar desamparado, sobretudo quando inapto ao trabalho.

Para contestar a decisão do INSS, o médico da empresa precisa estar seguro de sua decisão, tendo 
por fundamento documentos e exames específicos para que a declaração de incapacidade tenha força 
o suficiente para reverter a decisão previdenciária. Na sequência, é estratégico à empresa auxiliar o 
empregado na busca judicial do reestabelecimento liminar do seu benefício. Importante ressaltar que 
até o reestabelecimento do plano, a empresa deverá custear o salário do empregado, ainda que este 
não trabalhe. Essas medidas são necessárias para não deixar o empregado no “limbo previdenciário”.

Por que evitar o “limbo previdenciário” de seus empregados?

O “limbo previdenciário” envolve um risco que se acumula com o tempo, uma vez que a Justi-
ça do Trabalho já pacificou entendimento de que na hipótese da empresa não aceitar a reintegra-
ção do empregado após a alta do INSS, caberá a ela custear a remuneração do empregado durante 
todo o período parado, até que ele retome a força de trabalho e/ou o seu benefício. 

Desta forma, o cenário é de atenção. Saúde e segurança dos empregados são temas aos quais 
os empregadores devem sempre investir tempo e recursos, pois além de cumprir com o dever de 
garantir a integridade física dos seus trabalhadores, mantém a produtividade e consequente retor-
no financeiro, além de afastar boa parte dos riscos legais decorrentes de acidentes (fiscalizações 
das Autoridades do Trabalho, Ações Judiciais, dentre outros).

Importante que os setores de Saúde do Trabalho, Recursos Humanos e Jurídico estejam ali-
nhados para receber os empregados com benefício previdenciário revogado de forma a atestar sua 
completa aptidão para o retorno as suas atividades ou, caso se constate a sua inaptidão, adotar a 
medida correta para resolução do tema de maneira específica, de modo a garantir atenção ao em-
pregado neste delicado momento, bem como evitar a exposição da empresa.

A inércia e/ou a negligência acarretarão na configuração do “limbo previdenciário”, gerando 
uma contingência inesperada e, normalmente, em valores elevados, ante o não cumprimento dos 
deveres de proteção legalmente estabelecidos.  

NOTA

1 “Súmula nº 32 do TST ABANDONO DE EMPREGO – Presume-se o abandono de emprego se o trabalhador não 
retornar ao serviço no prazo de 30 (trinta) dias após a cessação do benefício previdenciário nem justificar o 
motivo de não o fazer.”

LUIZ FERNANDO ALOUCHE é sócio responsável pela 
área trabalhista do IWRCF.

RODRIGO ROSALEM SENESE é coordenador da área 
trabalhista do IWRCF.A
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POR  C RISTIANE FERREIRA LEITE LOPES 

CONTEXTO

D
esde a entrada em vigor da Reforma Trabalhista, que tornou facultativa a contribui-
ção sindical, o que se tem notado é que, na prática, os sindicatos de empregados têm 
buscado outros meios para obter a receita perdida. Essa busca, inclusive, foi reforça-
da em 29.06.2018, com a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) pela constitucio-

nalidade da alteração legislativa.
Independentemente das discussões técnicas e políticas em torno do tema, o que o dia a dia 

das relações trabalhistas sindicais têm acentuado é a dúvida acerca do quão positiva, ou negativa, 
foi essa mudança.

Isto porque, também em virtude da Reforma, a prevalência do negociado sobre o legislado 
tornou-se dispositivo normativo, o que expandiu o interesse das empresas e dos sindicatos em 
estreitarem as suas relações. Os sindicatos, para “marcarem presença” junto aos empregados; e as 
empresas, para colocarem em prática questões trabalhistas de interesse do seu negócio, e também 

“O Brasil, embora seja membro fundador da Organização Internacional 
do Trabalho (OIT), que é a favor da pluralidade sindical, adota um 
sistema rígido de sindicalização, oposto à liberdade de escolha dos 
trabalhadores.”

Acabou a contribuição sindical?

D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
Oano II - nº 22 - outubro de 201816



www.zkeditora.com          

Conceito Jurídico
Trabalhista, Sindical 

& Previdenciário

17

possibilidades trazidas pela Reforma (como a jornada de trabalho intermitente, a identificação dos 
cargos que se classificam como funções de confiança e enquadramento do grau de insalubridade, 
dentre outras).

Ocorre que o estreitamento dessas relações e a facultatividade da contribuição sindical vêm 
sendo acompanhados de reflexos financeiros para ambos os lados, o que, grosso modo, significa 
que alguns sindicatos precificaram os seus serviços, e algumas empresas, por sua vez, passaram a 
pagar por eles.

Independentemente de eventuais questionamentos sobre a correção (ou não) desse procedi-
mento, porque esse não é objetivo deste texto, a pergunta que paira é: o quão salutar será a extinção 
da compulsoriedade da contribuição sindical, efetivamente, para a sociedade?

Essa pergunta não ignora que, antes mesmo da Reforma, alguns sindicatos já cobravam pela 
prestação de serviços. Mas o fato é que a facultatividade da contribuição sindical e a prevalência do 
negociado sobre o legislado tendem a intensificar essa prática, e, eventualmente, criar uma com-
pulsoriedade de custeio extralegal. 

Alguns podem pensar, de forma rasa ou “robin-hoodiana”, que essa modificação seria justa, 
porque o dinheiro sairia daqueles que, supostamente, são os mais endinheirados, e não mais dos 
bolsos dos trabalhadores.

Ocorre que a prática pode ser negativa tanto para as categorias profissionais quanto para as 
econômicas.

Para as categorias profissionais, porque pode implicar a modificação do pólo de interesse das 
entidades sindicais que lhes representam, pois – pergunta-se – seria possível a tais entidades de-
fenderem, com isenção de ânimo, as pretensões dos trabalhadores, quando quem passou a garan-
tir as suas atividades foram as empresas?

Reforça essa pergunta o fato notório de que a maioria dos representados, quando questiona-
dos em março de 2018, declarou não autorizar o desconto salarial do valor da contribuição sindical 
(foi o que a prática nos mostrou na primeira oportunidade pós-Reforma que os empregados tive-
rem amparo ao se manifestar sobre referida autorização).

Para as categorias econômicas, tal mudança pode ser negativa pela possibilidade de se torna-
rem reféns de pagamentos de taxas para contar com as providências dos sindicatos e não contrariar 
as entidades profissionais.

Tais questionamentos, combinados com os fatores, dentre outros, de que (i) os sindicatos pre-
cisam de renda para sobreviver, (ii) os trabalhadores são livres para se sindicalizar e (iii) a contri-
buição obrigatória gerou uma multiplicação de sindicatos não atuantes no Brasil, fazem com que 
cheguemos à conclusão de que a compulsoriedade ou a facultatividade da contribuição sindical 
não são negativas e nem positivas, pois não consistem no verdadeiro problema, que é o sistema 
sindical brasileiro pautado na unicidade, e não na pluralidade sindical.

Com efeito, a pluralidade sindical, adotada na maioria dos países da Europa e da América do 
Norte e do Sul, é um estímulo à verdadeira representação, pois permite que os sindicatos ofereçam 
melhores serviços, tenham mais força e contem com mais associados, e, consequentemente, pos-
suam receita para sobreviverem por conta própria, por meio do bom trabalho prestado. Aliás, neste 
ponto, destacamos que o Brasil, embora seja membro fundador da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT), que é a favor da pluralidade sindical, adota um sistema rígido de sindicalização, 
oposto à liberdade de escolha dos trabalhadores.

Considerando, contudo, que o Congresso Nacional, pelos seus membros eleitos, na avaliação 
da Reforma Trabalhista, passou longe dessa análise, todas as discussões técnicas e políticas em 
torno da facultatividade (ou compulsoriedade) da contribuição sindical parecem nos levar a um 
debate do tipo “quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha?”.

De qualquer forma, como o que se reformou não foi o cerne do problema, esperemos para ver 
o que o tempo e a sociedade mostrarão sobre o “puxadinho” legislativo feito em relação à contri-
buição sindical.  

CRISTIANE FERREIRA LEITE LOPES é especialista em relações do trabalho do Autuori Burmann Sociedade de Advogados.A
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POR FERNANDO BORGES VIEIRA E RENATA CRISTINA MARQUES FERREIRA

ENFOQUE

R
espeitadas exceções, é muito comum que o empregado (refi ro-me à espécie e não ao 
gênero, razão pela qual de considerar-se também a empregada) dedique maior parte 
de sua vida às horas de trabalho, o que importa em estabelecer que – muito provavel-
mente – seu relacionamento pessoal com colegas supere o tempo de relacionamento 

com pessoas estranhas à empresa.
Desta convivência diária é possível surgir sentimento que extravase a esfera do coleguismo ou 

da simples amizade, nascendo um sentimento de caráter amoroso.
Duas podem ser as ações do empregado que permitiu – como se fosse possível impedir – o 

surgimento deste sentimento: conservá-lo consigo e não o manifestar ou noticiá-lo ao outrem.
Na hipótese de o empregado encerrar em si mesmo seu sentimento, não haverá problema no 

que concerne ao ambiente de trabalho. Todavia, se o empregado o manifestar a repercussão pode 
ser danosa, conforme passo a considerar.

Se o sentimento não for correspondido, pode ser que passe a existir certo mal-estar entre os 
empregados envolvidos; ainda, se houver alguma insistência ou condutas inapropriadas, poderá 
ser caracterizado assédio sexual.

Ocorre, se o sentimento for correspondido, estaremos diante de outro problema: pode a em-
presa coibir em seus regulamentos o relacionamento entre empregados?

A 2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho manteve o acórdão do Tribunal Regional do Tra-
balho da 12ª Região que conservou sem reforma a condenação proferida pela Justiça do Trabalho 
de Palhoça (SC) em favor de um empregado demitido por justa causa por manter relacionamento 
amoroso com uma colega de trabalho.

A Reclamada demitiu “motivadamente” um empregado que trabalhou por mais de 25 anos em 
seu favor, sustentando a “motivação”, no fato de que empregado foi dispensado por ter praticado 
falta grave ao descumprir orientação que não permitia o envolvimento, que não o de amizade, en-
tre superiores hierárquicos e subalternos, mesmo fora das dependências profi ssionais.

O juízo monocrático compreendeu por inconstitucional o Código de Ética da empresa e, ao 
fi xar a indenização no patamar de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), considerou que o traba-
lhador demitido laborou por mais e duas décadas sem ter sofrido uma sanção disciplinar sequer.

A sentença também considerou discriminatória a dispensa, pois a outra parte envolvida foi 
demitida imotivadamente, ao contrário do que ocorreu com o Reclamante.

Ainda, a juíza considerou tecnicamente a intensidade do sofrimento do ex-empregado, a im-
portância do fato, a inexistência de retratação espontânea da dispensa pela (Reclamada), o longo 
tempo dedicado à empresa e, ainda, o fato de o trabalhador ter concordado, em juízo, com a pro-
posta de reintegração, que não foi aceita empresa.

O Tribunal Regional do Trabalho, sem sede de Recurso Ordinário, manteve a decisão de pri-
meiro grau, sob a tese de que a despedida por justa causa é medida extrema, prevista na CLT para 
as hipóteses em que a gravidade do ato faltoso tornar impossível a manutenção do contrato de 
trabalho, devido à quebra de confi ança entre as partes envolvidas.

Considerou o Regional ser da natureza humana estabelecer relações empatias e antipatias, 
encontros e desencontros, amores e desamores.

Relacionamento amoroso 
no ambiente de trabalho
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Inconformada, a Reclamada interpôs Recurso e Revista, em cujo bojo defendeu a violação ao 
inciso V do artigo 5º da Constituição Federal e a existência de dissídio jurisprudencial, colacionan-
do as decisões de outros Regionais.

A todos os recursos interpostos pela Reclamada negou-se provimento, mantendo-se a conde-
nação da empresa a indenizar o trabalhador em razão dos danos morais experimentados.

Mas, enfi m: pode a empresa coibir em seus regulamentos o relacionamento entre emprega-
dos? A resposta é simples: sob a ótica de nosso ordenamento jurídico não.

Importa perceber o fato de que muitas empresas multinacionais apenas traduzem o código de 
ética matriz e, dependendo de sua nacionalidade, é possível – à luz da legislação vigente no país de 
origem – que a política interna seja regulamentada no sentido de ser proibido o relacionamento 
entre empregados.

Em nosso país, no entanto, tal regulamentação é considerada inconstitucional, pois ingressa 
na vida privada das pessoas, na intimidade de cada qual, o que não é suscetível ao poder de gerên-
cia do empregador.

De outra monta, é compreensível que o empregador não queira que empregados de sua em-
presa mantenham relacionamento, pois pode haver – ao menos em tese – a concessão de privilé-
gios, a desatenção com o próprio trabalho e uma série de outras questões que podem trazer consi-
go o condão de interferir negativamente no ambiente de trabalho – com maior razão se o namoro 
for entre empregados hierarquicamente vinculados ou do mesmo setor.

A solução deste problema que nos parece igualmente simples. O empregador pode, sem cau-
sar espécie alguma de constrangimento ou detrimento aos empregados, transferir um dos traba-
lhadores para outro setor, evitando que durante o horário de trabalho permaneçam próximos.

Convém salientar, não pode restar caracterizada espécie alguma de discriminação ou qual-
quer detrimento ao empregado transferido, eis porque se aconselha que esta transferência seja 
realizada às claras e com a devida aquiescência, conscientizando-se os empregados envolvidos que 
se trata de medida preventiva e que os benefi cia.

Sendo nossa particular compreensão, também é razoável que o Departamento de Recursos 
Humanos convoque os envolvidos e de forma hábil e respeitosa os oriente no sentido de que man-
tenham uma postura profi ssional durante o expediente.

Sentimo-nos obrigados a pontuar que regra alguma no mundo, seja a qualquer tempo ou em 
qualquer espaço, terá o poder de sucumbir o amor entre duas pessoas. E, como o poder do empre-
gador é limitado pela reserva e respeito à intimidade da pessoa humana, punir os namorados com 
a dispensa sem justa causa não nos parece ser mesmo a medida mais acertada.

Em conclusão, em que pese não haver na legislação brasileira proibição de que colegas se 
relacionem, normas e regulamentos internos das empresas podem conter proibição de relacio-
namento amoroso entre seus empregados. 

Importante destacar, embora o amor seja inevitável, algumas atitudes devem ser evitadas, 
pois não podemos esquecer que o trabalho é, acima de tudo, um ambiente sério e profi ssional. 
Apesar de decisões na justiça favorecerem o namoro entre colegas de trabalho, é preciso priorizar 
o respeito aos limites, evitando-se condutas impróprias para o ambiente de trabalho, sob pena 
de aplicação de advertência verbal ou escrita, suspensão e, em casos mais graves, a dispensa por 
justa causa, nos moldes do art. 482, alínea b, da Consolidação das Leis do Trabalho. 

Como equacionar esta questão? É fácil: bom-senso!   

FERNANDO BORGES VIEIRA é Advogado desde 1997 – Sócio Administrador de Fernando Borges Vieira Sociedade de Advogados 
e Owner e Legal Coach de Lawyers Coaching/Desenvolvimento de Performance e Competências Jurídicas – Especialista em Com-
pliance (Insper) – Especialista em Compliance Anticorrupção (LEC) - Especialista em Liderança (FGV – GVlaw) – Especialista em Direito 
Processual Civil (CPPG/FMU) – Certifi cado em Compliance Anticorrupção (LEC) – Personal, Professional e Leader Coach pela Sociedade 
Brasileira de Coaching (SBC) – Professor de Pós-Graduação Direito Processual do Trabalho – Diretor do Núcleo de Direito Processual 

do Trabalho da OAB/SP/Jabaquara – Membro da Comissão Especial de Coaching Jurídico da OAB/SP – Associado Instituto dos Advogados de 
São Paulo (IASP) – Associado à Associação dos Advogados de São Paulo (AASP) – Associado à Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas 
(ABRAT) – Associado à Associação dos Advogados Trabalhistas do Estado de São Paulo (AATSP)  – Associado ao Instituto Brasileiro de Compliance 
(IBC) – Associado ao Instituto de Compliance do Brasil (ICB) – Palestrante OAB/SP e Escola Paulista de Advocacia – Autor e coautor de obras e 
relevantes artigos jurídicos.

RENATA CRISTINA MARQUES FERREIRA é Advogada desde 2005 inscrita OAB/SP 235.138, Bacharela em Direito (UiFMU)e Coorde-
nadora da unidade de Fernando Borges Vieira Sociedade de Advogados em Santos e região. 
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FICHÁRIO JURÍDICO

A mudança de sexo e seus 
efeitos no regime próprio

POR  BRUNO SÁ FREIRE MARTINS

“Em que pese o impacto atuarial decorrente da modifi cação de sexo e a 
inexistência de possibilidade de conversão de tempo, faz-se necessário 
que haja uma solução jurídica para a situação.”

D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O



www.zkeditora.com          

Conceito Jurídico
Trabalhista, Sindical 

& Previdenciário

21

A 
previdência do servidor público, tecnicamente denominada Regime Próprio, estabe-
lece para a concessão de aposentadorias voluntárias requisitos cumulativos dentre os 
quais figuram especialmente o tempo de contribuição e a idade definidos de acordo 
com o sexo do servidor.

Nos dias atuais é cada vez mais comum que, por opção ou por questões genéticas, as pessoas 
tenham seu sexo juridicamente alterados, situação essa que implica em uma série de consequên-
cias jurídicas.

As quais podem afetar diretamente a aplicação das regras de aposentadoria do servidor quan-
do a modificação ocorre após o seu ingresso no serviço público, ensejando a dúvida se aplica-se 
àquela pessoas as regras definidas para o sexo que possuía no momento de seu ingresso no serviço 
público ou aquelas que regulam a inativação de acordo com o sexo que possuírem por ocasião da 
aposentadoria.

Exigindo-se, assim, uma análise pormenorizada da situação, objetivando tentar se delimitar 
um mínimo jurídico para a definição de quais regras devem ser aplicadas.

APOSENTADORIA

A Aposentadoria consiste em benefício decorrente do preenchimento dos requisitos consti-
tucionais de natureza cogente ou voluntária, autorizadores da inativação remunerada do servidor 
público.

Analiticamente, há a ocorrência de um evento do mundo fático – doença incapacitante, por 
exemplo – que, submetido às hipóteses jurídicas tipificadas na Lei Maior, constitui-se em fato jurí-
dico provedor de direitos.1

A inativação do servidor público conforme estabelece os incisos I e II  do § 1º do artigo 40 da 
Constituição Federal pode se dar compulsoriamente, por invalidez ou voluntariamente.

A aposentadoria compulsória é aquela onde se presume a impossibilidade de manutenção do 
exercício das atribuições do cargo do servidor por ter ele alcançado determinada idade, presunção 
essa que é absoluta.

Já a aposentadoria por invalidez decorre da presença de incapacidade laboral permanente em 
razão de uma doença ou acidente que podem ou não ser laborais.

Por fim, a aposentadoria voluntária é aquela cuja concessão depende da manifestação expres-
sa de vontade do servidor que será inativado, dividindo-se em aposentadoria por idade, por tempo 
de contribuição, especial e do professor...2

As duas primeiras modalidades exigem, para a sua concessão, apenas e tão somente que ocor-
ra o fato gerador constitucionalmente estabelecido como causa de inativação, enquanto que as 
aposentadorias voluntárias trazem como exigências para a sua concessão uma série de requisitos, 
dentre os quais figuram idade e tempo de contribuição que são diferenciados de acordo com o sexo 
do servidor público.

REQUISITOS DAS APOSENTADORIAS VOLUNTÁRIAS

As aposentadorias voluntárias são por idade, por tempo de contribuição e idade, especial e do 
professor.

Em todas elas exige-se tempo mínimo no cargo, no serviço público, em se tratando de regras 
de transição também se prevê a necessidade de lapso temporal mínimo na carreira e, principal-
mente, a idade mínima e o tempo de contribuição sendo que este não é exigido nas aposentadorias 
por idade.

Os requisitos de idade e de tempo de contribuição, conforme já dito, são diferenciados de 
acordo com o sexo do servidor público e consistente na exigência de 5 (cinco) anos a menos na 
idade e no tempo de contribuição para as mulheres.

Assim, a aposentadoria por essas regras somente poderá ser concedida quando preenchidos 
todos os requisitos estabelecidos pela regra maior, já que são exigências cumulativas.

Á época da votação da EC nº 20/98, muito se discutiu sobre a manutenção da aposentadoria 
reduzida para as mulheres. Argumentava-se que as mulheres vivem mais no Brasil, então, por que 
reduzir sua idade para aposentação? Já outros alegavam que as mulheres vivem mais justamente 
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por se aposentarem mais cedo... De qualquer forma, o constituinte derivado acabou por manter a 
distinção, tendo as mulheres direito de solicitar a aposentadoria por idade 5 (cinco) anos mais cedo 
que os homens.

Um das principais justificativas para a redução da idade da mulher seria a sua dupla jornada 
de trabalho, isto é, ao mesmo tempo que exerceria suas atividades profissionais, ainda teria de ad-
ministrar o ambiente familiar.3

Da mesma forma ocorre com as outras modalidades de aposentadoria voluntária.

MUDANÇA DE SEXO

De outro lado, nos últimos anos tem se tornado cada vez mais comum o aval judicial para alte-
ração de sexo dos cidadãos brasileiros, as quais podem decorrer tanto de questões genéticas, como 
é o caso dos hermafroditas, por exemplo, quanto da identificação com gênero diverso daquele que 
lhe foi atribuído pela natureza do momento do seu nascimento (transgênero).

O fato é que independente das razões que ensejam tais circunstâncias os Tribunais brasileiros 
vem reconhecendo o direito à modificação de sexo e, por conseguinte, alterações no registro civil 
da pessoa por parte daqueles que se enquadram em uma dessas situações.

Tendo o Supremo Tribunal Federal, ao dar interpretação conforme a Constituição Federal ao 
art. 58 da Lei nº 6.015/73, permitido a alteração do prenome e do sexo daqueles que sejam conside-
rados como transgêneros, conforme se depreende da decisão proferida na Ação Direta de Incons-
titucionalidade nº 4.275, cujo teor é o seguinte:

Decisão: O Tribunal, por maioria, vencidos, em parte, os Ministros Marco Aurélio e, em me-
nor extensão, os Ministros Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes, julgou 
procedente a ação para dar interpretação conforme a Constituição e o Pacto de São José da Costa 
Rica ao art. 58 da Lei 6.015/73, de modo a reconhecer aos transgêneros que assim o desejarem, 
independentemente da cirurgia de transgenitalização, ou da realização de tratamentos hormo-
nais ou patologizantes, o direito à substituição de prenome e sexo diretamente no registro civil. 
Impedido o Ministro Dias Toffoli. Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin. Presidiu o jul-
gamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 01.03.2018. 

A partir desse entendimento consolida-se a jurisprudência pátria no sentido de que a mudan-
ça de sexo autoriza a alteração dos registros civis da pessoa, podendo-se modificar o nome e o sexo 
lançado nos documentos de identificação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. TRANSGÊNERO. MUDAN-
ÇA DE NOME E DE SEXO. POSSIBILIDADE, INDEPENDENTEMENTE DE CIRUGIA DE TRANSGENITA-
LIZAÇÃO. Constatada e provada a condição de transgênero da autora, é dispensável a cirurgia 
de transgenitalização para efeitos de alteração de seu nome e designativo de gênero no seu re-
gistro civil de nascimento. A condição de transgênero, por si só, já evidencia que a pessoa não 
se enquadra no gênero de nascimento, sendo de rigor que a sua real condição seja descrita em 
seu  registro civil, tal como ela se apresenta socialmente. NEGARAM PROVIMENTO. (Apelação 
Cível nº 70073166886, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, 
Julgado em 11/05/2017)

Sem contar os posicionamentos jurisprudenciais que já vinham autorizando a modificação do 
registro civil, mesmo quando não houvesse cirurgia, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE  REGISTRO  DE NASCIMENTO. ALTERAÇÃO 
DO SEXO/GÊNERO DA PARTE AUTORA. TRANSEXUALISMO. AUSÊNCIA DE CIRURGIA DE REDESIG-
NAÇÃO SEXUAL. VIABILIDADE DA ALTERAÇÃO DO REGISTRO. Considerando que a identificação 
pelo gênero não é morfológica, mas, sim, psicológica e que o apelante comporta-se e identifica-
se como um homem, seu gênero é masculino, sobrepondo-se à sua configuração genética, o que 
justifica a alteração no seu registro civil, assegurando o princípio constitucional da dignidade da 

FICHÁRIO JURÍDICO



www.zkeditora.com          

Conceito Jurídico
Trabalhista, Sindical 

& Previdenciário

23

pessoa humana. Apelação provida, por maioria. (Apelação Cível nº 70075931485, Sétima Câmara 
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall’Agnol, Julgado em 28/02/2018)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. REGISTRO CIVIL. ALTERAÇÃO DO SEXO. TRANSEXUAL 
NÃO TRANSGENITALIZADO. CABIMENTO. PRECEDENTES DO STF E DO STJ.

1. Controvérsia acerca da possibilidade de se autorizar a alteração do registro civil para mu-
dança do sexo civil de masculino para feminino no caso de transexual que não se submeteu a 
cirurgia de redesignação genital.

2. Possibilidade de alteração do prenome na hipótese de exposição da pessoa a situações 
ridículas (art. art. 59, p. u., da Lei dos Registros Públicos).

3. Ocorrência de exposição ao ridículo quando se mantém a referência ao sexo masculino, 
embora o prenome já tenha sido alterado para o feminino em razão da transexualidade.

4. Possibilidade de alteração do sexo civil nessa hipótese.
5. Precedentes do STF e do STJ.
6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (STJ. REsp 1561933/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SAN-

SEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 23/04/2018)

Decisões essas que trazem uma série de consequências jurídicas em todos os âmbitos, em es-
pecial no previdenciário, ainda mais, quando a modificação do registro civil se dá após seu ingresso 
no serviço público.

Isso porque,  as regras constitucionais que regulam a concessão da aposentadoria dos servi-
dores públicos, traz a diferenciação dos requisitos idade e tempo de contribuição em razão de seu 
sexo.

Assim, os requisitos para a inativação previstos para determinado sexo, não poderão mais ser 
exigidos em sua literalidade no momento da concessão da aposentadoria, em razão da modifica-
ção do registro civil.

IMPACTOS ATUARIAIS

Um dos principais impactos, em sede da previdência do servidor, encontra-se na seara atua-
rial, à medida que o caput do art. 40 da Constituição Federal exige que os Regimes Próprios obser-
vem o equilíbrio atuarial.

Isso porque os regimes previdenciários devem ser norteados por esse princípio, significando, 
na prática, que o equilíbrio atuarial é alcançado quando as contribuições para o sistema propor-
cionem recursos suficientes para custear os benefícios assegurados pelo regime. Para tanto, utili-
zam-se projeções futuras que levam em consideração uma série de hipóteses atuariais, tais como 
expectativa de vida, entrada em invalidez, taxa de juros, taxa de rotatividade, taxa de crescimento 
salarial, dentre outros, incidentes sobre a população de segurados e seus correspondentes direitos 
previdenciários.4

Portanto, a partir dessas definições, deve-se entender a expressão “equilíbrio financeiro e atu-
arial” como a garantia de que os recursos do RPPS serão suficientes para o pagamento de todas as 
suas obrigações, tanto no curto prazo, a cada exercício financeiro, como no longo prazo, que alcan-
ça todo o seu período de existência.5

Essas projeções aliadas às possíveis receitas previdenciárias presentes e futuras é que definem 
a existência ou não de passivo atuarial no Regime consistente nos valores presentes dos benefícios 
futuros daquele grupo de servidores avaliados naquele momento.

Avaliação essa que é feita com periodicidade anual, ou seja, todo ano é realizado um cálculo 
atuarial.

E ao se tomar como fatores definidores do custo previdenciário obtido nas avaliações anuais, 
que devem ser cobertos no médio e longo prazo, a massa de servidores e a sua expectativa de vida, é 
possível concluir que a mudança de sexo afeta diretamente o resultado atuarial do Regime Próprio, 
já que as mulheres se aposentam 5 (cinco) anos mais cedo e tem expectativa de vida, em torno de 
7 (sete) anos maior do que a dos homens.

Portanto, a mudança do sexo civil de masculino para feminino tende a aumentar o passivo 
atuarial do Regime, enquanto que a modificação do sexo de feminino para masculino tende a re-
duzir esse passivo.
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Cabendo ao Regime Próprio promover a adequação de seu plano de financiamento do passivo 
a essa nova realidade surgida, já que as normas constitucionais e a legislação reguladora da previ-
dência do servidor público não autorizam a cobrança diferenciada de contribuições previdenciárias.

IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DE TEMPO

No Regime Geral e com o objetivo de equilibrar o sistema, existe a possibilidade de, para efei-
tos de aposentadoria especial, o tempo especial ser convertido em outro período especial ou em 
tempo comum, quando o período se der em atividades diversas.

Ocorre que essa possibilidade, por se destinar à aposentadoria especial, pressupõe a exposi-
ção à agentes nocivos, o que por si só já afastaria qualquer possibilidade de sua utilização.

Além disso, há de se frisar que lá a conversão se dá para 15, 20 ou 25 anos destes lapsos tempo-
rais para 30 ou 35 anos, situação que não se equipara à realidade aqui vivida já que os multiplica-
dores utilizados para tanto partem de parâmetros diversos.

Razões pelas quais sua aplicação, ainda que subsidiária, tendo como fundamento o § 12 do art. 
40 da Constituição Federal, é afastada de plano.

Sem contar que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que 
é vedada a aplicação dessa regra de conversão em sede de Regime Próprio, senão vejamos:

EMENTA: Agravo regimental em mandado de injunção. Aposentadoria especial de servidor 
público. Artigo 40, § 4º, da Constituição Federal. Conversão de período especial em comum. Im-
possibilidade. Inexistência de previsão constitucional. Não conhecimento do agravo regimental. 
1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pro-
nunciamento monocrático tido por merecedor de reforma, como consagrado no art. 317, § 1º, 
do RISTF. 2. O mandando de injunção possui natureza mandamental e volta-se à colmatagem de 
lacuna legislativa capaz de inviabilizar o gozo de direitos e liberdades constitucionalmente asse-
gurados, bem como de prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (art. 5º, 
LXXI, da CF/88). 3. O art. 40, § 4º, da CF/88 não prescreve direito à conversão do tempo de serviço 
prestado em condições especiais em tempo comum para averbação, não se conhecendo de man-
dado de injunção quando inexistente previsão constitucional específica para tanto. 4. Agravo re-
gimental do qual não se conhece. (MI 6584 AgR, Relator(a):  Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, jul-
gado em 01/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-288 DIVULG 13/12/2017 PUBLIC 14/12/2017).

Sendo, mais recentemente, sua repercussão geral reconhecida nos seguintes termos:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. 
ARTIGO 40, § 4º, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Pedido de averbação de tempo de serviço pres-
tado em atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade 
física do servidor, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferencia-
da, para obtenção de outros benefícios previdenciários. Questão não abrangida pelo enunciado 
da Súmula Vinculante 33. Reiteração da controvérsia em múltiplos processos. Impacto da decisão 
no equilíbrio financeiro e atuarial da previdência pública. Reconhecida a existência de repercus-
são geral. (RE 1014286 RG, Relator(a): Min. Luiz Fux, julgado em 20/04/2017, Processo Eletrônico 
DJe-103 DIVULG 17-05-2017 PUBLIC 18/05/2017).

Além disso, as regras de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição estabelecem a 
diferenciação de idade e tempo de contribuição em razão do sexo, enquanto que a conversão dis-
cutida pela Corte Suprema limita-se apenas ao tempo, ou seja, não seria possível sua aplicação.

Por fim, há de se ressaltar o fato de inexistir qualquer previsão legal direta ou indireta que 
aborde a conversão conjunta de idade e tempo de contribuição, razão pela qual a tentativa de ino-
vação interpretativa objetivando sua definição ensejaria uma ofensa direta ao princípio da legali-
dade, insculpido no caput do artigo 37 da Constituição Federal.

Pois o tradicional princípio da legalidade, previsto no art. 5º, II, da Constituição Federal, apli-
ca-se normalmente na Administração Pública, porém de forma mais rigorosa e especial, pois o 
administrador público somente poderá fazer o que estiver expressamente autorizado em lei e nas 
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demais espécies normativas, inexistindo, pois, incidência de sua vontade subjetiva, pois na Ad-
ministração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza, diferentemente da esfera particular, 
onde será permitida a realização de tudo que a lei não proíba. Esse princípio coaduna-se com a 
própria função administrativa, de executor do direito, que atua sem finalidade própria, mas sim 
em respeito à finalidade imposta pela lei, e com a necessidade de preservar-se a ordem jurídica.6

MOMENTO DA AFERIÇÃO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA

O fato é que, em que pese o impacto atuarial decorrente da modificação de sexo e a inexistên-
cia de possibilidade de conversão de tempo, faz-se necessário que haja uma solução jurídica para 
a situação.

Uma vez que, naqueles casos, em que ocorrer mudança de sexo após o ingresso da pessoa no 
serviço público, esta terá ingressado em uma situação diversa daquela que se encontrará no mo-
mento de sua aposentadoria, para efeitos de definição de qual regra deve ser aplicada.

E nesse ponto, ao menos a princípio, o melhor entendimento é o de que deve ser aplicada, a 
regra vigente para o sexo que a pessoa possuir no momento da concessão do benefício.

Pois, para que se possa considerar adquirido o direito à aposentadoria é necessário que o ser-
vidor tenha completado todos os requisitos para a inativação, sendo que na atual redação constitu-
cional tratam-se de requisitos cumulativos, cujo não preenchimento de uma afasta a possibilidade 
de concessão do benefício.7

Então, é possível afirmar que na seara previdenciária é preciso saber se o indivíduo alcançou todos 
os pressupostos legais exigidos para fruição do benefício no período em que a lei gozava de eficácia.8

O que se confirma ao analisar o teor da Súmula 359 do Supremo Tribunal Federal in verbis:

Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente 
ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários.

Daí reiterar-se que a aposentadoria voluntária por tempo de contribuição deve ser concedida 
com base nos requisitos vigentes para o sexo que ela possuir após a alteração, já que este será o que 
ela apresentará juridicamente no momento da inativação.  
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DOUTRINA

POR  JOUBERTO DE QUADROS PESSOA CAVALCANTE E FRANCISCO FERREIRA JORGE NETO

OS MEIOS DE PRESSÃO NAS RELAÇÕES DE TRABALHO

H
istoricamente, os trabalhadores e até mesmo os empregadores têm utilizado diversos 
meios visando pressionar a parte contrária a ceder ou negociar (denominados meios 
de pressão).1

A doutrina aponta diversos meios, sendo os mais conhecidos: sabotagem, boicote, rat-
ting, listas negras, trabalho arbitrário, greve, lockout etc.

A sabotagem consiste na destruição de máquinas, matérias-primas e outros instrumentos de 
trabalho da empresa, por parte dos trabalhadores.

Já o boicote representa “a oposição ou obstrução ao negócio do empregador, a falta de coope-
ração, vocábulo que devemos a James Boycott, nome de um latifundiário da Irlanda, da metade do 
século XVIII, que teve de abandonar a cidade onde morava, porque os trabalhadores se recusaram 
a colaborar com ele, criando uma situação insustentável para os seus negócios; a sabotagem, des-
truição ou inutilização de máquinas ou mercadorias pelos trabalhadores, protesto violento, contra 
o empregador, para danifi car seus bens; piquetes, forma de pressão para dissuadir os recalcitrantes 
que não querem participar da greve, enquanto pacífi cos, admitidos, quando violentos, proibidos 
pelo direito sindical”.2

Enquanto ratting, do termo inglês toratten, signifi ca “privar de ferramentas os trabalhadores, 
com o objetivo de que as tarefas não sejam desenvolvidas normalmente”.3

As listas negras de trabalhadores são feitas pelos empregadores e são encaminhadas a outros 
empregadores, como forma de troca de informações sobre trabalhadores e de seu comportamento 
no ambiente de trabalho, as quais são utilizadas no momento da contratação (discriminação). In-
formações, como, por exemplo, se promove ação trabalhista, organiza grupos de reivindicação etc.

“A “paralisação das atividades empresariais” por parte dos emprega-
dores ou dos trabalhadores autônomos não pode ser considerado “gre-
ve dos empregadores” ou mesmo um “lockout típico”, vez que o mesmo 
não se volta contra os trabalhadores (sujeitos das relações de empre-
go), mas sim contra o Estado ou uma política econômica ou social. As-
sim, estamos diante de um “lockout político” ou o direito constitucional 
de manifestação e liberdade de expressão.”

 Notas sobre o lockout e as 
manifestações sociais
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Mencionado por Alfredo J. Ruprecht,4 o trabalho arbitrário seria uma greve “ao contrário”, ou 
seja, “os trabalhadores agem contra a vontade do empresário e a seguir reclamam o pagamento do 
salário correspondente à tarefa efetuada”.

A Organização Internacional do Trabalho tem analisado a questão da greve em diversos países, 
sob os mais diversos ângulos e realidades sociais, políticas e econômicas distintas.5

Em 1952, na 2ª Reunião, o Comitê de Liberdade Sindical reconheceu o direito de greve, como 
meio legítimo fundamental que dispõem os trabalhadores e suas organizações para promover e 
defender seus interesses econômicos e sociais. Não se trata de mero fato social e sim de um direito.

O Comitê de Liberdade Sindical tem adotado um critério restritivo para limitar as categorias 
de trabalhadores que podem ser privados desse direito e quanto às limitações legais para seu exer-
cício. E ainda tem vinculado o exercício do direito de greve à finalidade de promoção e defesa dos 
interesses econômicos e sociais dos trabalhadores, sendo que o correto exercício do direito de gre-
ve não deve ensejar sanções, o que configura atos de discriminação antissindical.

O Comitê de Liberdade Sindical admite outras figuras (greve atípicas), como greve de ocupa-
ção, de ritmo lento, de zelo e de solidariedade, desde que revistam caráter pacífico.

Segundo a OIT, as reivindicações da greve se agrupam em: (a) natureza trabalhista, quando 
buscam garantir ou melhorar as condições de trabalho e da vida dos trabalhadores; (b) natureza 
sindical, quando visam garantir e desenvolver os direitos das organizações sindicais e seus dirigen-
tes; (c) natureza política.

Contudo, se ressalva que as organizações sindicais evitem que suas reivindicações assumam 
um aspecto claramente político. A Comissão de Experts considera que as greves de natureza pura-
mente política não estão cobertas pelos princípios da liberdade sindical.

Em relação aos trabalhadores que podem ter restrições ao direito de greve, a visão da OIT é res-
tritiva, admitindo a exclusão das forças armadas e polícia, dos funcionários públicos que exerçam 
funções de autoridade em nome do Estado, serviços essenciais (relacionados ao perigo à vida, à se-
gurança e à saúde), desde que desfrutem de uma proteção compensatória. Também se admitem res-
trições durante períodos de crise nacional grave, como conflitos armados, catástrofes naturais etc.

De maneira geral, existe uma série de condições ou requisitos para a licitude da greve, sendo 
que as mesmas devem ser razoáveis e não devem constituir limitações importantes à possibilidade 
de ação das organizações sindicais. O Comitê de Liberdade Sindical considera aceitável: (a) obriga-
ção de pré-aviso; (b) obrigação de recorrer a procedimentos extrajudiciais de solução de conflitos, 
como condição prévia a declaração da greve; (c) quórum mínimo e razoável para deliberação da 
greve; (d) votação secreta; (e) adoção de medidas para respeitar os regulamentos de segurança e 
prevenção de acidentes; (f) manutenção de serviços mínimos em casos de serviços essenciais, da-
queles que possam gerar um crise nacional grave de serviços públicos transcendentais; (g) a garan-
tia de liberdade de trabalho para os não grevistas.

A análise dos aspectos de legalidade do movimento paredista deve ser atribuída a um órgão 
independente das partes e de sua confiança. Segundo o Comitê de Liberdade Sindical, tal análise 
não deve ser feita pelo governo ou autoridades administrativas.

Segundo o Comitê de Liberdade Sindical, a proibição de realização de greves por motivo de 
reconhecimento (para negociar coletivamente) não está em conformidade com os princípios da 
liberdade sindical, por outro lado, o próprio Comitê tem aceito disposições que proíbem as greves 
que impliquem uma ruptura de um acordo ou convenção coletiva (restrição temporal). Também 
declarou que desde que a solução de um conflito de direitos resultante de uma diferente interpre-
tação de uma lei devesse incumbir aos tribunais competentes, a proibição de greves em tal situação 
não constitui uma violação à liberdade sindical.

No ordenamento jurídico nacional, a greve é um direito reconhecido decorrente da liberdade 
do trabalho, mas não de cunho irrestrito, podendo haver a punição quanto aos excessos, além do 
que encontra restrições quanto aos serviços ou atividades essenciais. É um direito social, de índole 
constitucional, mas não de forma absoluta (art. 9º, CF).

O LOCKOUT  E AS MANIFESTAÇÕES SOCIAIS

O lockout, também conhecido como cierro patronal, contrahuelga,6 helga patronal7 ou ainda 
serrata,8 ocorre quando “o empregador fecha unilateralmente o estabelecimento ou, ainda, sem 
fazê-lo, deixa de aceitar o trabalho oferecido por seus empregados.”9
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Pode ser entendida como “uma ação concentrada e coletiva dos patrões, tendente a negar 
trabalho a seus empregados, com caráter temporário e com fins de defesa – em sentido amplo – de 
seus interesses.”10

Em outras palavras, “é uma decisão unilateral do empregador, tendente a excluir temporaria-
mente os trabalhadores da empresa e visando a paralisação total ou parcial desta, no âmbito de um 
conflito coletivo”.11

Como meio de pressão contra os trabalhadores, costuma-se falar em duas espécies de lockout, 
o primeiro, o lockout agressivo que ocorre quando empregador tem a iniciativa do conflito ou usa 
essa forma de pressão de forma abusiva, enquanto, no defensivo, o empregador fecha o estabeleci-
mento, como forma de evitar uma ocupação por parte dos trabalhadores (“contragreve”).

Diferentemente da greve, o lockout não é admitido em diversos sistemas jurídicos, como o 
italiano, o português, o uruguaio e o argentino. No Brasil, a Lei de Greve proíbe expressamente “a 
paralisação das atividades, por iniciativa do empregador, com o objetivo de frustrar negociação ou 
dificultar o atendimento de reivindicações dos respectivos empregados (lockout).” Além disso, em 
caso de paralisação por parte do empregador, é assegurado aos trabalhadores o direito à percepção 
dos salários durante o período de paralisação (art. 17, Lei nº 7.883/89).

Além disso, o Código Penal considera crime contra a liberdade ao trabalho, constranger al-
guém, mediante violência ou grave ameaça: a) a exercer ou não exercer arte, ofício, profissão ou in-
dústria, ou a trabalhar ou não trabalhar durante certo período ou em determinados dias; b) a abrir 
ou fechar o seu estabelecimento de trabalho, ou a participar de parede ou paralisação de atividade 
econômica (art. 197).

Certo é que a “paralisação das atividades empresariais” por parte dos empregadores ou dos 
trabalhadores autônomos não pode ser considerado “greve dos empregadores” ou mesmo um “lo-
ckout típico”, vez que o mesmo não se volta contra os trabalhadores (sujeitos das relações de em-
prego), mas sim contra o Estado ou uma política econômica ou social.

Assim, estamos diante de um “lockout político” ou o direito constitucional de manifestação e 
liberdade de expressão.  

NOTAS

1 JORGE NETO, Francisco Ferreira. CAVALCANTE, Jouberto de Quadros Pessoa. Direito do Trabalho. São Paulo: 
Atlas, 8. ed., 2015, p. 1.400.

2 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Compêndio de direito sindical. São Paulo: LTr, 3. ed., p. 26-27.
3 RUPRECHT, Alfredo J. Relações coletivas de trabalho. São Paulo: LTr: São Paulo, 1995, revisão técnica Irany 

Ferrari, p. 860.
4 RUPRECHT, Alfredo J. Ob. cit., p. 861.
5 GERNIGON, Bernard; ODERO, Alberto; GUIDO, Horacio. Principio de la OIT sobre elDerecho de Huelga. Genebra: 

Oficina Internacional delTrabajo, 1998.
6 ETALA, Carlos Alberto. Derecho colectivo del trabajo. Buenos Aires: Editorial Astrea, 2002, p. 389.
7 RODRÍGUEZ, Américo Plá. Curso de derecho laboral. Conflictos colectivos. v. 2. Montevideo: Editorial IDEA, 2001, 

p. 110.
8 CARINCI, Franco; TAMAJO, Raffaele de Luca; TOSI, Paolo; TREU, Tiziano. Diritto del lavoro. Il diritto sindicale. v.1. 

Torino: UTET, 5. ed., 2011, p. 265.
9 CASTILHO, Santiago Perez do. O direito de greve. São Paulo: LTr, 1994, revisão técnica Irany Ferrari, p. 251.
10 RUPRECHT, Alfredo J. Ob. cit., p. 868.
11 RAMALHO, Maria do Rosário Palma. Tratado de Direito do Trabalho. Situações laborais colectivas. Lisboa: 
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DICAS PROCESSUAIS

POR  FILIPE PICARELLI CARGNELUTTI

A 
Lei nº 4.886/65, que é a lei que regula as atividades dos representantes comerciais au-
tônomos, prevê diversos direitos e deveres aos Representantes e Representadas. Den-
tre eles, está a indenização de 1/12 que deve ser paga ao Representante em caso de 
rescisão contratual diante de alguns contextos.

Sendo assim, o Representante comercial passa a ter direito à indenização quando a Represen-
tada denunciar sem motivo o contrato, ou seja, comunicar a intenção de imotivadamente encerrar 
o contrato vigente entre as partes. Isso decorre da justa expectativa que tinha o Representante, ao 
atuar de maneira correta, sem dar motivos para rescisão, de ter o contrato em vigência por longo 
prazo.

Ainda, caberá a indenização ao Representante quando este pedir a rescisão contratual por 
causa de justo motivo ensejado pela representada. Esse justo motivo pode se caracterizar pela re-
dução de esfera de atividade do representante em dissonância das cláusulas do contrato, pela que-
bra direta ou indireta da exclusividade de representação, se essa for prevista contratualmente, pela 
fixação abusiva de preços em relação à zona de atuação do representante com o exclusivo escopo 
de impossibilitar-lhe ação regular ou ainda, pelo não pagamento da retribuição que lhe é devida.

Dessa forma, se o Representante for dispensado pela Representada por justo motivo, com fun-
damento nas hipóteses do art. 35 da lei supracitada, que resumidamente, se referem a más condu-
tas do Representante ou, ainda, se este pedir a rescisão contratual sem que a Representada tenha 
lhe dado motivos, não terá direito à indenização.

Isso ocorre, pois o que a lei pretende é assegurar a continuidade contratual do Representante 
que tem boas condutas, tendo em vista o caráter alimentar que possuem as verbas decorrentes das 
comissões oriundas das vendas nas representações.

Quanto ao cálculo da referida indenização, este deve ser feito de acordo com a alínea “j” do 
art. 27 da Lei nº 4.886/65: a indenização deve corresponder ao valor de 1/12 do total das comissões 
auferidas pelo representante, atualizadas monetariamente, durante todo período de vigência do 
contrato de representação comercial.  

Da incidência da indenização de 
1/12 diante da rescisão do contrato 
de representação comercial

FILIPE PICARELLI CARGNELUTTI é Advogado, colaborador do Escritório Giovani Duarte Oliveira Advogados Associados.A
RQ

U
IV

O
 P

ES
SO

A
L

D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O

www.zkeditora.com          29



ano II - nº 22 - outubro de 201830

PONTO DE VISTA

Eleições e a liberdade de expressão 
no ambiente de trabalho

POR  LUCIANA FREITAS
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A 
Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) acaba de decidir, nos autos do 
RESP nº 1.582.475, que é possível a penhora de um percentual do salário e de outros 
proventos de um devedor, desde que seja preservada a sua dignidade e de sua família. 
Em outras palavras, pode ser penhorada parte do salário, se a retenção desse valor não 

prejudicar a subsistência do devedor.
Esse novo entendimento altera sensivelmente a interpretação vigente do art. 833, IV do Código 

de Processo Civil. Até essa decisão do STJ entendia-se pela total impenhorabilidade de verba sala-
rial, à exceção na hipótese de pagamento de dívida alimentícia. O critério de razoabilidade do per-
centual a ser penhorado para garantia de subsistência ficará a cargo do juiz, o que poderá causar 
debates. O que é minimamente razoável? O que é suficiente para preservar a dignidade do devedor?

No caso julgado pelo STJ o devedor recebia um salário mensal de R$ 20 mil e foi autorizada 
a penhora de 30% da quantia. Nessa linha de raciocínio, é possível imaginar que a jurisprudência 
caminha para adotar um teto máximo de percentual de penhora de 30%, padrão atual das decisões 
que envolvem penhora de renda de pessoa jurídica.

Por outro lado, qual o valor mínimo de um salário que autorize sua penhora? A evolução da 
jurisprudência, a razoabilidade dos juízes e as circunstâncias do caso concreto mostrarão o cami-
nho. Por hora, resta-nos a afirmação do relator, Ministro Benedito Gonçalves, de que quem merece 
proteção e maior efetividade do Poder Judiciário é o credor com seu título de crédito líquido, certo 
e exigível. Isso quebra por completo o protecionismo judicial em favor dos inadimplentes.

É certo que essa nova interpretação do STJ auxiliará os credores na recuperação de crédito, 
mas é também provável que esse tipo de penhora não alcance o pequeno devedor, que compõe a 
grande massa dos 63 milhões de inadimplentes que em junho de 2018 encontravam-se inscritos 
no SPC. Em todo caso, ainda que seja cedo para avaliar, pode-se imaginar que a decisão produza 
impactos no sistema financeiro. A diminuição do risco de recuperação pelos credores, em especial 
bancos e cartões de crédito, pode acarretar até mesmo a redução no valor do custo de captação de 
crédito para o consumidor, ou seja, das tão criticadas taxas de juros.  

LUCIANA FREITAS é Sócia da Miceli Sociedade de Advogados.

Penhora de salário pode 
reduzir taxas de juros
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TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

NORMA COLETIVA
Intervalo intrajornada

A C Ó R D Ã O
(7ª Turma)
GDCMEN/Gla/csn

EMENTA

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. REDU-
ÇÃO DO INTERVALO INTRAJORNADA POR ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. IM-
POSSIBILIDADE. 1. Tomadas as premissas fáticas fixadas na decisão regional, de que a 
redução do intervalo intrajornada prevista em norma coletiva não encontra respaldo 
em autorização ministerial relativamente ao período anterior a 03.03.2011, em desa-
tendimento à imposição do art. 71, § 3º, da CLT, tem-se que a decisão coaduna-se com o 
entendimento desta Corte Superior consolidado na Súmula nº 437, II, do TST (anterior 
Orientação Jurisprudencial nº 342, item I, da SBDI-I). 2. Afastada, por conseguinte, a 
alegada violação do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, porque o intervalo intrajor-
nada constitui medida de higiene, saúde e segurança do trabalho, garantido por nor-
ma de ordem pública (art. 71 da CLT e art. 7º, XXII, da CF/1988), infenso à negociação 
coletiva. 3. Agravo interno de que se conhece e a que se nega provimento, porque não 
desconstituídos os fundamentos da decisão agravada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Agravo de Instrumento em Recurso de 
Revista n° TST-Ag-AIRR-294-31.2012.5.02.0461, em que é Agravante Volkswagen do Brasil Indústria 
de Veículos Automotores Ltda. e Agravado Francisco de Assis Ribeiro.

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática em que se denegou segui-
mento ao agravo de instrumento.

Os autos não foram remetidos ao Ministério Público do Trabalho.
É o relatório.

VOTO

1. CONHECIMENTO
Atendidos os pressupostos legais de admissibilidade do agravo interno, dele conheço.
2. MÉRITO
A decisão denegatória, no ponto ora combatido (redução do intervalo intrajornada por norma 

coletiva), está assim fundamentada:

“ PRESSUPOSTOS INTRÍNSECOS
(...)
DURAÇÃO DO TRABALHO / INTERVALO INTRAJORNADA / REDUÇÃO / SUPRES-

SÃO PREVISTA EM NORMA COLETIVA.
Alegação(ões):
– violação do(s) artigo 7º, inciso XXVI; artigo 8º, inciso III; art. 8º, inciso VI; art. 7º, inci-

so VI; art. 7º, inciso XIII; art. 7º, inciso XIV; art. 114, § 2º, da Constituição Federal.
– violação do(a) Consolidação das Leis do Trabalho, art. 71, § 4º.
– divergência jurisprudencial indicada a partir da folha 176, 3 arestos; folha 178, 1 

aresto.

ACÓRDÃOS NA ÍNTEGRA
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ACÓRDÃOS NA ÍNTEGRA

Consta do v. Acórdão:
III – DAS HORAS EXTRAS RELATIVAS AO INTERVALO – DA APLICABILIDADE E EFICÁ-

CIA DO ACORDO COLETIVO
A reclamada obtempera que a redução do intervalo encontrava-se amparada pelos ins-

trumentos normativos colacionados ao volume em apartado, bem como foi autorizada pela 
Delegacia Regional do Trabalho. Argumenta, pela eventualidade, que não faz jus o obreiro 
à integralidade da hora, mas tão somente ao interstício não usufruído. Por fim, requer o re-
conhecimento do caráter indenizatório da verba. Parcial razão lhe assiste. Incontroverso nos 
autos que o autor gozava de 55 minutos de intervalo para refeição e descanso. A demandada 
logrou acostar ao volume em apartado a Portaria nº 21 (doc. 120 – anexo II) autorizando 
a redução do intervalo, com vigência de 03 de março de 2011 a 27 de junho de 2012. Em 
assim sendo, a indigitada redução do intervalo é legal a partir de 03.03.2011 até a rescisão 
do contrato de trabalho em 05.03.2012, porquanto devidamente autorizada por Portaria da 
Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em São Paulo (art. 71, § 3º da CLT). De 
outro lado, no que diz respeito ao período laborado anteriormente, em que a supressão do 
intervalo intrajornada encontra-se amparada unicamente em convenção coletiva o incon-
formismo não pode prosperar, pois a pausa para refeição e descanso constitui medida de 
higiene, saúde e segurança do trabalho, garantido por norma de ordem pública (arts. 71 da 
CLT e 7º, XXII, da CF/1988). Dispõe a novel Súmula 437 do C. TST em seus incisos I e II que: S. 
437. INTERVALO INTRAJORNADA PARA REPOUSO E ALIMENTAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 
71 DA CLT (conversão das Orientações Jurisprudenciais 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 acrés-
cimo 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.

II – É inválida cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho contemplando a 
supressão ou redução do intervalo intrajornada porque este constitui medida de higiene, 
saúde e segurança do trabalho, garantido por norma de ordem pública (art. 71 da CLT e 
art. 7º, XXII, da CF/1988), infenso à negociação coletiva. Superado o item, ressalto que o 
pagamento do tempo correspondente ao intervalo intrajornada não concedido tem na-
tureza salarial, compondo a remuneração e refletindo nas verbas devidas ao empregado. 
Com efeito, o art. 71, § 4º, da CLT não estabelece sanção ou indenização, mas sim nítida 
contraprestação pelo trabalho executado, tanto que se refere a “remunerar” e não “inde-
nizar”. Some-se que sua natureza é de trabalho extraordinário porquanto prestado além 
dos limites legalmente fixados e em desacordo com os princípios e normas de proteção à 
higidez do trabalhador, devendo ser entendido como tempo à disposição do empregador e 
evidentemente acrescido à jornada trabalhada. Em complemento, friso que esse entendi-
mento encontra-se consubstanciado no inciso III da referida Súmula 437 do C. TST: “Pos-
sui natureza salarial a parcela prevista no art. 71, § 4º, da CLT, com redação introduzida 
pela Lei nº 8.923, de 27 de julho de 1994, quando não concedido ou reduzido pelo empre-
gador o intervalo mínimo intrajornada para repouso e alimentação, repercutindo, assim, 
no cálculo de outras parcelas salariais”.

Tampouco, altera esse entendimento o disposto no inciso XXVI do artigo 7º e artigo 
87, parágrafo único, incisos I e II, ambos da CF/88 e 913 da CLT. Por tais fundamentos, dou 
parcial provimento para excluir da condenação o pagamento das horas extras e reflexos 
relativas à redução do intervalo no período de 03.03.2011 a 05.03.2012

A r. decisão está em consonância com a Súmula de nº 437 do C. Tribunal Superior do 
Trabalho.

O recebimento do recurso encontra óbice no artigo 896, § 4º, da CLT, e Súmula nº 333 
do C.TST, restando afastada a alegada violação dos dispositivos legais apontados e prejudi-
cada a análise dos arestos paradigmas transcritos para o confronto de teses.

(...)
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DENEGO seguimento ao Recurso de Revista.” (fls. 231/236 da numeração eletrônica; 
grifos nossos).

No agravo interno, a alegação é de que o agravo de instrumento infirmou o v. despacho de-
negatório, tendo demonstrado, quanto ao tema da invalidade da cláusula do acordo coletivo que 
prevê a redução do intervalo intrajornada, a violação ao art. 7º, XXVI, da Constituição Federal.

Afirma que a decisão recorrida violou os arts. 5º, XXXIV, XXXV, LIV e LV, da Constituição Fede-
ral.

Sem razão.
Tomadas as premissas fáticas fixadas na decisão regional, de que a redução do intervalo in-

trajornada previsto em norma coletiva não encontra respaldo em autorização ministerial relati-
vamente ao período anterior a 03.03.2011, em desatendimento à imposição do art. 71, § 3º, da 
CLT, tem-se que a decisão coaduna-se com o entendimento desta Corte Superior consolidado na 
Súmula nº 437, II, do TST (anterior Orientação

Jurisprudencial nº 342, item I, da SBDI-I), deste teor:

“INTERVALO INTRAJORNADA PARA REPOUSO E ALIMENTAÇÃO. APLICAÇÃO DO 
ART. 71 DA CLT (conversão das Orientações Jurisprudenciais nºs 307, 342, 354, 380 e 381 da 
SBDI-I) – 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 acrés-
cimo 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.

II – É inválida cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho contemplando a 
supressão ou redução do intervalo intrajornada porque este constitui medida de higiene, 
saúde e segurança do trabalho, garantido por norma de ordem pública (art. 71 da CLT e art. 
7º, XXII, da CF/1988), infenso à negociação coletiva.

III – Possui natureza salarial a parcela prevista no art. 71, § 4º, da CLT, com redação 
introduzida pela Lei nº 8.923, de 27 de julho de 1994, quando não concedido ou reduzido 
pelo empregador o intervalo mínimo intrajornada para repouso e alimentação, repercutin-
do, assim, no cálculo de outras parcelas salariais.

IV – Ultrapassada habitualmente a jornada de seis horas de trabalho, é devido o gozo 
do intervalo intrajornada mínimo de uma hora, obrigando o empregador a remunerar o 
período para descanso e alimentação não usufruído como extra, acrescido do respectivo adi-
cional, na forma prevista no art. 71, caput e § 4º da CLT.” (destaques acrescidos). do intervalo 
intrajornada prosperarão na hipótese de autorização pela autoridade ministerial, que so-
mente a expedirá após a verificação caso a caso do preenchimento dos requisitos legais, o 
que, na hipótese dos autos, não compreendeu todo o período do contrato.

Não subsiste mais discussão, de igual forma, quanto ao direito à hora integral, mesmo 
no caso de supressão parcial, e quanto à natureza jurídica salarial das horas intervalares, 
consoante itens I e III da Súmula transcrita.

Assim sendo, pacificada a controvérsia no âmbito desta Corte Superior, não prospera a tese de 
violação dos arts. 7º, XIII, XVI e XXVI, e 8º, III, da Constituição Federal, nem se viabiliza o proces-
samento do recurso de revista por divergência jurisprudencial, nos termos da Súmula nº 333 e art. 
896, § 4º (atual § 7º), da CLT.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.
Isto posto, acordam os Ministros da Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho, à unani-

midade, conhecer do agravo interno e, no mérito, negar-lhe provimento.
Brasília, 09 de outubro de 2018.
Firmado por assinatura digital (MP 2.200-2/2001)

Ubirajara Carlos Mendes
Desembargador Convocado Relator
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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
Reforma trabalhista

PROCESSO nº 0000219-50.2018.5.12.0025 (RO)
Recorrente: Sindicato dos Professores do Oeste de Santa Catarina
Recorrido: Fundacao Universidade do Oeste de Santa Catarina
Relatora: Desembargadora do Trabalho Lília Leonor Abreu

EMENTA

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL APÓS A LEI Nº 13.467/17. CARÁTER FACULTATIVO. 
CONSTITUCIONALIDADE. AUTORIZAÇÃO EM ASSEMBLEIA SINDICAL. VALIDADE 
PARA OS TRABALHADORES QUE ANUIRAM. Uma vez que o Supremo Tribunal Fede-
ral reconheceu na ADI 5794 a constitucionalidade dos artigos da Lei nº 13.467/17 que 
extinguiram a obrigatoriedade da contribuição sindical, não é válida decisão do sindi-
cato que a torne obrigatória novamente a todos os empregados da categoria. Contudo, é 
válida a autorização de desconto de contribuição sindical em Assembleia geral sindical 
convocada especificamente para decidir essa matéria, com alcance específico para os 
trabalhadores que estiveram presentes e anuíram com esse recolhimento.

RELATÓRIO

A parte autora recorre a este Tribunal para que seja declarada a inconstitucionalidade da Lei nº 
13.467/17 em relação aos artigos que tratam sobre a contribuição sindical e, por conseguinte, seja 
determinado que a ré faça o desconto dessa contribuição de seus empregados por meio da emissão 
da “Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical” em favor do sindicato-autor.

Por conseguinte, pede a inversão do ônus da sucumbência das custas e a condenação da ré ao 
pagamento de honorários advocatícios.

Contrarrazões são apresentadas pela parte ré.
É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso e das contrarrazões, porque preenchidos os requisitos legais de admissi-
bilidade.

MÉRITO

1 – CONTRIBUIÇÃO SINDICAL APÓS A LEI Nº 13.467/17
O sindicato-autor alega que são inconstitucionais as alterações da Lei nº 13.467/17 sobre a 

contribuição sindical, sob o argumento de que a Constituição exige que essa alteração seja por 
meio de lei complementar, pois essa contribuição seria um tributo. Alega, ainda, que foi realizada 
assembleia geral da categoria, na qual foi aprovada a autorização prévia e expressa para o desconto 
de contribuição sindical para todos os trabalhadores da categoria.

O Juízo de origem reconheceu a constitucionalidade da alteração legislativa que instituiu a 
facultatividade quanto ao recolhimento da contribuição sindical, decidindo a matéria sob os se-
guintes termos:

[...]
O Texto Constitucional, em seus arts. 8º, IV e 146, III, nada menciona sobre a exigibili-

dade de lei complementar para alteração da contribuição sindical, embora referida parcela 
venha sendo considerada de natureza tributária ao longo dos anos.
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A contribuição sindical, em outros dizeres, encontra-se inserida no contexto de um 
microssistema que vai ao encontro do princípio constitucional da liberdade sindical. Há 
de se ressaltar que a Norma Maior não exige que os trabalhadores se filiem a sindicato para 
que possam exercer uma profissão. Veja, o próprio art. 8º, V, estabelece que “ninguém será 
obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato”.

Por certo que se pode sustentar que a contribuição sindical seja a principal fonte de 
custeio do sistema confederativo sindical aplicável no país (CF, art. 8º, incs. II, III e IV), de 
sorte que o trabalhador, pela via reflexa ou indireta, seria beneficiado. Entretanto, a con-
tribuição sindical é apenas uma das fontes de custeio do sindicato, e, aliada à unicidade 
sindical, ou seja, a proibição da existência de mais de um sindicato da mesma categoria 
na mesma base territorial, é o que torna o sistema de organização sindical contraditório, 
isso porque tenta combinar os princípios da liberdade sindical com a unicidade sindical e 
contribuição obrigatória.

Precisamente sobre a alteração legislativa criada pela Lei 13.467/17, friso que referi-
do diploma não exclui do sistema jurídico a contribuição sindical, mas a torna facultativa 
para aqueles trabalhadores que consentirem com o desconto, coadunando-se, a meu ver, 
com os ditames do novo cenário político-econômico brasileiro, bem como com o preceito 
maior da liberdade sindical.

Nesse sentido, tratando-se de um direito do trabalhador manter-se sindicalizado, não 
há sentido para que se interprete o pagamento da contribuição sindical como uma obriga-
ção. Nesse pensar, a nova redação do artigo 582 da CLT estabelece a necessidade de con-
sentimento prévio e expresso de cada trabalhador a respeito dos descontos em questão, o 
que não acontece no caso em análise.

Dessa forma, confirmo os termos da decisão proferida em tutela de urgência e indefi-
ro o pedido do sindicato requerente.

Em sentença de embargos de declaração, o Juízo de origem esclareceu sobre a impossibilidade 
legal de a Assembleia Geral autorizar o desconto da contribuição sindical de todos os participantes 
da categoria, sob os seguintes fundamentos:

O art. 582 da CLT é claro ao relatar que os empregadores são obrigados a descontar da folha de 
pagamento de seus empregados relativa ao mês de março de cada ano a contribuição sindical dos 
empregados que autorizaram prévia e expressamente o seu recolhimento aos respectivos sindicatos.

[...]
A assembleia mencionada é uma tentativa velada do requerente de manter a co-

brança da contribuição sindical, por certo, tornada facultativa após a vigência da Lei nº 
13.467/2017.

Nestes moldes, não há que se falar em omissão, obscuridade ou contradição no julga-
do, mas apenas a constatação de irresignação do requerente com o julgado. Inexistentes os 
requisitos legais do art. 897-A da CLT, não prosperam os presentes embargos declaratórios.

Pois bem.
Não obstante a natureza tributária do imposto sindical (Lei nº 5.172/66 CTN, art. 217, inc. I), 

entendo pela desnecessidade de edição de lei complementar para regulamentar as contribuições 
de intervenção no domínio econômico e de interesse de categorias profissionais, conforme o acór-
dão da relatoria do Ministro Eros Grau (AI 739715 AgR, julgado em 26/10/2009), nos seguintes ter-
mos: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÕES DE INTERVEN-
ÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO E DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS. CRIAÇÃO. 
DISPENSABILIDADE DE LEI COMPLEMENTAR”.

Nesse sentido, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, na sessão de julgamento da ADI 5794 
nos dias 28 e 29/06/2018, por maioria (6 votos a 3), considerados os votos vencedores dos Exmos. 
Ministros Luiz Fux, Alexandre de Moraes, Luís Roberto Barroso, Gilmar Mendes, Marco Aurélio e 
Cármen Lúcia; e vencidos os Exmos Ministro Edson Fachin (Relator), Rosa Weber e Dias Toffoli; re-
jeitou os pedidos formulados nas 19 ações interpostas pelas entidades sindicais (todas apensadas 
na ADI 5794) e decidiu pelo reconhecimento da constitucionalidade da extinção da obrigatorieda-
de do pagamento da contribuição sindical a partir da Lei nº 13.467/2017.
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Uma vez que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade dos artigos da 
Lei 13.467/17 que extinguiram a obrigatoriedade da contribuição sindical, não é válida decisão de 
Sindicato que a torne obrigatória novamente a todos os empregados da categoria, pois é necessária 
a autorização expressa de cada trabalhador.

Contudo, é válida a autorização de desconto da contribuição sindical em Assembleia geral 
sindical convocada especificamente para tal fim, sendo que o alcance dessa decisão atinge apenas 
os trabalhadores que estiveram presentes e anuíram com esse recolhimento.

No caso em tela, o edital de convocação e a ata de fls. 40-41 revelam que o sindicato-autor re-
alizou Assembleia Geral com todos os integrantes da categoria, sócios e não sócios, especialmente 
convocada para deliberar sobre “autorização expressa para desconto de contribuição sindical pre-
vista nos arts. 580 e 582 da CLT, conhecido como imposto sindical, referente a um dia de trabalho 
de todos os trabalhadores da categoria base” (fls. 40-41).

Nessa ata, consta, ainda, que “foi posto em votação o único ponto de pauta sendo aprovado 
por unanimidade o desconto da contribuição sindical”. Ao final da ata, consta uma extensa relação 
com o nome, CPF e assinatura de cada trabalhador presente, sendo que todos os presentes anuí-
ram com o referido desconto.

Logo, é válida a autorização em Assembleia geral sindical de desconto da contribuição sindical 
dos trabalhadores que assim expressamente anuíram em ata da respectiva assembleia.

A partir desse entendimento, indefiro o pedido inicial (aditamento, fl. 84) “para que a requeri-
da recolha, anualmente no mês de Março, os valores da contribuição sindical vindicada, na forma 
da Lei”, pois a autorização dada pelos trabalhadores na assembleia referida só tem aplicação ao 
ano-calendário de 2018.

Também indefiro o pedido de aplicação do disposto no art. 600 da CLT (“multa de 10%, nos 
30 primeiros dias, com o adicional de 2% por mês subsequente de atraso, além de juros de mora 
de 1 % ao mês”), pois esse critério da aplicação da penalidade progressiva foi revogado pela Lei nº 
8.022/90, nos termos da Súmula nº 432 do TST.

Aplico juros de 1% ao mês, de forma simples, contados da data do ajuizamento da ação, obser-
vado o que dispõe a Súmula 200 do TST.

No tocante à correção monetária, entendo que os créditos trabalhistas devem ser corrigidos 
pela TR, pois é o índice atual da tabela do CSJT e do TRT12, em conformidade com o previsto no 
art. 39 da Lei nº 8.177/1991.

Esclareço que, embora a 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, no acórdão publicado em 
28-02-2018, tenha, por maioria, julgado improcedente a Reclamação Constitucional nº 22.012, da 
Federação Nacional dos Bancos (FENABRAN) contra a decisão do Tribunal Superior do Trabalho, 
na ArgInc n. 479-60.2011.5.04.0231, que fixou a utilização do Índice de Preços ao Consumidor (IP-
CA-E) como indicador de atualização de débitos trabalhistas, em substituição à Taxa de Referencial 
Diária (TRD); a Excelsa Corte não declarou a inconstitucionalidade, por arrastamento, do arts. 39 
da Lei 8.177/91, tendo o Ministro Ricardo Lewandowski, redator designado, com base na jurispru-
dência da Excelsa Corte, reconhecido que a reclamação constitucional não pode ser utilizada como 
sucedâneo recursal ou ação rescisória e que a decisão reclamada poderá ser impugnada mediante 
a interposição de recurso extraordinário. Assim, mantenho o entendimento no sentido de que a 
correção das verbas trabalhistas está disciplinada nos arts. 39 da Lei n. 8.177/1991 e 879, § 7º da 
CLT, acrescido pela Lei nº 13.467/2017, aplicando-se a TR (Taxa Referencial).

Sendo a ré sucumbente na ação, condeno-a ao pagamento de honorários advocatícios sucum-
benciais em favor do autor no importe de 10% (dez por cento) do valor que resultar da liquidação 
de sentença, nos termos da OJ 348 da SDI-1 do TST e do art. 791-A da CLT. Uma vez que a autora 
obteve êxito, ainda que parcial, no pedido principal formulado na presente ação (condenação da 
ré ao recolhimento das contribuições sindicais para os seus empregados que se fizeram presentes 
na Assembleia geral de 17/02/2018), não há como atribuir a ela o pagamento de honorários advo-
catícios da parte adversa. Ainda que se considere a autora parcialmente sucumbente nos pontos 
referidos, não haveria razão para deferir os honorários postulados, na medida em que se trataria da 
sucumbência mínima prevista no art. 86, parágrafo único do CPC.

Logo, dou provimento parcial ao recurso para determinar que a ré proceda ao desconto da 
contribuição sindical relativa ao ano-calendário 2018 (um dia de trabalho de cada trabalhador da 
base do autor), bem como recolha em guia própria, exclusivamente em relação aos empregados 
(professores e auxiliares de classe) que trabalham para a ré e que estavam presentes à Assembleia 
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Geral sindical realizada em 17-2-2018 e expressamente o autorizaram, conforme assinaturas cons-
tantes na respectiva ata, acrescidos dos juros e correção monetária na forma da fundamentação.

Devem ser deduzidos os valores de contribuição sindical eventualmente recolhidos no ano de 
2018 para

cada trabalhador e já repassados para o sindicato-autor. Arbitro honorários advocatícios su-
cumbenciais

em favor do autor no importe de 10% (dez por cento) do valor que resultar da liquidação de 
sentença.

Diante da procedência do recurso interposto pela parte autora, inverte-se o ônus da sucum-
bência. Assim sendo, fixo custas de R$ 200,00, pela ré, calculadas sobre o valor provisório arbitrado 
à condenação de R$ 10.000,00 (art. 789, I, da CLT).

2 – MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS
A parte autora opôs embargos de declaração, sob o argumento de que a sentença foi omissa 

com relação à validade da cobrança da contribuição sindical com base na autorização de assem-
bleia sindical.

O Juízo de origem condenou a parte autora ao pagamento de multa por embargos protelató-
rios, nos seguintes termos:

O artigo 582 da CLT é claro ao relatar que os empregadores são obrigados a descontar 
da folha de pagamento de seus empregados relativa ao mês de março de cada ano a con-
tribuição sindical dos empregados que autorizaram prévia e expressamente o seu recolhi-
mento aos respectivos sindicatos.

Além do fundamento expresso no texto normativo – que deixa clara a impossibilida-
de de assembleia com o fim de suprir manifestação expressa de cada trabalhador, consi-
derando que nem todos os empregados fazem parte do corpo sindical representado por 
assembleia – a sentença proferida nos autos é precisa em indicar fundamentação no se-
guinte sentido:

Precisamente sobre a alteração legislativa criada pela Lei 13.467/17, friso que referi-
do diploma não exclui do sistema jurídico a contribuição sindical, mas a torna facultativa 
para, coadunando-aqueles trabalhadores que consentirem com o desconto se, a meu ver, 
com os ditames do novo cenário político-econômico brasileiro, bem como com o preceito 
maior da liberdade sindical.

Nesse sentido, tratando-se de um direito do trabalhador manter-se sindicalizado, não há 
sentido para que se interprete o pagamento da contribuição sindical como uma obrigação.

Nesse pensar, a nova redação do artigo 582 da CLT estabelece a necessidade de con-
sentimento prévio e expresso de cada trabalhador a respeito dos descontos em questão, o 
que não acontece no caso em análise.

Mantenho a decisão prolatada em tutela de urgência, por seus próprios fundamentos. 
A assembleia mencionada é uma tentativa velada do requerente de manter a cobrança da 
contribuição sindical, por certo, tornada facultativa após a vigência da Lei 13.467/2017.

Nestes moldes, não há que se falar em omissão, obscuridade ou contradição no julga-
do, mas apenas a constatação de irresignação do requerente com o julgado. Inexistentes 
os requisitos legais do artigo 897-A da CLT, não prosperam os presentes embargos decla-
ratórios.

Embargos Protelatórios
No caso em análise, não existem os requisitos do artigo 897-A da CLT apontadas pelo 

requerente, pois além de adotar-se tese expressa ao julgar a lide, foram dadas as razões 
para a decisão.

Tendo a sentença analisado todos os pontos arguidos pelo embargante, e não existindo 
as omissões, contradições ou obscuridades apontadas, declaro que os embargos são mani-
festamente protelatórios, como autorizado pelo Parágrafo Segundo do artigo 1.026 do CPC, e 
condeno o embargante ao pagamento de multa fixada em 2% sobre o valor da causa.

Os embargos declaratórios são o remédio jurídico por meio do qual as partes buscam o aper-
feiçoamento da prestação jurisdicional, suprindo omissões e afastando a presença de contradição 
e de obscuridade.
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Concordo que as partes devem ser diligentes em relação ao processo, independentemente de 
ser autor ou réu, evitando medidas inúteis, a fim de não assoberbar ainda mais o Judiciário desne-
cessariamente.

Contudo, a multa por embargos protelatórios prevista no § 2º do art. 1026 do CPC/2015 reser-
va-se aos casos em que se faz evidente o interesse da parte em protelar o feito, o que não se coadu-
na com a hipótese vertente de embargos da parte autora.

Ademais, no caso em tela, não reputo tenham sido os embargos de declaração interpostos 
com o fito protelatório, uma vez que era plausível a dúvida do sindicato-autor se houve ou não 
manifestação na sentença acerca da possibilidade de a assembleia geral sindical autorizar o reco-
nhecimento da contribuição sindical de todos os empregados da categoria, suprindo a autorização 
prévia e expressa exigida pela Lei nº 13.467/17.

Diante da dúvida razoável sobre essa omissão, não cabe falar que os embargos opostos são 
protelatórios.

Logo, dou provimento ao recurso para excluir da condenação o pagamento da multa por em-
bargos protelatórios.

Pelo que, acordam os membros da 6ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, 
por unanimidade. No mérito, CONHECER DO RECURSO por igual votação, DAR-LHE PROVIMEN-
TO PARCIAL para determinar que a ré proceda ao desconto da contribuição sindical relativa ao 
ano-calendário 2018 (um dia de trabalho de cada trabalhador da base do autor), bem como re-
colha em guia própria, exclusivamente em relação aos empregados (professores e auxiliares de 
classe) que trabalham para a ré e que estavam presentes à Assembleia Geral sindical realizada em 
17/02/2018 e expressamente o autorizaram, conforme assinaturas constantes na respectiva ata, 
acrescidos dos juros e correção monetária na forma da fundamentação. Devem ser deduzidos os 
valores de contribuição sindical eventualmente recolhidos no ano de 2018 para cada trabalhador e 
já repassados para o sindicato-autor. Arbitra-se honorários advocatícios sucumbenciais em favor 
do autor no importe de 10% do valor que resultar da liquidação de sentença, nos termos da OJ 348 
da SDI-1 do TST. Custas de R$ 200,00 (duzentos reais), pela ré, sobre o valor provisório da condena-
ção arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Participaram do julgamento realizado na sessão do dia 2 de outubro de 2018, sob a Presidência 
da Desembargadora do Trabalho Teresa Regina Cotosky, as Desembargadoras do Trabalho Lilia Le-
onor Abreu e Mirna Uliano Bertoldi. Presente a Drª Ângela Cristina Santos Pincelli, Procuradora Re-
gional do Trabalho. Procedeu a sustentação oral, pelo sindicato-autor, o Dr. Erivelton José Konfidera.

Lília Leonor Abreu
Relatora

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª REGIÃO

GESTANTE
Estabilidade provisória: renúncia

PROCESSO nº 0000520-53.2017.5.17.0005
Recorrentes: Recreio Vitoria Veiculos S.A.; Aquila Administradora e Corretora de Seguros Ltda.
Recorrido: Jessica Santos Duarte Toledo
Origem: 14ª Vara do Trabalho de Vitória/ES
Relator: Desembargador José Carlos Rizk
Competência: 1ª Turma

EMENTA

RECURSO ORDINÁRIO DAS RECLAMADAS. ESTABILIDADE GRAVÍDICA. RE-
NÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. Na linha do posicionamento do C. TST e do Excelso STF, 
este Relator entende que a estabilidade gravídica constitui garantia de natureza objeti-
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va, direcionada não somente à gestante, mas especialmente ao próprio nascituro. Dessa 
forma, consubstancia-se em norma imperativa, de ordem pública, e, portanto, irrenun-
ciável e insuscetível de transação. Na espécie, a Autora não poderia ter sido dispensada, 
porquanto se encontrava grávida na data do rompimento contratual, o que justifica o 
reconhecimento do direito à estabilidade, conforme previsto no artigo 10, inciso II, alí-
nea “b”, do ADCT, e, considerando que o período de estabilidade já se exauriu, permite a 
conversão em indenização substitutiva.

1. RELATÓRIO
Trata-se de recurso ordinário interposto pelas Reclamadas (ID. 07fe314 e ID. c6b5210) em face 

da sentença prolatada ao ID. fc663e1, complementada pela decisão de embargos declaratórios 
proferida ao ID. c47acf1, na qual a Origem rejeitou as preliminares de inépcia da inicial e de coisa 
julgada; acolheu a prejudicial de prescrição quinquenal, declarando prescritas eventuais parcelas 
referentes ao período anterior a 19/04/2012; e, no mérito, julgou parcialmente procedentes os pe-
didos formulados na exordial para condenar as Reclamadas, de forma solidária, no pagamento de 
indenização substitutiva à reintegração, diferenças de ticket alimentação e cesta básica, diferenças 
de anuênio, diferenças de PLR, horas extras em razão da sobrejornada e em virtude da supressão 
parcial do intervalo intrajornada e devolução dos descontos ilegais, concedendo, ainda, à Recla-
mante, os benefícios da justiça gratuita.

Irresignadas, em razões recursais, requerem as Rés, preliminarmente, seja reformada a deci-
são de contradita da testemunha Diane Aparecida de Moura. No mérito, pugnam pela reforma da 
r. decisão no tocante à estabilidade decorrente de gravidez, benefícios previstos na CCT, diferenças 
de PLR e anuênios, descontos indevidos e horas extras.

Juntam comprovante de recolhimento de custas ao ID. a4fdf6b e de depósito recursal aos ID. 
131f855 e ID. a4fdf6b.

Devidamente intimada, a Obreira absteve-se de apresentar contrarrazões ao apelo patronal.
Registre-se que a presente demanda foi ajuizada em 19/04/2017 (antes, portanto, da vigência 

da Lei 13.467/2017 – Reforma Trabalhista).
É o relatório.
2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1. CONHECIMENTO
Conhece-se do recurso ordinário interposto pelas Reclamadas, porquanto preenchidos os 

pressupostos legais de admissibilidade recursal.
2.2. PRELIMINAR
2.2.1. REFORMA DA DECISÃO DE REJEIÇÃO DA CONTRADITA DA TESTEMUNHA DIANE 

APARECIDA DE MOURA. REQUERIMENTO PARA QUE SEJA OUVIDA COMO INFORMANTE
Em razões recursais, pugnam as Reclamadas, inicialmente, pela reforma da decisão que rejei-

tou a contradita da testemunha Diane Aparecida de Moura, requerendo que seja levada em conta 
como mera informante.

Afirmam que, além de a testemunha figurar no pólo ativo de uma ação em face das Rés, com as 
mesmas reivindicações da presente demanda, não possui isenção de ânimo para depor.

Sem razão.
Na audiência realizada aos 29/11/2017 (ID. 931789d) foram ouvidas as partes e três testemu-

nhas, DAIANE APARECIDA DE MOURA e WANDERLEIA LODI, a convite da Reclamante, e ADRIA-
NA NUNES SUTIL, a convite das Reclamadas.

Foi apresentada contradita em face da testemunha DAIANE APARECIDA DE MOURA, a qual 
foi rejeitada pela Origem, sob protestos das Reclamadas, que, em recurso ordinário, insistem na 
contradita.

Ora, o que se observa, , é que não há qualquer in casu impedimento para que a testemunha 
trazida pela Autora preste seu depoimento, encaixando-se a situação perfeitamente nos moldes da 
Súmula 357, utilizada pela Origem para fundamentar a rejeição da contradita.

Com efeito, o verbete em questão estabelece que “não torna suspeita a testemunha o simples 
fato de estar litigando ou de ter litigado contra o mesmo empregador”.

Assim, não havendo motivos para o acolhimento da contradita em face da testemunha trazida 
pela Reclamante, entende-se que o depoimento prestado deve ser valorado na qualidade de teste-
munha, exatamente como o fez o d. Juízo a quo.
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Rejeita-se a preliminar.
2.3. MÉRITO
2.3.1. DIREITO À ESTABILIDADE. GESTANTE
Consta da inicial que a Reclamante foi admitida pela 1ª Reclamada (Recreio Veículos) em 

20/06/2012, para exercer a função de auxiliar de vendas I, tendo sido transferida para a 2ª Reclama-
da (Áquila Administradora e Corretora de Seguros) em 01/08/2014, na mesma função.

Foi dispensada sem justa causa em 01/10/2015, quando se encontrava grávida. 
Registre-se que a presente demanda foi ajuizada em 19/04/2017 (antes, portanto, da vigência 

da Lei 13.467/2017 – Reforma Trabalhista).
Ressalte-se, também, que a Origem acolheu a prejudicial de prescrição quinquenal suscitada 

pela Ré, declarando prescritas eventuais parcelas referentes ao período anterior a 19/04/2012, não 
tendo havido recurso quanto ao tema.

Informou a Autora, na peça inaugural, que foi dispensada quando se encontrava grávida, e, 
portanto, protegida pela estabilidade provisória.

Pugnou pela condenação das Reclamadas no pagamento de indenização substitutiva à reinte-
gração, nos seguintes moldes:

Requer seja reconhecida a estabilidade provisória da reclamante, bem como que 
seja declarada a ilegalidade da resilição do contrato da reclamante, haja vista a mesma 
deter de estabilidade provisória, bem como seja reconhecida a data de 12/10/2016 como 
data estipulada para termo final do contrato de trabalho e cálculo das verbas resilitó-
rias e indenizatórias substitutivas, obrigando ainda o réu a assinar tal data em sua CTPS 
como termo final.

Defenderam-se as Rés sob os seguintes argumentos: que desconheciam o estado gravídico 
da Obreira quando da dispensa; que, após tomarem conhecimento da gravidez, foi firmado um 
acordo entre as partes, renunciando a Reclamante expressamente ao seu direito de estabilidade; 
que ajuizar a presente demanda muito após o término do tempo que lhe é garantido no emprego, 
demonstra abuso de direito e renúncia tácita ao pleito.

A Origem, entendendo que a garantia de emprego à gestante é irrenunciável, deferiu o pleito 
Obreiro:

Assim sendo, e face à incompatibilidade entre as partes, que inviabiliza a efetiva rein-
tegração, cumpre acolher parcialmente o pleito do item 4 da petição inicial. O Juízo declara 
o direito à estabilidade provisória da Reclamante gestante, mas mantém as anotações da 
Carteira de Trabalho e convalida a dispensa, convertendo a reintegração em indenização 
substitutiva, correspondente aos salários – incluído o FGTS e o 13º salário – que seriam 
devidos no período entre o termo final do contrato e o fim da estabilidade provisória – 
02.10.2015 e 12.10.2016 – esta última, data correspondente ao quinto mês pós-parto, con-
forme certidão de nascimento da filha da Autora. Tudo, na forma dos arts. 496 e 497 da CLT.

Recorrem as Rés, insistindo nos argumentos lançados em sede de contestação.
Sem razão.
A estabilidade provisória da gestante está prevista no art. 10, inciso II, alínea “b”, do ADCT, 

segundo o qual “até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o art. 7º, I, da Consti-
tuição, fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa da empregada gestante, desde a confir-
mação da gravidez até cinco meses após o parto”.

Incontroverso o estado gravídico da Reclamante à época da dispensa, ainda que dele não ti-
vesse conhecimento, até o momento, a Reclamada.

Ademais, a certidão de nascimento de ID. 02c2436 comprova que a gestação foi adiante, tendo 
a criança nascido em 12/05/2016.

Inafastável, portanto, direito da Obreira à estabilidade.
Isso porque é pacífico no C. TST que o mero fato de encontrar-se a empregada grávida no mo-

mento da dispensa já lhe assegura a garantia provisória de emprego em questão.
Com efeito, a Corte Superior Trabalhista prioriza a proteção constitucional conferida à mater-

nidade, ao nascituro e à família, em detrimento do direito de resilir o contrato de emprego.
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Sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ESTABILIDADE GESTAN-
TE. DESCONHECIMENTO DO EMPREGADOR. RECONHECIMENTO DO DIREITO À ES-
TABILIDADE. Caracterizada a afronta ao art. 10, II, ‘b’, do ADCT, merece ser processada 
a Revista. Agravo de Instrumento conhecido e provido. RECURSO DE REVISTA. ESTABI-
LIDADE GESTANTE. DESCONHECIMENTO DO EMPREGADOR. RECONHECIMENTO 
DO DIREITO À ESTABILIDADE. O art. 10, II, ‘b’, do ADCT estatui que é vedada a dispensa 
imotivada da empregada, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto. 
Da análise do referido dispositivo, infere-se que a simples comprovação da gravidez é sufi-
ciente para que a empregada tenha reconhecido o seu direito à garantia no emprego, não 
se exigindo, portanto, nenhum outro requisito. Nesse enfoque, é irrelevante a ignorância 
do empregador ou da própria gestante sobre sua condição, a teor, inclusive, do entendi-
mento sedimentado no item I da Súmula nº 244 deste Tribunal Superior. Com efeito, a in-
terpretação teleológica do mencionado dispositivo constitucional leva à conclusão de que 
a expressão confirmação de gravidez, deve ser entendida não como a confirmação médica, 
mas como a própria concepção do nascituro. A gravidez está confirmada no mesmo mo-
mento da concepção. Desse modo, quando o empregador despede sem justa causa a em-
pregada gestante, ainda que disso não saiba, assume o risco dos ônus respectivos. Recurso 
de Revista conhecido e provido. (RR 5900-86.2006.5.02.0255, Relatora Ministra: Maria de 
Assis Calsing, Data de Julgamento: 21/11/2012, 4ª Turma, Data de Publicação: 23/11/2012) 

RECURSO ORDINÁRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. PROCESSO AN-
TERIOR À LEI 13.467/2017. AÇÃO ANULATÓRIA. EMPREGADA GESTANTE. ESTABILIDADE 
CONDICIONADA À COMUNICAÇÃO DA GRAVIDEZ AO EMPREGADOR. PRINCÍPIO DA ADE-
QUAÇÃO SETORIAL NEGOCIADA. LIMITES JURÍDICOS. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTS. 
6º, 7º, XVIII, 226, 227 E 10, II, “b”, DO ADCT. A garantia de emprego da gestante encontra am-
paro não só no art. 10, II, “b”, do ADCT, mas também em toda a normatização constitucional 
voltada para a proteção da maternidade (arts. 6º e 7º, XVIII), da família (art. 226), da criança 
e do adolescente (227) e todos os demais dispositivos dirigidos à proteção da saúde pública.

Por isso, não merece vigorar no mundo jurídico laboral coletivo disposição negocial 
que limita direito revestido de indisponibilidade absoluta, garantido na Constituição Fe-
deral (art. 10, II, “b”, do ADCT). Incide, ademais, na hipótese, a OJ 30 da SDC/TST. Recurso 
ordinário provido (TST-RO-34-35.2017.5.08.0000. Relator Ministro: Maurício Godinho Del-
gado, Data de Julgamento: 12/12/2017, SDC, Data de Publicação: 19/12/2017)

Nesse contexto, a tese defensiva de que a Reclamada não tinha ciência da gravidez não merece 
prosperar, havendo, inclusive, entendimento sumulado do TST no sentido de que o desconheci-
mento da gestação não exclui o direito da trabalhadora, senão vejamos: 

244. GESTANTE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA (redação do item III alterada na sessão 
do Tribunal Pleno realizada em 14.09.2012) – Res. 185/2012, DEJT divulgado em 25, 26 e 
27.09.2012

I – O desconhecimento do estado gravídico pelo empregador não afasta o direito ao 
pagamento da indenização decorrente da estabilidade (art. 10, II, ‘b’ do ADCT).

II – A garantia de emprego à gestante só autoriza a reintegração se esta se der durante 
o período de estabilidade. Do contrário, a garantia restringe-se aos salários e demais direi-
tos correspondentes ao período de estabilidade.

III – A empregada gestante tem direito à estabilidade provisória prevista no art. 10, in-
ciso II, alínea ‘b’, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, mesmo na hipótese 
de admissão mediante contrato por tempo determinado.

Registre-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em recente decisão proferida no Re-
curso Extraordinário (RE) 629053, com repercussão geral reconhecida, confirmou o posicionamen-
to do C. TST sobre o tema, fixando a seguinte tese: “A incidência da estabilidade prevista no artigo 
10, inciso II, alínea ‘b’, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) somente exige a 
anterioridade da gravidez à dispensa sem justa causa.”



ano II - nº 22 - outubro de 201842

ACÓRDÃOS NA ÍNTEGRA

Tampouco merece guarida a alegação patronal de que houve má-fé da Reclamante ao ajuizar a 
ação muito tempo após a dispensa, o que impossibilitaria a reintegração ao emprego e daria direito 
à indenização substitutiva.

É que o C. TST entende, de forma pacífica, que o fato de o ajuizamento da ação não ter ocorri-
do imediatamente após a ciência da gravidez pela Obreira não afasta o direito à indenização subs-
titutiva, desde que respeitado o prazo prescricional.

Nesse sentido, é a OJ nº 399, da SDI-1, do TST:

399. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. AÇÃO TRABALHISTA AJUIZADA APÓS O TÉRMI-
NO DO PERÍODO DE GARANTIA NO EMPREGO. ABUSO DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE 
AÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. O ajuizamento de ação trabalhis-
ta após decorrido o período de garantia de emprego não configura abuso do exercício do 
direito de ação, pois este está submetido apenas ao prazo prescricional inscrito no art. 7º, 
XXIX, da CF/1988, sendo devida a indenização desde a dispensa até a data do término do 
período estabilitário.

Por fim, tampouco prevalece o argumento de que seria indevida a estabilidade em razão do 
acordo firmado entre as partes, no qual a Reclamante teria, supostamente, renunciado ao seu di-
reito de estabilidade.

Em audiência realizada aos 29/11/2017 (ID. 931789d), esclareceram as partes e uma testemu-
nha detalhadamente como ocorreu a dispensa. 

Informou a Laborista que:

Foi dispensada quando estava grávida, mas ainda não sabia da gravidez; não abriu 
mão da estabilidade; quando tomou conhecimento da gravidez foi até a empresa para in-
formar; a empresa falou que gostaria “da minha mão de obra de volta”; no entanto, como 
ela estava passando por sangramentos, o médico recomendou repouso; a Reclamante pas-
sou isso para a empresa, que insistiu que precisaria da mão de obra; foi feito então um 
acordo em que a empresa comprometeu-se a pagar o plano de saúde da Reclamante; a 
empresa paga o plano de saúde até hoje; a empresa pagou o parto.

A preposta das Reclamadas afirmou que:
A empresa não sabia que a Reclamante estava grávida; quando descobriu a gravidez, a 

Reclamante procurou sua antiga supervisora que, junto com o gerente do RH, propuseram 
a reintegração; a Reclamante não teve interesse, alegando que iria trabalhar com o marido; 
não mencionou nenhum problema de saúde na época; a testemunha não participou da 
conversa; a empresa propôs então pagar o plano de saúde e o parto.

A testemunha da Reclamada relatou que: Trabalha na Áquila desde março de 2006; 
é supervisora de seguros; trabalhou com a Reclamante; (...) não tinha conhecimento da 
gravidez quando dispensou a Reclamante; após alguns meses a Autora procurou a empre-
sa avisando que estava grávida; nessa ocasião foram até o RH e foi oferecido o retorno ao 
trabalho; a Reclamante não aceitou; foi feito um acordo de pagamento do plano de saúde; 
a Autora não tinha interesse em voltar; procurou a empresa apenas em razão do plano de 
saúde; foi pago também o parto (...)

O que se observa, portanto, é que, de fato, houve um acordo por meio do qual a Reclamada 
comprometeu-se a pagar o plano de saúde da Reclamante.

Ocorre que, na linha do posicionamento do C. TST e do Excelso STF, este Relator entende que a 
estabilidade gravídica constitui garantia de natureza objetiva, direcionada não somente à gestante, 
mas especialmente ao próprio nascituro.

Dessa forma, consubstancia-se em norma imperativa, de ordem pública, e, portanto, irrenun-
ciável e insuscetível de transação.

A simples oferta de retorno ao labor é incapaz de servir como salvaguarda à empresa, e, ainda 
que a recusa tivesse sido infundada – o que sequer restou demonstrado, já que a Reclamante argu-
menta que não retornou por restrição médica – ou que houvesse renúncia expressa ao direito – o 
que também não foi comprovado – fato é que, diante da natureza objetiva da garantia, cuida-se de 
direito indisponível.
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O C. TST possui diversos precedentes nesse sentido:
RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. PROCE-

DIMENTO SUMARÍSSIMO. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. GESTANTE. PRETENSÃO INDE-
NIZATÓRIA. RECUSA DE RETORNO AO EMPREGO. RENÚNCIA NÃO CONFIGURADA. A 
garantia constitucional que veda a dispensa arbitrária da empregada gestante, do momen-
to da concepção até cinco meses após o parto (art. 10, II, “b”, do ADCT/88), tem como esco-
po não apenas a proteção objetiva da maternidade, mas, principalmente, a tutela do nasci-
turo. Assim, não se configura renúncia à estabilidade provisória, nem à indenização substi-
tutiva a recusa da reclamante de retornar ao emprego, quando oferecido pelo empregador, 
dada a natureza e a finalidade dessa garantia. Precedentes. Recurso de revista conhecido 
e provido (TST-RR-10243-82.2016.5.03.0050, Relator Ministro: Ministro Walmir Oliveira da 
Costa, Data de Julgamento: 11/04/2018, 1ª Turma, Data de Publicação: 13/04/2018)

RECURSO DE EMBARGOS EM RECURSO DE REVISTA – GESTANTE – ESTABILIDADE 
PROVISÓRIA – RENÚNCIA – OFERTA DE RETORNO AO EMPREGO – RECUSA. O art. 10, II, 
b, do ADCT veda, em termos expressos e inequívocos, a dispensa arbitrária ou imotivada 
da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto. O 
citado preceito constitucional estabelece a responsabilidade objetiva do empregador pe-
los salários e garantias inerentes ao contrato de trabalho, durante todo o período ao longo 
do qual é assegurada a estabilidade. O único pressuposto para que a empregada tenha 
reconhecido seu direito é a gravidez em si. As circunstâncias apontadas pelo Colegiado 
de origem como razões para indeferir a indenização à gestante – os fatos de a reclamante 
não ter pleiteado a reintegração e ter recusado a oferta da reclamada de retorno ao em-
prego – não podem ser admitidas como renúncia ao direito à estabilidade provisória. Isso 
porque há norma de ordem pública a assegurá-lo e a autora não poderia dele dispor, pois 
tal direito visa à proteção do nascituro. Recurso de embargos conhecido e desprovido. (E-
RR-1145-44.2012.5.09.0245, Relator Ministro Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, Subseção 
I Especializada em Dissídios Individuais, DEJT 28/11/2014).

Destarte, a Autora não poderia ter sido dispensada, porquanto se encontrava grávida na data 
do rompimento contratual, havendo manifesta ilegalidade no ato, e justificando, portanto, o reco-
nhecimento do direito à estabilidade, conforme previsto no artigo 10, inciso II, alínea “b”, do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias.

Considerando que o período de estabilidade já se exauriu, é devida a indenização substitutiva, 
nos termos deferidos pela r. sentença a quo, que não merece reparos.

Nega-se provimento.
2.3.2. DIFERENÇAS EM VIRTUDE DOS BENEFÍCIOS PREVISTOS EM CCT. TICKET ALIMEN-

TAÇÃO
Consta da inicial que a Reclamante foi admitida pela 1ª Reclamada (Recreio Veículos) em 

20/06/2012, para exercer a função de auxiliar de vendas I, tendo sido transferida para a 2ª Reclama-
da (Áquila Administradora e Corretora de Seguros) em 01/08/2014, na mesma função.

Foi dispensada sem justa causa em 01/10/2015, quando se encontrava grávida. Registre-se que 
a presente demanda foi ajuizada em 19/04/2017 (antes, portanto, da vigência da Lei nº 13.467/2017 
– Reforma Trabalhista).

Ressalte-se, também, que a Origem acolheu a prejudicial de prescrição quinquenal suscitada 
pela Ré, declarando prescritas eventuais parcelas referentes ao período anterior a 19/04/2012, não 
tendo havido recurso quanto ao tema.

Na petição introdutória explicou a Autora que não recebia corretamente os valores devidos a 
título de ticket alimentação, conforme prevê a CCT da categoria. 

Requereu:

[...] o pagamento da diferença do valor pago a reclamante (R$10,00 dez reais), durante 
todo período contratual, no que tange a verba referente ao ticket alimentação dos anos de 
2012/2013/2014/2015, conforme Convenções coletivas de Trabalho em anexo, bem como 
reflexos nas verbas contratuais (DSR, férias acrescida do terço constitucional, 13° salario e 
FGTS), bem como, nas rescisórias (saldo de salário, férias proporcionais e vencidas acresci-
das de 1/3 constitucional, 13º salário proporcional e multa de 60% (CCT) do FGTS).
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Em contestação, pugnaram as Rés pela declaração incidental de inconstitucionalidade da CCT 
invocada pela Autora, sob o argumento de que o fato de haver duas normas coletivas distintas para 
os integrantes da mesma categoria econômica em uma mesma base territorial, violaria a garantia 
constitucional de igualdade de tratamento insculpida no art. 5º, caput da CF, ocorrendo, ainda, 
abuso do poder econômico.

Em virtude disso, alegaram serem indevidas quaisquer diferenças a título de tíquete alimen-
tação.

Por fim, afirmaram que são aderentes ao PAT, não tendo sido tal fator analisado em primeira 
instância.

O d. Juízo , após refutar a tese patronal no sentido a quo de que deveria ser declarada a incons-
titucionalidade incidental da CCT, e tendo em vista que as Rés admitiram não pagar os benefícios 
de acordo com essa CCT, acolheu o pedido Obreiro.

Irresignadas, as Reclamadas insistem, em âmbito recursal, na invalidade da CCT e, por conse-
quência, na ausência da obrigação de pagar as diferenças.

Sem razão.
Esclareça-se, inicialmente, que é incontroverso tratar-se a 2ª Reclamada (Áquila Administra-

dora e Corretora de Seguros) de empresa que se enquadra na categoria das seguradoras, sendo-lhe 
aplicáveis as normas coletivas estipuladas pelo SINCOR-ES (Sindicato dos Corretores e das Empre-
sas Corretoras de Seguros, Resseguros, Capitalização, Previdência Privada, e de Captação e Promo-
ção de Vendas de Plano de Saúde no Estado do Espírito Santo).

Ocorre que a Reclamante invoca a aplicabilidade da norma coletiva firmada entre o Sindicato 
dos Trabalhadores em Empresas de Seguros Privados e Capitalização no Estado do Espírito Santo 
(SINDISECURITÁRIOS) e o Sindicato dos Corretores e das Empresas Corretoras de Seguros, Resse-
guros, Capitalização, Previdência Privada, e de Captação e Promoção de Vendas de Plano de Saúde 
no Estado do Espírito Santo (SINCOR-ES), aplicável exclusivamente para as empresas corretoras 
de seguros, resseguros, capitalização, previdência privada, e promotoras de vendas de planos de 
saúde no Estado do Espírito Santo, INTEGRANTES de grupos empresariais financeiros, bancários, 
industriais, comerciais ou multinacionais.

Já as Reclamadas, por outro lado, sustentam que cumprem a Convenção Coletiva de Trabalho 
firmada pelo mesmo Ente Sindical, no entanto, “aplicável exclusivamente para as empresas NÃO 
INTEGRANTES de grupos empresariais financeiros, bancários, industriais, comerciais e multina-
cionais”.

Em virtude dessa circunstância, pedem as Rés a declaração incidental de inconstitucionalida-
de da CCT invocada pela Autora, argumentando que o fato de haver duas normas coletivas distin-
tas para os integrantes da mesma categoria econômica em uma mesma base territorial, violaria a 
garantia constitucional de igualdade de tratamento insculpida no art. 5º, caput da CF e caracteri-
zaria abuso de poder econômico.

Pois bem.
A negociação coletiva trabalhista configura-se como importante instrumento para garantir 

melhorias nas condições empregatícias e sociais dos trabalhadores, tendo sido, por isso, fortemen-
te incentivada pela Constituição da República de 1988 (a exemplo das previsões contidas no art. 7º, 
incisos VI, XIII e XXVI).

Nos dizeres de Maurício Godinho Delgado:

(...) negociação coletiva trabalhista consiste em um instrumento de democratização 
do poder e da riqueza no âmbito da sociedade civil; é importante veículo institucionaliza-
do para a busca da maior democratização e inclusão socioeconômica das pessoas huma-
nas na sociedade civil. (Delgado, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 16ª Ed. 
São Paulo: LTr, 2017).

Nessa senda, desde que respeitados os direitos revestidos de indisponibilidade absoluta e as-
segurada a adequada representatividade das categorias, em um processo de livre negociação que 
cumpra os ditames constitucionais, deve prevalecer a autonomia coletiva.

In casu, as próprias entidades convenentes optaram por produzir duas normas coletivas dis-
tintas, uma aplicável às empresas integrantes de grupos empresariais financeiros, bancários, indus-
triais, comerciais ou multinacionais e outra aplicável às empresas não integrantes desses grupos.
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Não há, pois, quaisquer elementos aptos a invalidar a pactuação ora contestada.
Noutro giro, é incontroverso que a Reclamada é parte integrante do Grupo Empresarial Líder, 

pelo que lhe seria aplicável justamente a CCT invocada pela Reclamante.
Inclusive, a defesa, em momento algum, alega que se enquadraria na segunda espécie (empre-

sas não integrantes de grupos), mas apenas pugna pela declaração de invalidade das CCTs.
O que se verifica, pois, é que a Reclamada deliberadamente escolhe cumprir a CCT que lhe traz 

menos encargos (e que assegura menor cesta de direitos aos empregados), objetivando meramente 
o barateamento do custo do serviço e o aumento do lucro, independentemente da precarização de 
direitos.

No tocante ao suposto “abuso de poder econômico”, não se desincumbiu a Reclamada do seu 
ônus probatório, nos termos do art. 818 da CLT c/c art. 737 do CPC.

Além disso, não prospera o argumento de violação à isonomia, já que foi o próprio instrumen-
to coletivo que estatuiu a presunção de que o fato de a empresa pertencer a um grupo econômico 
significaria um maior faturamento, e, assim, possibilitaria uma maior oneração.

Por fim, não pode ser acolhida a assertiva de que, como a empresa era filiada ao PAT, não se-
riam devidas quaisquer diferenças.

Isso porque as Reclamadas sequer comprovaram a filiação da 2ª Ré (Áquila), empregadora da 
Reclamante no período ora contestado, ao Programa em questão. 

Não bastasse este Relator entende que a filiação ao referido programa do governo não impede a 
incorporação dos benefícios relativos à alimentação para efeito de cálculo de outras verbas trabalhistas.

O PAT – Programa de Alimentação do Trabalhador, foi criado como incentivo para que o em-
pregador propicie ao empregado alimentação farta e saudável havendo, em contrapartida, dedu-
ção de encargos sociais, sendo a despesa considerada para fins de imposto de renda, aliviando-se 
a carga tributária empresarial.

Assim, não se acolhe o posicionamento no sentido de que a Lei nº 6.321/76, que instituiu o 
programa, teria excluído o valor atinente à alimentação do salário, porque o artigo 3° da referida lei 
apenas determina que o valor da alimentação não se inclui no salário de contribuição, isto é, não 
há incidência de contribuições apenas para a Previdência Social.

Prevalecendo a CCT invocada pela Autora, e tendo em vista ser incontroverso que os benefí-
cios previstos nesse instrumento não foram devidamente assegurados pelas Rés, deve ser mantida 
a r. sentença, que deferiu o pedido de pagamento das diferenças do tíquete alimentação.

Nega-se provimento.
2.3.3. DIFERENÇAS EM VIRTUDE DOS BENEFÍCIOS PREVISTOS EM CCT. CESTA BÁSICA
Consta da inicial que a Reclamante foi admitida pela 1ª Reclamada (Recreio Veículos) em 

20/06/2012, para exercer a função de auxiliar de vendas I, tendo sido transferida para a 2ª Reclama-
da (Áquila Administradora e Corretora de Seguros) em 01/08/2014, na mesma função.

Foi dispensada sem justa causa em 01/10/2015, quando se encontrava grávida.
Registre-se que a presente demanda foi ajuizada em 19/04/2017 (antes, portanto, da vigência 

da Lei 13.467/2017 – Reforma Trabalhista).
Ressalte-se, também, que a Origem acolheu a prejudicial de prescrição quinquenal suscitada 

pela Ré, declarando prescritas eventuais parcelas referentes ao período anterior a 19/04/2012, não 
tendo havido recurso quanto ao tema.

Na exordial, informou a Autora que, durante todo o contrato de trabalho nunca recebeu o be-
nefício da cesta básica estabelecido na Convenção Coletiva de Trabalho da categoria.

Pugnou pela condenação das Reclamadas ao pagamento da cesta básica mensal do período 
de 2012 a 2015.

Em contestação, pugnaram as Rés pela declaração incidental de inconstitucionalidade da CCT 
invocada pela Autora, sob o argumento de que o fato de haver duas normas coletivas distintas para 
os integrantes da mesma categoria econômica em uma mesma base territorial, violaria a garantia 
constitucional de igualdade de tratamento insculpida no art. 5º, caput da CF.

Em virtude disso, alegaram serem indevidas quaisquer diferenças.
Por fim, afirmaram que são aderentes ao PAT, não tendo sido tal fator analisado em primeira 

instância.
O d. Juízo , após refutar a tese patronal no sentido a quo de que deveria ser declarada a incons-

titucionalidade incidental da CCT, e tendo em vista que as Rés admitiram não pagar os benefícios 
de acordo com essa CCT, deferiu o pedido Obreiro.



ano II - nº 22 - outubro de 201846

ACÓRDÃOS NA ÍNTEGRA

Irresignadas, as Reclamadas insistem na invalidade da CCT e, por consequência, na ausência 
da obrigação de pagar as diferenças.

Sem razão.
Conforme item 2.3.2. supra, foi reconhecida a validade das CCTs firmadas entre o SINDISECU-

RITÁRIOS e o SINCOR-ES, bem como a aplicabilidade da norma invocada pela Reclamante.
Prevalecendo, portanto, a CCT indicada pela Autora, e tendo em vista ser incontroverso que 

os benefícios previstos nesse instrumento não foram devidamente assegurados pelas Rés, deve ser 
mantida a r. sentença, que deferiu o pedido de pagamento das cestas básicas.

Nega-se provimento.
2.3.4. DIFERENÇAS EM VIRTUDE DOS BENEFÍCIOS PREVISTOS EM CCT. PLR
Consta da inicial que a Reclamante foi admitida pela 1ª Reclamada (Recreio Veículos) em 

20/06/2012, para exercer a função de auxiliar de vendas I, tendo sido transferida para a 2ª Reclama-
da (Áquila Administradora e Corretora de Seguros) em 01/08/2014, na mesma função.

Foi dispensada sem justa causa em 01/10/2015, quando se encontrava grávida.
Registre-se que a presente demanda foi ajuizada em 19/04/2017 (antes, portanto, da vigência 

da Lei 13.467/2017 – Reforma Trabalhista).
Ressalte-se, também, que a Origem acolheu a prejudicial de prescrição quinquenal suscitada 

pela Ré, declarando prescritas eventuais parcelas referentes ao período anterior a 19/04/2012, não 
tendo havido recurso quanto ao tema.

Sustentou a Autora na preambular que, nos termos da Cláusula 67ª das CCTs da categoria faria 
jus à verba de participação nos lucros e resultados das empresas, nunca tendo havido, no entanto, 
o correto pagamento.

Pretendeu:

a condenação das reclamadas no que tange ao pagamento integral do PLR de 2012, 
2013, em R$ 972,00 (novecentos e setenta e dois reais) e em R$ 1.044,00 (hum mil e quaren-
ta e quatro reais), respectivamente, bem como o pagamento das diferenças dos valores do 
PRL relativos aos anos de 2014 e 2015, no total de R$ 930,00 (novecentos e trinta reais) e R$ 
798,00 (setecentos e noventa e oito reais), respectivamente de cada ano.

Defenderam-se as Rés sob o argumento de que tanto o anuênio como a participação 
nos lucros sempre foram pagas de acordo com a CCT aplicável aos não integrantes de gru-
po econômico, sendo que os valores pleiteados estão previstos na CCT inconstitucional e, 
portanto, não devem ser acolhidos.

A Origem deferiu o pedido Autoral, nos seguintes moldes: Face à mesma intelecção já 
expendida quanto à aplicabilidade das Convenções Coletivas invocadas pela Reclaman-
te – que, por pertinência de fins sociais, limita-se à 2ª Reclamada –; e tendo em vista que 
os recibos de pagamento constantes dos autos confirmam as alegações fáticas da inicial, 
conclui-se que, a teor das cláusulas 67as das CCTs de 2014 e 2015, a Reclamante faz jus ao 
pagamento de diferenças de participação nos lucros, considerado o descompasso entre os 
valores comprovadamente pagos e aqueles prefixados na norma autônoma.

Em razões de recurso ordinário renovam as Reclamadas o pedido exordial.
Sem razão.
Conforme item 2.3.2. supra, foi reconhecida a validade das CCTs firmadas entre o SINDISECU-

RITÁRIOS e o SINCOR-ES, bem como a aplicabilidade da norma invocada pela Reclamante.
Prevalecendo, portanto, a CCT indicada pela Autora, e tendo em vista ser incontroverso que 

os benefícios previstos nesse instrumento não foram devidamente assegurados pelas Rés, deve ser 
mantida a r. sentença, que deferiu o pedido de diferenças da PLR.

Nega-se provimento.
2.3.5. DIFERENÇAS EM VIRTUDE DOS BENEFÍCIOS PREVISTOS EM CCT. ANUÊNIOS
Consta da inicial que a Reclamante foi admitida pela 1ª Reclamada (Recreio Veículos) em 

20/06/2012, para exercer a função de auxiliar de vendas I, tendo sido transferida para a 2ª Reclama-
da (Áquila Administradora e Corretora de Seguros) em 01/08/2014, na mesma função.

Foi dispensada sem justa causa em 01/10/2015, quando se encontrava grávida. 
Registre-se que a presente demanda foi ajuizada em 19/04/2017 (antes, portanto, da vigência 

da Lei 13.467/2017 – Reforma Trabalhista).
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Ressalte-se, também, que a Origem acolheu a prejudicial de prescrição quinquenal suscitada 
pela Ré, declarando prescritas eventuais parcelas referentes ao período anterior a 19/04/2012, não 
tendo havido recurso quanto ao tema.

Informou a Obreira na peça vestibular que, segundo a cláusula 7ª das Normas Coletivas da ca-
tegoria, faria jus ao pagamento mensal, referente ao anuênio, devido após um de serviço prestado 
ao mesmo empregador.

No entanto, argumentou que nos anos 2012, 2013, 2011 e até agosto de 2014, as Reclamadas não 
efetuaram o pagamento, bem como realizaram quitação a menor dos valores devidos até a rescisão.

Postulou:

pagamento do anuênio a reclamante durante todo o período laboral entre o ano de 
2009 a 2015, com os devidos reflexos nas verbas que seguem: verbas contratuais (DSR, fé-
rias acrescida do terço constitucional, 13° salário e FGTS), bem como, nas rescisórias (sal-
do de salário, férias proporcionais e vencidas acrescidas de 1/3 constitucional, 13º salário 
proporcional e multa de 60% (CCT) do FGTS).

Defenderam-se as Rés sob o argumento de que 

tanto o anuênio como a participação nos lucros sempre foram pagas de acordo com 
a CCT aplicável aos não integrantes de grupo econômico, sendo que os valores pleiteados 
estão previstos na CCT inconstitucional e, portanto, não devem ser acolhidos.

A r. sentença assim se pronunciou:

Os contracheques acostados à defesa mostram que a Reclamante passou a receber o 
anuênio em agosto de 2014, mês em que passou a laborar para a 2ª Reclamada – à qual se 
aplica a CCT, conforme o item 6 desta fundamentação. Observa-se ainda que a 2ª Ré pa-
gava o equivalente a dois anos de serviço – considerando, portanto, o labor prestado para 
a 1ª Ré desde 2012 –, mas em valores inferiores aos estipulados em Convenção Coletiva.

Com efeito, a Reclamante percebia mensalmente o valor de R$ 21,00 por ano de serviço, mas 
deveria perceber R$ 67,50 pela mesma referência, durante a vigência da CCT 2014, e R$ 73,00 en-
quanto vigentes o contrato de trabalho e a CCT 2015. Assim, a Reclamante possui direito ao paga-
mento das diferenças entre o anuênio efetivamente pago a partir de agosto de 2014 e os valores 
previstos nas Convenções Coletivas sucessivamente aplicáveis nas épocas próprias, considerada a 
soma do tempo de serviço prestado para 1ª e 2ª Reclamadas, tendo em vista o critério adotado por 
esta última, aderente ao contrato individual de trabalho.

Em razões de recurso ordinário renovam as Reclamadas o pedido exordial.
Sem razão.
Conforme item 2.3.2. supra, foi reconhecida a validade das CCTs firmadas entre o SINDISECU-

RITÁRIOS e o SINCOR-ES, bem como a aplicabilidade da norma invocada pela
Reclamante.
Prevalecendo, portanto, a CCT indicada pela Autora, e tendo em vista ser incontroverso que 

os benefícios previstos nesse instrumento não foram devidamente assegurados pelas Rés, deve ser 
mantida a r. sentença, que deferiu o pedido dos anuênios.

Nega-se provimento.
2.3.6. DESCONTOS INDEVIDOS
Consta da inicial que a Reclamante foi admitida pela 1ª Reclamada (Recreio Veículos) em 

20/06/2012, para exercer a função de auxiliar de vendas I, tendo sido transferida para a 2ª Reclama-
da (Áquila Administradora e Corretora de Seguros) em 01/08/2014, na mesma função.

Foi dispensada sem justa causa em 01/10/2015, quando se encontrava grávida.
Registre-se que a presente demanda foi ajuizada em 19/04/2017 (antes, portanto, da vigência 

da Lei nº 13.467/2017 – Reforma Trabalhista).
Ressalte-se, também, que a Origem acolheu a prejudicial de prescrição quinquenal suscitada 

pela Ré, declarando prescritas eventuais parcelas referentes ao período anterior a 19/04/2012, não 
tendo havido recurso quanto ao tema.
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Alegou a Autora na petição de ingresso que foram descontados indevidamente parte de suas 
comissões.

Explicou que:

A reclamante fechava os contratos de seguro e no mês posterior começava a receber a 
comissão devida, porém caso o cliente cancelasse futuramente o contrato a empresa des-
contava integralmente a comissão da reclamante.

Na peça defensiva suplicaram as Reclamadas pelo indeferimento do pedido diante da ausên-
cia de provas.

Consignaram, também que:

Considerando que, a Reclamante quando encontra algum cliente que deseje a compra 
de seguro, o mesmo somente vai se finalizar quando houver findada a relação comercial. 
Sendo assim, quando ocorre a desistência do seguro requerido pelo cliente, não há des-
conto da comissão, tendo em vista que nem mesmo chegou a ser paga.

Diante da confissão da preposta, deferiu a Origem o pedido Obreiro. 

Em razões de recurso ordinário, alegam as Rés que a Autora não se desincumbiu do seu ônus 
da prova acerca do tema, pelo que é indevida a restituição deferida.

Sem razão.
Inicialmente, registre-se que é incontroverso que, na hipótese de cancelamento da compra 

pelo cliente, as comissões referentes à venda eram descontadas da remuneração do vendedor.
Com efeito, sobre o assunto, a preposta da empresa, em depoimento pessoal, admitiu que:

Quando o cliente cancelava descontava da comissão seguinte; a empresa considerava 
fechada a compra quando o cliente fazia o primeiro pagamento; se o cliente deixasse de 
pagar depois era estornada a comissão recebida, garantido o piso da categoria.

Acerca da remuneração com base em comissões dispõe 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.

§ 1º Nas transações realizadas por prestações sucessivas, é exigível o pagamento das 
percentagens e comissões que lhes disserem respeito proporcionalmente à respectiva li-
quidação.

§ 2º A cessação das relações de trabalho não prejudica a percepção das comissões e 
percentagens devidas na forma estabelecida por este artigo.

Com arrimo no dispositivo supratranscrito, há que se distinguir entre a ultimação do negócio, 
que é o momento em que o contrato é considerado realizado, e o cumprimento da obrigação dele 
resultante, que é o pagamento do preço.

O C. TST adota o entendimento de que a transação é concretizada quando ocorre o acordo en-
tre o comprador e o vendedor, de forma que uma vez realizada a venda, não há falar em estorno das 
comissões em razão do seu cancelamento pelo comprador, na medida em que o risco da atividade 
econômica é do empregador e não do empregado.

Isso porque não pode o trabalhador comissionista assumir a posição de sócio da empresa; o 
art. 466 da CLT não autoriza que o empregador, ao remunerar seu empregado por comissões, possa 
transferir para ele o risco do empreendimento – sob pena de incidir, inclusive, em afronta aos arti-
gos 2º, 444 e 462, todos da CLT.

Ademais, o estorno das comissões previsto no art. 7º da Lei nº 3.207/1957 (que regulamenta a 
profissão de vendedor) refere-se à hipótese de insolvência do comprador e não ao mero inadim-
plemento da obrigação.

Não bastasse, não há qualquer dispositivo na Lei nº 3.207/57 que autorize macular a intangi-
bilidade dos salários (art. 7º, X da Constituição da República).

Ante todo o exposto, permanece incólume a r. sentença, que deferiu o pleito de restituição das 
comissões ilegalmente descontadas.
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Nega-se provimento.
2.3.7. HORAS EXTRAS. PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 05/09/2014 E 14/08/2015
Consta da inicial que a Reclamante foi admitida pela 1ª Reclamada (Recreio Veículos) em 

20/06/2012, para exercer a função de auxiliar de vendas I, tendo sido transferida para a 2ª Reclama-
da (Áquila Administradora e Corretora de Seguros) em 01/08/2014, na mesma função.

Foi dispensada sem justa causa em 01/10/2015, quando se encontrava grávida. Registre-se que 
a presente demanda foi ajuizada em 19/04/2017 (antes, portanto, da vigência da Lei nº 13.467/2017 
– Reforma Trabalhista).

Ressalte-se, também, que a Origem acolheu a prejudicial de prescrição quinquenal suscitada 
pela Ré, declarando prescritas eventuais parcelas referentes ao período anterior a 19/04/2012, não 
tendo havido recurso quanto ao tema.

Na peça inaugural explicou a Autora que, em que pese tenha sido contratada com jornada de 
08h às 18h, de segunda a sexta-feira, com duas horas de intervalo, na prática praticava os seguintes 
horários: de 8h às 20h de segunda a sexta-feira e, aos sábados, de 8h às 13h, com 20 minutos para 
refeição e descanso.

As Reclamadas rechaçam o pedido Obreiro, invocando a regularidade do controle de ponto, 
bem como a quitação ou compensação de todas as horas prestadas.

Acrescentaram que: 

mesmo que fosse devido o pleito de horas extras, o que não se admite, tendo em vista 
que o Reclamante laborava em jornada externa, sem possibilidade de controle, estando 
enquadrado na previsão contida no art. 62, da CLT, de qualquer modo, o Reclamante não 
ultrapassava habitualmente a jornada, que dirá sem recebimento da contraprestação cor-
respondente, ao contrário do alegado.

A Origem, com base na prova oral, deferiu em parte o pedido Obreiro:

Fixa-se então que a Reclamante trabalhava, entre 05.09.2014 e 14.08.2015, de 2ª a 6ª 
feira, das 8 às 19:30, com 30 minutos de intervalo, e aos sábados das 8 às 13, sem parada 
para refeição e descanso. Caracteriza-se, sob tais premissas e sem a comprovação docu-
mental do devido pagamento, a prestação de horas extras, consideradas como tais as ex-
cedentes da oitava diária de segunda a sexta-feira e todas as horas laboradas aos sábados, 
tendo em vista a superação do limite semanal de 44 horas.

Inconformadas, insistem as Rés no argumento de que inexistem horas a serem quitadas, tendo 
em vista que todas as horas extras prestadas foram compensadas ou pagas pela empresa.

Em razão da eventualidade, requerem a incidência da súmula 340 do TST. Impugnam, tam-
bém, os reflexos, em especial sobre o RSR, por se tratar de “reflexos sobre reflexos”.

Renovam, ainda, a tese de que quando exerceu a função de venda de seguros, a partir de se-
tembro de 2014, a Reclamante exercia jornada externa, de forma que impossível o controle de ho-
ras.

Por fim, no recurso ordinário complementar (ID. c6b5210) argumentam que:

Não merece prosperar a sentença que acolheu parcialmente os embargos de decla-
ração da Reclamante, ora Recorrida, declarando que a jornada da Autora era de 40 horas 
semanais.

Isso porque, analisando os cartões de ponto e as fichas de registro anexadas aos autos, 
é patente que a jornada da Recorrida era de 44 horas semanais, pelo que não há do que se 
falar na jornada estabelecida na sentença de embargos.

Examina-se.
Inicialmente esclareça-se que a controvérsia cinge-se apenas ao período no qual a Reclamante 

desempenhava a função de vendedora (entre 05/09/2014 e 24/08/2015), tendo em vista que quan-
to ao lapso temporal anterior (entre 20/06/2012 e 04/09/2014) não houve condenação tampouco 
recurso.

Pois bem.
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Segundo a regra geral de repartição do ônus probatório, compete ao Reclamante a prova dos 
fatos constitutivos do seu direito, , a efetiva in casu prestação de horas extraordinárias, e à Reclama-
da incumbe a prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do Autor.

Sabe-se que, especificamente em relação às horas extras, a jurisprudência tem dado um tra-
tamento diferenciado, especialmente em razão da dificuldade que os empregados encontram em 
comprovar eventuais horas extraordinárias prestadas. Neste sentido é o verbete sumular 338 do 
E. TST, que dispõe que, se tratando de empresa com mais de 10 (dez) empregados, é obrigatória a 
juntada dos cartões de ponto, sob pena de considerar verídica a jornada indicada pelo empregado.

Ocorre que, na espécie, as Reclamadas cuidaram de juntar os registros de jornada de forma me-
ramente parcial, não tendo sido apresentado nenhum cartão de ponto após a data de 04/09/2014.

Nesse contexto, no período compreendido entre 05/09/2014 e 24/08/2015 não se desincumbi-
ram as Reclamadas do ônus probatório quanto ao tema.

Não bastasse, a prova testemunhal colhida corrobora amplamente a tese Autoral no sentido de 
realização habitual de horas extraordinárias.

Com efeito, na audiência realizada aos 29/11/2017 (ID. 931789d), foram ouvidas as partes e 
três testemunhas.

A primeira testemunha da Reclamante informou:

Trabalhavam de 08h00 às 18h00, teoricamente com duas horas de almoço; de segunda 
a sexta; na prática a entrada era 08h00, mas como trabalhavam dentro da concessionária, 
o período se estendia; ficavam até 19h, 20h; o horário de almoço era feito em meia hora; 
às vezes estavam comendo e chegava cliente; aí ligavam para elas descerem; no sábado 
entravam 08h00 e saíam entre 12h00 e 13h00; às vezes passava esse horário; a empresa 
mandava uma ficha para os empregados preencherem; os horários anotados não refletem 
a realidade; o trabalho da Reclamante era apenas interno; se chegasse um cliente no final 
do expediente ele era atendido na hora e o horário era estendido; isso era freqüente; acon-
tecia toda semana; sempre trabalhou aos sábados; todos os sábados; depois do fechamen-
to da loja ainda eram realizadas atividades internas; quando fechava o malote depois do 
fechamento da loja demorava cerca de 40 minutos a uma hora;

A segunda testemunha Autoral relatou:

Trabalhou na Recreio; no mesmo local da Reclamante; entre 2011 até meados de 2014; 
trabalhou por mais de um ano com a Reclamante; o horário era de 08h00 às 18h00; no sá-
bados era de 08h00 ao meio dia; esse horário não era cumprido; chegavam 08h00, mas no 
almoço não faziam o intervalo; no final do expediente, cerca de 2 a 3 dias na semana, fica-
vam além do horário; meia hora, uma hora, ou até duas horas a mais; a Reclamante aten-
dia cerca de 10 a 12 clientes; o intervalo era cerca de 20 minutos a meia hora; eles apenas 
subiam, comiam e desciam; não tinham substitutos na hora do almoço; a depoente batia 
ponto biométrico; o controle da Reclamante era manual; não sabe dizer se a Reclamante 
preenchia corretamente a folha de ponto; no caso da depoente, o controle refletia o horá-
rio correto, exceto o almoço, pois não batiam no intervalo; a Reclamante sempre trabalhou 
todos os sábados; nos sábados em geral extrapolava o horário, principalmente no final do 
mês, cerca de 1h, 2h; a extrapolação ocorria para atender os clientes.

A testemunha patronal, por sua vez, afirmou:

Dentro da normalidade a Reclamante trabalhava de 08h00 às 18h00, com intervalo 
de 2h00; sábado até 12h00 ou 13h00; trabalhava apenas internamente; pode ter aconte-
cido de ultrapassar o horário; era orientada a fazer o intervalo, mas a depoente não sabe 
informar se ela realmente fazia; havia controle manual, preenchido pela própria Autora; a 
Autora atendia cerca de 10, 12 clientes por dia; em média leva cerca de uma hora para cada 
cliente; no horário do almoço, a outra vendedora a substituía; a depoente não fica na con-
cessionária, ela roda as concessionárias; (...) quando era auxiliar de vendas ela trabalhava 
dois sábados por mês; era possível almoçar fora da empresa; a Reclamante também fazia 
prospecção de vendas por telefone; os dias de maior venda eram quinta e sexta-feira; a de-
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poente era supervisora, apenas visitava a loja e monitorava por telefone; ela ia duas vezes 
por mês na loja que a Reclamante trabalhava; (...) o controle de ponto às vezes chegava 
alguns dias depois; (...) podia acontecer de ser acionada por telefone durante o horário de 
almoço; (...)

Com base nas testemunhas ouvidas o d. Juízo a quo fixou a seguinte jornada de trabalho: “de 
2ª a 6ª feira, das 8 às 19:30, com 30 minutos de intervalo, e aos sábados das 8 às 13, sem parada para 
refeição e descanso”; e deferiu, em consequência, o pagamento das horas extras prestadas.

Ora, a jornada arbitrada pela Origem é condizente com a prova oral produzida, não merecen-
do reparos.

De fato, não houve comprovação, no período em referência, de compensação das horas ex-
traordinárias (repisa-se, não foram sequer juntados os cartões de ponto do período) ou mesmo da 
quitação dos respectivos valores, não constando dos contracheques acostados (ID. 94ef28c) qual-
quer referência à rubrica “horas extras”.

Noutro giro, devem ser examinados os pedidos formulados pelas Reclamadas em virtude do 
princípio da eventualidade.

Inicialmente, impugnam as Rés os reflexos deferidos, em especial sobre o RSR, por se tratar de 
“reflexos sobre reflexos”.

Não lhes assiste razão, no entanto.
Tratando-se de verbas decorrentes de horas extras habituais, impõe-se a incidência de reflexos 

sobre as demais parcelas trabalhistas.
Especificamente acerca das repercussões no repouso semanal remunerado há entendimento 

sumulado do E. TST, in verbis:

Súmula nº 172 do TST. REPOUSO REMUNERADO. HORAS EXTRAS. CÁLCULO (man-
tida) – Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003. Computam-se no cálculo do repouso remune-
rado as horas extras habitualmente prestadas. (ex-Prejulgado nº 52).

Não há falar, pois, em “reflexos sobre reflexos”, já que o repouso semanal remunerado foi com-
putado somente uma vez.

Tampouco deve ser acolhido o argumento de que a jornada da Autora era de 44 horas sema-
nais (e não 40 horas, como deferido pela Origem), tendo em vista que consta expressamente do 
contrato de trabalho no período em discussão que a jornada contratual seria de 40 horas semanais 
(17e0537 – Pág. 1).

Melhor sorte não assiste à tese de que a partir de setembro de 2014, a Reclamante passou a 
exercer jornada externa, de forma que seria impossível o controle de horas.

Isso porque não houve qualquer comprovação nesse sentido, sendo todos os depoimentos – 
inclusive o da testemunha patronal – na direção oposta a tal tese.

Ademais, a própria preposta afirmou que:

não tem conhecimento se efetivamente a Reclamante trabalhava externamente; todas 
as vezes que a depoente foi na loja a Reclamante estava exercendo trabalho interno.

Por fim, merece guarida o pedido de aplicação dos termos da Súmula 340 do C. TST.
Isso porque se examinando a CTPS Obreira (ID. 17fa7c6), bem como o contrato de trabalho 

(17e0537 – Pág. 1) e os contracheques juntados (ID. 94ef28c), verifica-se que a remuneração da 
Laborista no período ora sob exame, era efetivada exclusivamente à base de comissões, inexistindo 
parte fixa do salário.

Dessa forma, se tratando de “comissionista puro”, com remuneração vinculada às vendas, a hora 
normal já se encontra remunerada, sendo devido apenas o adicional, nos termos da Súmula 340 do TST.

Dá-se parcial provimento para limitar a condenação das Reclamadas a título de horas extras 
apenas ao pagamento do adicional convencional, mantendo-se os demais termos da r. sentença.

2.3.8. HORAS EXTRAS. INTERVALO INTRAJORNADA
Consta da inicial que a Reclamante foi admitida pela 1ª Reclamada (Recreio Veículos) em 

20/06/2012, para exercer a função de auxiliar de vendas I, tendo sido transferida para a 2ª Reclama-
da (Áquila Administradora e Corretora de Seguros) em 01/08/2014, na mesma função.
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Foi dispensada sem justa causa em 01/10/2015, quando se encontrava grávida.
Registre-se que a presente demanda foi ajuizada em 19/04/2017 (antes, portanto, da vigência 

da Lei 13.467/2017 – Reforma Trabalhista).
Ressalte-se, também, que a Origem acolheu a prejudicial de prescrição quinquenal suscitada 

pela Ré, declarando prescritas eventuais parcelas referentes ao período anterior a 19/04/2012, não 
tendo havido recurso quanto ao tema.

Na peça de ingresso explicou a Autora que, em que pese tenha sido contratada com jornada de 
08h às 18h, de segunda a sexta-feira, com duas horas de intervalo, na prática praticava os seguintes 
horários: de 8h às 20h de segunda a sexta-feira e, aos sábados, de 8h às 13h, com 20 minutos para 
refeição e descanso.

Em contestação, as Rés sustentaram que sempre houve o gozo do intervalo, asseverando que 
os “horários destinados ao intervalo intrajornada restam devidamente anotados nos cartões de 
ponto”.

Com base na prova oral o d. Juízo entendeu que, de a quo fato, o intervalo não era fruído inte-
gralmente, e, por isso, deferiu em parte o pedido Obreiro.

Em razões de recurso ordinário renovam as Rés o argumento de que havia efetivo gozo do 
intervalo.

Asseveram, também, que a própria lei permite a pré-assinalação, não havendo falar em “in-
tervalo britânico”.

Em razão da eventualidade, requerem: que a condenação seja limitada entre a diferença entre 
o tempo concedido e o intervalo mínimo de uma hora; que somente incida o adicional previsto no 
§ 4º do artigo 71, da CLT e não sob a forma de horas extras mais o acréscimo do adicional; que não 
sejam deferidos reflexos diante do caráter indenizatório da parcela.

Analisa-se.
Os intervalos intrajornada definem-se, em apertada síntese, como o período, dentro da jorna-

da de trabalho do empregado, destinado precipuamente a seu repouso e alimentação.
Nos dizeres do i. Ministro Maurício Godinho Delgado:

Os intervalos intrajornadas definem-se como lapsos temporais regulares, remunera-
dos ou não, situados no interior da duração diária de trabalho, em que o empregado pode 
sustar a prestação de serviços e sua disponibilidade perante o empregador. (Delgado, Mau-
rício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 16ª Ed. São Paulo: LTr, 2017)

A obrigatoriedade de concessão dos intervalos decorre da própria lei (art. 71 da CLT), e, em se 
tratando de tema atinente à saúde, higiene e segurança do trabalhador, encontra respaldo e prote-
ção constitucional (art. 7º, XXII, CRFB/88), sendo as normas acerca do assunto de ordem pública, 
caráter imperativo e indisponibilidade absoluta.

Prestam-se, como se deduz de sua própria definição, a oportunizar ao empregado, no trans-
curso de sua jornada de trabalho, um momento de recuperação de suas energias físicas e mentais, 
descanso e alimentação.

Nesse contexto, o art. 71, e §1º, da CLT prevê caput que, em qualquer trabalho contínuo cuja 
duração exceda 06 (seis) horas, é obrigatória a concessão de um intervalo mínimo de 01 (uma) hora 
para repouso e alimentação. Caso a duração da jornada ultrapasse 04 (quatro) horas, porém não 
exceda 06 (seis) horas, o intervalo mínimo será de 15 (quinze) minutos.

Além disso, estabelece o mesmo dispositivo, em seu §4º, que o desrespeito ao intervalo míni-
mo implica no pagamento das chamadas “horas extras fictas”.

Considerando a jornada do Reclamante, era devido intervalo intrajornada mínimo de 01 
(uma) hora.

Esclareça-se, de plano, que não incidem, na espécie, as inovações trazidas pela Lei nº 
13.467/2017.

No que se refere ao direito material, não há dúvida de que os contratos firmados sob a égide 
da nova Lei a ela se submetem, havendo, por sua vez, grande celeuma acerca da aplicação aos con-
tratos em curso.

Uma parte dos estudiosos tem entendido que somente serão aplicáveis as novas regras de di-
reito material aos contratos de trabalho em curso por mútuo consentimento das partes, mediante 
celebração de termo aditivo.
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Outra parte, partindo do pressuposto de que o contrato de trabalho consiste em uma espécie 
de avença de trato sucessivo, defende que a lei nova deva ser aplicada a partir de sua vigência tam-
bém aos contratos em curso, devendo ser respeitados, contudo, os direitos adquiridos e os atos já 
praticados.

Este Relator, contudo, filia-se a uma terceira corrente, que sustenta que, tendo em vista o prin-
cípio da proteção, que tem como pilares a condição mais benéfica, a norma mais favorável e o 
princípio , a nova legislação incide apenas nos in dubio pro operario novos contratos de trabalho 
(firmados após 11/11/2017).

Aliás, a Constituição da República impõe o respeito da lei nova ao direito adquirido, ao ato 
jurídico perfeito e à coisa julgada, consagrando também, na mesma linha, o princípio da progres-
sividade e o princípio da irredutibilidade salarial.

Destarte, tendo sido a presente demanda ajuizada em 19/04/2017 (antes, portanto, da vigên-
cia da Lei nº 13.467/2017 – Reforma Trabalhista) não incidem os termos da nova legislação.

Pois bem.
Na espécie, entre 20/06/2012 e 04/09/2014 os cartões de ponto foram devidamente juntados, 

no entanto, trazem marcações de intervalo pré-assinaladas.
Já no período entre 05/09/2014 e 24/08/2015 sequer foram acostados os registros de jornada.
Prevalece, pois, a prova oral quanto ao tema.
Nesse sentido, na audiência realizada aos 29/11/2017 (ID. 931789d), foram ouvidas as partes 

e três testemunhas.
A primeira testemunha da Reclamante informou:

Trabalhavam de 08h00 às 18h00, teoricamente com duas horas de almoço; de segunda 
a sexta; na prática a entrada era 08h00, mas como trabalhavam dentro da concessionária, 
o período se estendia; ficavam até 19h, 20h; o horário de almoço era feito em meia hora; 
às vezes estavam comendo e chegava cliente; aí ligavam para elas descerem; no sábado 
entravam 08h00 e saíam entre 12h00 e 13h00; às vezes passava esse horário; a empresa 
mandava uma ficha para os empregados preencherem; os horários anotados não refletem 
a realidade (...).

A segunda testemunha Autoral relatou:

Trabalhou na Recreio; no mesmo local da Reclamante; entre 2011 até meados de 2014; 
trabalhou por mais de um ano com a Reclamante; o horário era de 08h00 às 18h00; no sá-
bados era de 08h00 ao meio dia; esse horário não era cumprido; chegavam 08h00, mas no 
almoço não faziam o intervalo; no final do expediente, cerca de 2 a 3 dias na semana, fica-
vam além do horário; meia hora, uma hora, ou até duas horas a mais; a Reclamante aten-
dia cerca de 10 a 12 clientes; o intervalo era cerca de 20 minutos a meia hora; eles apenas 
subiam, comiam e desciam; não tinham substitutos na hora do almoço; a depoente batia 
ponto biométrico; o controle da Reclamante era manual; não sabe dizer se a Reclamante 
preenchia corretamente a folha de ponto; no caso da depoente, o controle refletia o horá-
rio correto, exceto o almoço, pois não batiam no intervalo (...)

A testemunha patronal, por sua vez, afirmou:

Dentro da normalidade a Reclamante trabalhava de 08h00 às 18h00, com intervalo de 
2h00; sábado até 12h00 ou 13h00; trabalhava apenas internamente; pode ter acontecido de 
ultrapassar o horário; era orientada a fazer o intervalo, mas a depoente não sabe informar 
se ela realmente fazia; havia controle manual, preenchido pela própria Autora; (...) no ho-
rário do almoço, a outra vendedora a substituía; a depoente não fica na concessionária, ela 
roda as concessionárias; (...) era possível almoçar fora da empresa; os dias de maior venda 
eram quinta e sexta-feira; a depoente era supervisora, apenas visitava a loja e monitorava 
por telefone; ela ia duas vezes por mês na loja que a Reclamante trabalhava; (...) o controle 
de ponto às vezes chegava alguns dias depois; (...) podia acontecer de ser acionada por 
telefone durante o horário de almoço; (...)
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Ora, a prova testemunhal corrobora inteiramente a tese Autoral de supressão parcial dos inter-
valos, motivo pelo qual não há quaisquer reparos a serem feitos na r. sentença.

Passa-se ao exame dos pedidos formulados pelas Rés em sede de eventualidade.
No que tange ao pedido de limitação da condenação à diferença entre o tempo concedido e o 

intervalo mínimo de uma hora, não lhes assiste razão.
Com efeito, este Relator entende, na esteira do posicionamento do C. TST sobre o tema, que “a 

não-concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo, para repouso e alimenta-
ção, a empregados urbanos e rurais, implica o pagamento total do período correspondente, e não 
apenas daquele suprimido” (súmula 437 do C. TST).

Nessa senda, tendo em vista que consta expressamente do contrato de trabalho da Reclaman-
te a previsão de intervalo intrajornada de duas horas, seria devido o pagamento de duas horas ex-
tras a título de supressão desse descanso, o que somente não se defere, in casu, diante da proibição 
da reformatio in pejus.

Citem-se sobre o tema os seguintes arestos do C. TST:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA – PROCESSO SOB A VIGÊN-
CIA DA LEI Nº 13.015/2014 – INTERVALO INTRAJORNADA DE DUAS HORAS – PREVISÃO 
CONTIDA EM ACORDO DE COMPENSAÇÃO – CONCESSÃO PARCIAL – PAGAMENTO IN-
TEGRAL DO PERÍODO. Consoante o entendimento assentado na Súmula nº 437, I, do TST, 
a concessão apenas parcial do intervalo intrajornada acarreta o pagamento do período 
total correspondente, com acréscimo de, no mínimo, 50% sobre o valor da remuneração da 
hora normal de trabalho. No caso, é incontroverso nos autos que o acordo de compensação 
estabelece o intervalo intrajornada de duas horas. Dessa forma, pactuado intervalo maior 
do que uma hora e limitado a duas horas, nos termos do art. 71, caput, da CLT, o pagamen-
to relativo ao intervalo intrajornada não usufruído deve observar o período de duas horas. 
Precedentes. Agravo de instrumento desprovido. (AIRR nº 1000112-38.2013.5.02.0317, 7ª 
Turma do TST, Rel. Luiz Philippe Vieira de Mello Filho. j. 06.06.2018, Publ. 08.06.2018)

RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA RECLAMANTE. 1. INTERVALO INTRA-
JORNADA DE DUAS HORAS. SUPRESSÃO. PAGAMENTO INTEGRAL DO PERÍODO DEVI-
DO. Segundo a exegese contida no item I da Súmula nº 437 do TST, a supressão do intervalo 
intrajornada, ainda que parcial, assegura o pagamento integral do período devido como 
horas extras, e não apenas do tempo suprimido. O caput do art. 71 da CLT estabelece o 
período mínimo de uma hora de intervalo para repouso e alimentação dos empregados 
submetidos à jornada superior a seis horas, o qual não poderá exceder a duas horas por 
ajuste escrito, individual ou coletivo. No caso concreto, restou incontroversa a existên-
cia de previsão contratual estabelecendo o intervalo intrajornada de duas horas, o qual 
deve ser integralmente assegurado à reclamante por força de ajuste contratual, em aten-
ção ao disposto no art. 71, caput, da CLT. Recurso de revista conhecido e provido. (ARR 
nº 2105-36.2014.5.03.0038, 8ª Turma do TST, Rel. Dora Maria da Costa. j. 30.05.2018, Publ. 
04.06.2018).

RECURSO DE REVISTA REGIDO PELA LEI 13.015/2014. INTERVALO INTRAJORNA-
DA DE DUAS HORAS PREVISTO EM CONTRATO DE TRABALHO. CONCESSÃO PARCIAL. 
EFEITOS. Existindo previsão contratual para concessão do intervalo intrajornada de duas 
horas, surge para o empregado o direito de usufruí-lo tal como ajustado. Se o empregador 
viola tal direito, concedendo-o de maneira inferior ou não permitindo que o empregado o 
usufrua, deve remunerar a integralidade da pausa, nos moldes previstos no artigo 71, § 4º, 
da CLT. Recurso de revista conhecido e provido. (RR nº 10524-22.2015.5.03.0002, 2ª Turma 
do TST, Rel. Delaíde Miranda Arantes. j. 24.04.2018, Publ. 27.04.2018).

Melhor sorte não merece o pleito no sentido de que somente incida o adicional previsto no § 
4º do art. 71, da CLT.

Isso porque, em que pese se tratar de comissionista puro, não se aplica, no tocante às horas 
extras intervalares, o entendimento da Súmula 340 do C. TST.

Ora, a razão de ser do precedente em questão é que as horas extraordinárias laboradas pelo 
comissionista puro já estariam sendo remuneradas por meio das respectivas comissões pagas em 
tais períodos, pelo que seria devido, portanto, somente o adicional legal.
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O pressuposto lógico para a incidência do entendimento, portanto, é que o empregado de fato 
perceba comissões enquanto labora em horas extraordinárias.

Assim, tendo em vista que nos intervalos intrajornadas o trabalhador não executa vendas, não 
recebe, consequentemente, comissões, sendo, logo, devida a contraprestação (que será o valor da 
hora normal acrescido do adicional legal ou convencional).

Nesse sentido:

(...) 3. BASE DE CÁLCULO DAS HORAS EXTRAS INTERVALARES. Não há falar em apli-
cação da Súmula nº 340 do TST, a qual trata, genericamente, das horas extraordinariamen-
te laboradas pelo comissionista, porque não retrata a situação específica em análise, qual 
seja a de reconhecimento de horas extras pela supressão do intervalo destinado a repouso 
e alimentação do trabalhador. Ademais, a limitação do pagamento apenas ao adicional 
justifica-se somente nos casos em que o empregado já recebeu pagamento normal pelo 
período que se reputa extraordinário, tal como ocorreria caso se tratasse de horas extras 
habituais prestadas pelo comissionista puro. Diferentemente, no caso de ausência do in-
tervalo para descanso, não se pode considerar que o salário normal engloba esse período, 
pois se trata de lapso excluído da jornada, o qual, por consequência, não é remunerado. 
Recurso de revista conhecido e provido. (RR nº 0001467-22.2012.5.04.0401, 8ª Turma do 
TST, Rel. Dora Maria da Costa. unânime, DEJT 15.10.2015).

EMPREGADO COMISSIONISTA PURO. SUPRESSÃO DO INTERVALO INTRAJORNA-
DA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 340 DO TST. A indicação de contrariedade à 
Súmula nº 340 do TST não impulsiona o conhecimento do recurso de revista, porquanto 
versa sobre o pagamento de horas extras decorrentes de labor extraordinário do traba-
lhador comissionista puro, sendo inespecífico em relação à controvérsia examinada nos 
autos, referente às horas extras decorrentes do intervalo intrajornada. Ressalta-se que a 
jurisprudência prevalecente nesta Corte superior firmou-se no sentido de que as horas 
extras intervalares do empregado comissionista puro são apuradas nos termos da Súmula 
nº 437, e não com base na Súmula nº 340 do TST. Divergência jurisprudencial não carac-
terizada, nos termos do artigo 896, § 7º, da CLT. Recurso de revista não conhecido. (RR nº 
0001075-18.2011.5.15.0076, 2ª Turma do TST, Rel. José Roberto Freire Pimenta. unânime, 
DEJT 03.09.2015)

Por fim, não deve ser acolhido o pedido de exclusão dos reflexos, sob o argumento de se tratar 
de verba indenizatória, tendo em vista que o C. TST reconhece, de forma pacífica, a natureza sala-
rial da verba em questão, senão vejamos:

Súmula nº 437 do TST

INTERVALO INTRAJORNADA PARA REPOUSO E ALIMENTAÇÃO. APLICAÇÃO DO 
ART. 71 DA CLT (conversão das Orientações Jurisprudenciais nºs 307, 342, 354, 380 e 381 da 
SBDI-1) – Res. 185/2012, DEJT divulgado em 25, 26 e 27.09.2012

(...)
III – Possui natureza salarial a parcela prevista no art. 71, § 4º, da CLT, com redação 

introduzida pela Lei nº 8.923, de 27 de julho de 1994, quando não concedido ou reduzido 
pelo empregador o intervalo mínimo intrajornada para repouso e alimentação, repercutin-
do, assim, no cálculo de outras parcelas salariais.

IV – Ultrapassada habitualmente a jornada de seis horas de trabalho, é devido o gozo 
do intervalo intrajornada mínimo de uma hora, obrigando o empregador a remunerar o 
período para descanso e alimentação não usufruído como extra, acrescido do respectivo 
adicional, na forma prevista no art. 71, caput e § 4º da CLT”.

Ante todo o exposto deve ser mantida a r. sentença, no particular.
Nega-se provimento.
2.3.9. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Requereram as Reclamadas, em razões recursais, a condenação da Reclamante no pagamento 

de honorários advocatícios.
Sem razão.
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Este Relator entende que, em se tratando os honorários advocatícios de instituto bifronte, as 
inovações da Lei nº 13.467/2017 quanto ao tema não deverão ser aplicadas aos processos já em curso.

Isso porque é imprescindível que parte tenha ciência das consequências jurídicas do ajuiza-
mento do processo ou da defesa apresentada, com a possibilidade de previsibilidade para avalia-
ção das condutas processuais a serem adotadas.

Salienta WAMBIER, ao tratar do princípio do devido processo legal: “Isso quer dizer que toda e 
qualquer consequência processual que as partes possam sofrer, tanto na esfera da liberdade pesso-
al quanto no âmbito de seu patrimônio, deve necessariamente decorrer de decisão prolatada num 
processo que tenha tramitado de conformidade com antecedente previsão legal. O devido processo 
legal significa o processo cujo procedimento e cujas consequências tenham sido previstas na lei”.

Entendimento em sentido diverso não seria razoável e implicaria afronta ao disposto no art. 
10, CPC/15, com a configuração de decisão surpresa e violação aos princípios da segurança jurídica 
e do devido processo legal.

Destarte, a legislação a ser aplicada na espécie deverá ser aquela vigente quando do ajuiza-
mento da ação e da apresentação da defesa, pois sua alteração poderia influenciar na conduta 
processual das partes ou na avaliação dos riscos da demanda.

Saliente-se que o C. TST posicionou-se no mesmo sentido, na recém editada Instrução Nor-
mativa nº 41, que, em seu art. 6º assim dispõe:

Art. 6º Na Justiça do Trabalho, a condenação em honorários advocatícios sucumben-
ciais, prevista no art. 791-A, e parágrafos, da CLT, será aplicável apenas às ações propostas 
após 11 de novembro de 2017 (Lei nº 13.467/2017). Nas ações propostas anteriormente, 
subsistem as diretrizes do art. 14 da Lei nº 5.584/1970 e das Súmulas nº 219 e 329 do TST.

A presente ação foi ajuizada em 19/04/2017, portanto, antes da vigência da Reforma Trabalhista.
Nessa senda, tendo em vista que, anteriormente à Lei nº 13.467/2017, não eram devidos hono-

rários advocatícios decorrentes da mera sucumbência, nada a deferir, no aspecto.
Nega-se provimento.
3. ACÓRDÃO
Acordam os Magistrados da 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, na Ses-

são Ordinária realizada no dia 23 de outubro de 2018, às 13 horas e 30 minutos, sob a Presidência 
do Exmo. Desembargador Gerson Fernando da Sylveira Novais, com a participação do Exmo. De-
sembargador José Carlos Rizk e do Exmo. Desembargador Jailson Pereira da Silva, convocado para 
compor e presente a Procuradora do Trabalho, Dra. Maria de Lourdes quorum, Hora Rocha; por 
unanimidade, conhecer do recurso ordinário interposto pelas Reclamadas; no mérito, dar parcial 
provimento ao apelo para limitar a condenação das Reclamadas a título de horas extras por sobre-
jornada apenas ao pagamento do adicional convencional, mantendo os demais termos da r. sen-
tença. Custas, pelas Reclamadas, no importe de R$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais), calculadas 
sobre o valor da condenação, ora minorado para R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais). Sustentação 
oral do Dr. Matheus G. Amorim, pelas reclamadas.

Desembargador José Carlos Rizk
Relator

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO

RESCISÃO INDIRETA
Exigência de metas

Processo: 0000742-96.2017.5.19.0059 
RECURSO ORDINÁRIO RECORRENTE: ALINE AUGUSTA GALVAO DA SILVA
RECORRIDO: RN COMERCIO VAREJISTA S.A
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EMENTA

RECURSO ORDINÁRIO OBREIRO. METAS. ASSÉDIO. RESCISÃO INDIRETA DO 
CONTRATO. CABÍVEL. O conjunto probatório deixa evidente que a reclamada prati-
cou ato comissivo culposo, ato ilícito pelo exercício abusivo do poder diretivo do em-
pregador, afrontando a dignidade da trabalhadora, ao exigir obrigatoriedade no cum-
primento de metas, consoante informou o preposto, e ao permitir a existência de um 
ambiente de trabalho hostil à reclamante, o que, possivelmente, gerou dano indevido 
ao seu estado psíquico ante as humilhações sofridas pela reação dos colegas, decorrente 
da situação a que foi exposta no seu local de trabalho. Reputo comprovada a prática de 
atos ilícitos pela empresa, a quem cabia a observação do princípio da valorização do 
trabalho humano, e ainda, da função social da propriedade. Entendo, assim, que houve 
vício de consentimento da reclamante, espelhado por meio da coação psicológica, razão 
pela qual declaro a nulidade do pedido de demissão e julgo procedentes os pedidos de-
correntes da dispensa imotivada. Recurso provido. 

RELATÓRIO

Trata-se do Recurso Ordinário interposto pela reclamante, ALINE AUGUSTA GALVÃO DA SIL-
VA, inconformada com a decisão do MM. Juízo da Vara do Trabalho de Penedo-AL (ID. 3425a91) 
que, apreciando a reclamação trabalhista ajuizada contra a RN COMÉRCIO VAREJISTA S.A julgou 
procedentes em parte os pedidos ali formulados.

Em suas razões (ID.54ad587), a reclamante postula o reconhecimento da rescisão indireta e a 
condenação da recorrida ao pagamento das verbas pleiteadas na peça inicial. Pleiteia também a 
integração ao salário das comissões e suas repercussões nas demais parcelas decorrentes do pacto 
laboral. Requer o provimento do recurso.

A reclamada apresentou contrarrazões (ID. 2b24bcd) nas quais requer a manutenção da sentença.
Os autos não foram remetidos ao Ministério Público do Trabalho, tal como autoriza o art. 43 do 

Regimento Interno deste Tribunal.
É o relatório.

VOTO

Fundamentação.
1. Juízo de Admissibilidade.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.
2. Juízo de Mérito.
2.1. Da rescisão indireta do contrato de trabalho. Afirma a recorrente que a sentença reconhe-

ceu que havia pressão para o atingimento de metas e indiferença no tratamento despendido pelos 
colegas de trabalho, fatos estes que foram confirmados no depoimento do preposto da recorrida. 
No entanto, alega que a magistrada que proferiu a sentença considerou que tais fatos não foram 
suficientes para a resolução do contrato de trabalho nos termos do art. 483, da CLT.

Argumenta que na instrução restou provada a exigência de cumprimento de metas, decor-
rendo daí o assédio moral, bem assim que ela autora sempre conseguia atingir suas metas, o que 
desencadeou ciúmes nos demais vendedores. Sustenta que a exigência de metas gerava um clima 
de competição entre os funcionários chegando ao ponto dos demais funcionários agirem de forma 
antiética e antiprofissional para com ela recorrente, deixando inclusive de falar com ela pelo sim-
ples de atingir suas metas e ser referência da loja.

Acrescenta que, além da pressão para as vendas dos produtos, a recorrida ainda exigia que 
os vendedores fizessem a “”venda casada””, configurada pelos serviços de “”garantia estendida, 
sorteio de caminhão, anti-virus””, obrigando os funcionários a venderem tais serviços aos clientes, 
conforme ficou demonstrado no interrogatório do gerente.

Por tais motivos afirma que desenvolveu Síndrome do Pânico, tendo que fazer uso de medi-
camentos (Id. e554470) e de precisar de acompanhamento de profissional psiquiatra (Id. 8406405), 
conforme os documentos anexados aos autos. Aduz que, apesar de constar nos autos provas robus-
tas da existência da patologia, a Magistrada de primeiro grau ignorou tais provas, que comprova-
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damente retratam a sua real condição clínica por profissional de saúde devidamente habilitado e 
capacitado, e, simplesmente, deixou de determinar a realização de perícia médica para constatar a 
existência da alegada patologia.

Acrescenta a autora que a supracitada patologia a impede de desempenhar suas tarefas diárias 
normais e os graves fatos narrados no interrogatório do preposto da recorrida causaram transtor-
nos e danos irreparáveis ao seu estado clínico, psíquico, e emocional. Afirma que a manutenção da 
sentença trará prejuízos financeiros irreparáveis, vez que ainda se encontra desempregada, em ra-
zão de não ter condições emocionais para assumir novo emprego, fazendo uso de medicamentos, e 
não podendo sequer efetuar o saque do montante do seu FGTS nem usufruir do seguro desempre-
go. Requer o reconhecimento da rescisão indireta do contrato e a condenação da ré ao pagamento 
de indenização por danos morais decorrentes de assédio moral.

A sentença julgou improcedente o pleito de rescisão indireta do contrato nos seguintes termos:

“2. Os fatos concernentes ao atingimento das metas pela reclamante e ao tratamento 
dispensado pelos seus colegas de trabalho foi confirmado pelo preposto do réu, ao prestar 
depoimento pessoal (ID b9feeed).

3. Contudo, tais fatos não são suficientes para ensejar a resolução do contrato de tra-
balho por culpa do empregador nos termos do art. 483, da CLT, posto que não são capazes 
de tornar insustentável a continuidade da relação de emprego.

4. Ao depois, não há prova nos autos de que eventual patologia que tenha acometido 
à autora seja relacionada com o trabalho ou com o ambiente de trabalho na empresa ré.

5. Com efeito, tenho que o término do contrato de trabalho entre as partes se deu por 
iniciativa da obreira e sem justa causa no dia 13/09/2017.” (SIC)

Procede a insatisfação obreira.
Na hipótese, o depoimento do preposto da empresa reclamada confirmou as alegações da 

autora, inclusive esse fato foi reconhecido pela Magistrada que proferiu a sentença, conforme se 
percebe na transcrição acima. Eis o que declarou o preposto em seu depoimento (ID.b9feeed):

“que o próprio depoente como gerente da loja Ricardo Eletro da cidade de Penedo, 
divide a meta da loja para os noves vendedores incluindo a reclamante; que a meta da 
gerencia é a meta da filial; que nas reuniões matinais somente são exibidos os resultados 
dos bons vendedores, não sendo mencionado o resultado dos maus vendedores; que como 
a reclamante era uma boa vendedora era mencionada; que como gerente o depoente ob-
servou que os demais vendedores, em razão dos resultados obtidos nas vendas pela recla-
mante, sentiam um certo ciúmes da reclamante;

[...]
que os senhores Meirele, Igor, Larissa e Alberto não conversavam com a reclamante 

no ambiente de trabalho, e após algumas reuniões realizadas pelo depoente com os refe-
ridos funcionários, tendo o depoente explicado que dentro da loja era necessário o bom 
convívio, somente o Sr. Alberto voltou a falar com a reclamante; que houve um reunião 
com o supervisor regional, Sr. Lima, que determinou ao depoente que conversasse com os 
funcionário e apaziguasse a situação; no entanto como a situação já vinha de anos, mesmo 
após conversar com os referidos funcionário o depoente não conseguiu que os mesmos 
voltassem a conversar com a reclamante; que na gestão do próprio depoente a determi-
nação para os vendedores, era que obrigatoriamente, os serviços de garantia estendida, 
sorteios de caminhão, anti- vírus fossem oferecidos durante as vendas; que não havia ame-
aça em relação a cobrança de metas, somente incentivos; que o depoente nunca viu, nem 
ouviu nenhum funcionário agredir a reclamante;” (SIC)

Da análise dos autos, observa-se que a situação, ora posta para apreciação, se trata da existên-
cia de assédio moral no ambiente de trabalho da autora.

Com o objetivo de melhor compreender as circunstâncias que levam ao reconhecimento de 
assédio moral, destaco a lição da Juíza do Trabalho baiana Márcia Novaes Guedes, na sua obra 
Terror Psicológico no Trabalho (LTr: São Paulo, 2ª edição, 2005, p. 32), através da qual define da 
seguinte maneira a expressão “assédio moral” ou “mobbing”:
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“No mundo do trabalho, ‘mobbing’ significa todos aqueles atos comissivos ou omissi-
vos, atitudes, gestos, e comportamentos do patrão na direção da empresa, de gerente, che-
fe, superior hierárquico ou dos colegas, que traduzem uma atitude de contínua e ostensiva 
perseguição que possa acarretar danos relevantes às condições físicas, psíquicas, morais e 
existenciais na vítima”.

Como se vê, o assédio moral é um comportamento abusivo e continuado, no qual há ameaça 
à integridade física e psíquica do empregado, tornando o ambiente de trabalho insuportável. Sua 
forma mais comum é a vertical, caracterizada pela violência que parte do chefe para o subordina-
do, visando excluir a vítima do trabalho, seja através da demissão, aposentadoria precoce ou pelo 
gozo de licença para tratamento de saúde.

Na hipótese, o conjunto probatório deixa evidente que a reclamada praticou ato comissivo 
culposo, ato ilícito pelo exercício abusivo do poder diretivo do empregador, afrontando a dignidade 
da trabalhadora, ao exigir obrigatoriedade no cumprimento de metas, consoante informou o pre-
posto, e ao permitir a existência de um ambiente de trabalho hostil à reclamante, o que, possivel-
mente, gerou dano indevido ao seu estado psíquico ante as humilhações sofridas pela reação dos 
colegas, decorrente da situação a que foi exposta no seu local de trabalho.

Nessas condições, reputo comprovada a prática de atos ilícitos pela empresa, a quem cabia a 
observação do princípio da valorização do trabalho humano, e ainda, da função social da proprie-
dade. Entendo, assim, que houve vício de consentimento da reclamante, espelhado por meio da 
coação psicológica, razão pela qual declaro a nulidade do pedido de demissão e julgo procedentes 
os pedidos decorrentes da dispensa imotivada.

Trata-se o caso de rescisão indireta do contrato, bastando os fatos acima narrados para fun-
damentar a rescisão com base na letra “b” e “e” do art. 483 da CLT, que se referem ao uso do rigor 
excessivo pelo empregador ou superior hierárquico e à prática de ato lesivo da honra e boa fama. 
No mesmo sentido indica a decisão desta Corte abaixo transcrita:

“EMENTA: RESCISÃO INDIRETA. Para configuração da rescisão indireta do contrato 
de trabalho exige-se a análise da existência de ato do empregador suficientemente grave a 
ponto de ensejar a quebra de confiança entre as partes ou mesmo de tornar inviável a con-
tinuidade do contrato de trabalho. Recurso improvido. (Publicação: 21/01/2016. Processo: 
0000949-31.2015.5.19.0006 - RECURSO ORDINÁRIO. Relator (a): Anne Inojosa).”

Reconhecida a rescisão indireta do contrato, nos termos dos fundamentos supra, dou provi-
mento ao recurso obreiro neste tópico para condenar a reclamada ao pagamento do aviso prévio 
e da multa de 40% sobre os depósitos de FGTS, bem assim a liberar o FGTS e as guias para recebi-
mento do seguro desemprego.

Apelo provido neste tópico.
2.2. Dos danos morais decorrentes do alegado assédio.
A reclamante pleiteia o pagamento de indenização por danos morais em razão da existência 

de assédio moral, pelos mesmos motivos expostos no item 2.1 supra. Vinga.
Conforme fundamentos acima que embasou o reconhecimento da rescisão indireta do con-

trato, restou configurada a existência de assédio moral no ambiente de trabalho da autora.
Além das razões acima dispostas, é oportuno ressaltar que não se deixa de reconhecer que 

faz parte integrante da função do superior hierárquico a tarefa primordial de cobrar resultados. 
Todavia, esse poder diretivo do empregador tem limites, devendo ser utilizado de maneira parci-
moniosa, sem excessos, de modo a não causar danos aos empregados em decorrência da maneira 
humilhante e constrangedora pela qual são tratados.

No caso ora em análise, constata-se a ausência de moderação do poder de mando do empre-
gador. Nessas condições, reputo comprovada a prática de atos ilícitos pela empresa, a quem cabia a 
observação do princípio da valorização do trabalho humano, e ainda, da função social da propriedade.

Configurado, assim, o assédio, não se pode escapar da conclusão de que a hipótese é de dano 
moral, cuja reparação se impõe através de indenização pecuniária. Tudo à luz dos artigos 186 e 927 
do CCB/2002.

No tocante ao valor da indenização, cumpre ressaltar que, embora a legislação brasileira não 
adotasse, à época do ajuizamento da ação, critério objetivo para fins de fixação da indenização por 
dano moral, deve o julgador, para tal finalidade, levar em conta os parâmetros da intensidade do 
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sofrimento do ofendido, a gravidade da ofensa e suas repercussões, o grau de culpa do ofensor, com 
o cuidado, ademais, de não ficar configurado o enriquecimento sem causa da vítima. Além disso, 
o “quantum” indenizatório deve ser fixado de modo a punir o causador do dano, desestimulando a 
prática de atos semelhantes (caráter pedagógico e preventivo da medida).

Desse modo, levando-se em conta o dano suportado pela obreira, suas repercussões, o grau 
de culpa do ofensor e considerando, principalmente, que a indenização deve servir como medida 
coibitiva, desestimulando o ofensor de reincidir na prática da conduta ilícita, penso que o valor 
da indenização deve ser fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em observância aos princípios da 
razoabilidade e proporcionalidade.

Sendo assim, dou provimento ao recurso neste ponto.
2.3. Da integração das comissões e repercussões. 
Pleiteia a recorrente a integração das comissões ao salário e suas repercussões sobre férias e 13º 

salários, alegando que recebeu os valores a tais títulos sem a média das comissões dos últimos 12 meses.
Sustenta que o ônus da prova era da recorrida, em razão do instituto da inversão do ônus da 

prova, e desta obrigação não se desincumbiu, restando assim confessa. Requer a integração ao sa-
lário das comissões e suas repercussões nas demais parcelas decorrentes do pacto laboral.

A sentença julgou improcedente o pedido com os seguintes fundamentos:

“11. Pleiteia a autora a integração ao salário das comissões percebidas mensalmente, 
para fins de repercussão nas demais parcelas decorrentes do pacto laboral.

12. Contudo, a reclamante não se desincumbiu de demonstrar que não teria havido a 
repercussão das comissões percebidas, conforme lhe competia, razão pela qual não proce-
de a pretensão autoral, no particular.” (SIC)

Há de ser mantida a decisão.
Na inicial a reclamante declarou que recebia como remuneração, comissão sobre a venda de 

produto e serviço mais premiação por atingir metas, além do RSR, e a remuneração nunca era infe-
rior ao mínimo da categoria, percebendo, em média, remuneração no valor de R$ 1.838,96.

Assim, por dedução, as demais verbas eram calculadas sobre as comissões recebidas. Por 
amostragem, observa-se que o demonstrativo de pagamento do 13º salário de 2016 (ID. a86be82) 
indica o valor de R$ 1.700,10, enquanto que no demonstrativo de pagamento de dezembro de 2016 
constam valores de comissões cujo somatório implicou em R$ 1.440,79 (ID. f4de3d4). Portanto, 
inferior ao valor do 13º salário, de onde se presume que este último foi pago considerandose outros 
valores nos cálculos para que resultasse no valor quitado de R$ 1.700,10.

Caberia, pois, à recorrente indicar as verbas que haviam sido pagas indevidamente, princi-
palmente porque a ré juntou aos autos comprovantes de pagamento e os relatórios analíticos das 
comissões da reclamante. Sendo assim, a autora não se desincumbiu do seu ônus da prova, a teor 
do art. 818 da CLT c/c art. 373, I, do NCPC.

Sentença mantida neste aspecto.
Conclusão do recurso.
Diante de todo o exposto, conheço do recurso obreiro e, no mérito, dou-lhe provimento par-

cial para reconhecer a rescisão indireta do contrato e condenar a reclamada ao pagamento do aviso 
prévio, multa de 40% sobre os depósitos de FGTS e indenização por danos morais no valor de R$ 
10.000,00 (dez mil reais), bem assim a liberar o FGTS e as guias para recebimento do seguro desem-
prego. GABJL/mpa

CONCLUSÃO

ACORDAM os Exmºs. Srs. Desembargadores da Primeira Turma do Tribunal Regional do Traba-
lho da 19ª Região, por unanimidade, conhecer do recurso obreiro e, no mérito, dar-lhe provimento 
parcial para reconhecer a rescisão indireta do contrato e condenar a reclamada ao pagamento do 
aviso prévio, multa de 40% sobre os depósitos de FGTS e indenização por danos morais no valor 
de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem assim a liberar o FGTS e as guias para recebimento do seguro 
desemprego. Custas complementares de R$ 300,00 (trezentos reais) calculadas sobre R$ 15.000,00 
(quinze mil reais), valor arbitrado para este fim.

João Leite de Arruda Alencar 
Desembargador Relator

ACÓRDÃOS NA ÍNTEGRA
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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO

COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA
Efeitos da quitação

Processo nº 1825-83.2016.5.21.0009 (RO)
Desembargadora Relatora: Maria do perpétuo Socorro Wanderley de Castro
Recorrente: Lindomar Coutinho Gomes
Advogado: .Marcos Antonio Inácio da Silva
Recorrido: Translog Transportes e Logística Ltda.
Advogado: Klevelando Augusto da Silva dos Santos
Recorrido: AMBEV S/A
Advogado: Rafael Sganzerla Durand
Origem: 9ª Vara do Trabalho de Natal

EMENTA

RECURSO ORDINÁRIO. RECLAMANTE. COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA. 
EFEITOS DA QUITAÇÃO AMPLA. A quitação ampla, firmada sem ressalvas e exclusão 
de nenhuma verba trabalhista, nos termos do art. 625-E da CLT tem eficácia liberatória 
geral dos títulos trabalhistas. A compensação por dano moral não se encontra contem-
plada nessa quitação, uma vez que não é verba trabalhista típica. Assim, o empregado 
motorista que realiza transporte de valores, sem a devida proteção e o aparato específico, 
está submetido a violação de direitos da personalidade, e a dano psicofísico, indenizável.

Recurso ordinário a que se dá provimento parcial.

Vistos etc
Trata-se de recurso ordinário interposto pelo reclamante em face da sentença proferida pela d. 

Juíza Substituta na Nona Vara do Trabalho de Natal que rejeitou a preliminar de ilegitimidade pas-
siva arguida pela segunda reclamada (AMBEV) e julgou improcedentes os pedidos deduzidos na 
ação trabalhista ajuizada por Lindomar Coutinho Gomes contra Translog – Transportes e Logística 
S.A. Condenou o reclamante no pagamento dos honorários periciais e lhe concedeu o benefício da 
justiça gratuita. (Id dae6eac).

O reclamante interpôs recurso ordinário (Id be540df) alegando que não ocorreu a eficácia am-
pla e liberatória da quitação decorrente da conciliação firmada na Comissão de Conciliação Prévia, 
uma vez que os pedidos de compensação por danos morais e adicional de insalubridade não eram 
objeto da conciliação então firmada. Aduziu que os estão caracterizados, danos morais uma vez 
que fazia transporte de valores ao receber as quantias decorrentes de vendas as quais alcançavam 
até R$ 15.000,00. Sustentou que trabalhava em condições insalubres, relativas ao agente – calor 
apurado pelo perito em IBUTG-27,1 – porquanto o trabalho como motorista de caminhão se classi-
fica como moderado. Concluiu pedindo a condenação da empresa em indenização por dano moral 
e adicional de insalubridade em grau médio e seus reflexos.

A reclamada Translog apresentou contrarrazões (Id 9687880). 
É o relatório.

VOTO

1. Conhecimento
O recurso ordinário interposto pelo reclamante em data de 31/08/2017 é tempestivo, dada 

a intimação da sentença em 23/08/2017 e é regular a representação processual conforme instru-
mento de mandato outorgado ao subscritor, Marcos Antônio Inácio da Silva (Id 10f21ec). Custas 
dispensadas (benefício da Justiça gratuita). 

Preenchidos os requisitos recursais, conheço.
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2. Mérito
2.1. O reclamante busca obter reconhecimento de seu direito à compensação por danos mo-

rais e ao pagamento de adicional de insalubridade, argumentando que a conciliação firmada na 
Comissão de Conciliação Prévia não compreendeu essas verbas.

A julgadora de primeiro grau manifestou o entendimento de que – “O termo de conciliação 
prévia homologado perante comissão regularmente constituída, tem eficácia liberatória geral, nos 
exatos termos previstos no art. 625-E, parágrafo único, da CLT. Assim, o empregado não pode recla-
mar perante o Poder Judiciário o pagamento de títulos que não foram expressamente excluídos do 
acordo, porquanto este constitui ato jurídico perfeito, com força de título executivo.”

A questão centra-se nos efeitos da quitação passada perante Comissão de Conciliação Prévia, 
quanto a títulos ali não ressalvados ou excluídos.

Em 21 de maio de 2015, as partes, reclamante e Translog firmaram Termo de Rescisão do Con-
trato de Trabalho com o valor de R$ 6.451,76 compreendendo os títulos de aviso prévio, saldo de sa-
lário, férias integrais e proporcionais com abono de 1/3, 13º salário proporcional e horas extras(Id 
cc89a85). Na mesma data, firmaram Termo de Conciliação e Transação Extrajudicial para “a total 
liquidação dos objetos postulados na presente demanda e bem assim de tudo quanto teve fulcro o 
extinto contrato de trabalho havido entre as partes acordantes” com ampla, geral, plena e irrevogá-
vel quitação nos termos do art. 625-E da CLT (Id 198f470).

Não constou referência ou exclusão de nenhuma verba atinente ao contrato.
De outra parte, os títulos objeto da presente ação (adicional de insalubridade e compensação por 

danos morais) não constaram do Termo de Reclamação formulado em 10/05/2015 (Id 198f470 – pág. 3).
Nos termos da Súmula 330, TST, a quitação constante do TRCT se refere às parcelas e valores ali 

expressamente indicados e da inexistência, nele, de ressalva não decorre uma abrangência sobre 
aquilo que não consta dos seus termos. De outra parte, a descrição dos títulos e valores no TRCT 
e no Termo de Conciliação perante a CCP não se refere ao adicional de insalubridade. A cláusula 
ampla de quitação geral de todo o contrato de trabalho, todavia, é abrangente e somente os títulos 
ali expressamente ressalvados não são por ela alcançados, segundo o entendimento firmado pelo 
Tribunal Superior do Trabalho. Assim expressou em recente julgado a egrégia Subseção I Especia-
lizada em Dissídios Individuais:

EMBARGOS REGIDOS PELA LEI Nº 11.496/2007. TERMO DE CONCILIAÇÃO FIRMADO PE-
RANTE COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA. EFICÁCIA LIBERATÓRIA GERAL.

A jurisprudência que vem sendo sedimentada nesta Corte superior, com ressalva do ponto 
de vista pessoal deste Relator, é de que o artigo 625-E da CLT é expresso ao determinar que o ter-
mo de conciliação firmado perante a Comissão de Conciliação Prévia tem eficácia liberatória ge-
ral do extinto contrato de trabalho, exceto quanto às parcelas expressamente ressalvadas. Esse foi 
o entendimento que prevaleceu no âmbito da SbDI-1 desta Corte, em sessão completa realiza-
da em 08/11/2012, por ocasião do julgamento do Processo nº E-RR – 17400.73-2006.05.01.0073, 
em que, após o resultado de 7x7, houve o desempate mediante voto de qualidade da Presi-
dência, à época o Exmo. Sr. Ministro João Orestes Dalazen. Embargos não conhecidos. (E-ED
-RR-2800-32-2011-5.02.067, Relator:Ministro José Roberto Freire Pimenta. Data de Julgamento: 
19/04/2018. DEJT 27/04/2018)

Houve, portanto, a quitação ampla, dados o teor do Termo de Conciliação. Se assim é em rela-
ção ao contrato de trabalho o que atinge, no caso, a pretensão ao adicional de insalubridade, não 
se opera da mesma forma sobre a compensação aos danos morais. Não se trata de parcela típica 
trabalhista mas de dano que ocorre de toda e qualquer situação e em qualquer esfera ou local de 
que decorra ofensa a valores inerentes à pessoa humana.

Não há controvérsia sobre o fato. A empresa sustentou a regularidade da realização das co-
branças e recebimento de valores, por motorista e aduziu que nunca foi registrado nenhum tipo 
de furtos ou roubos, aduzindo que, no veículo não eram transportados os valores informados na 
inicial pois muitas vezes o pagamento era feito em cheque e em outras tantas, o veículo não trazia 
consigo nenhum numerário.

A questão se refere ao risco a que fica exposto o motorista, ao realizar cobranças e receber as 
decorrentes importantes. Por si, são riscos superiores àqueles suportados pelo motoristas em geral, 
haja vista que a descrição de atividades, no código brasileiro de ocupações 7823 trata da condição 
específica de transporte de valores o que não se confunde com a situação daquele que transporta 
mercadorias e, por fazer cobranças, recebe valores. Isto porque os veículos destinados ao transpor-
te de valores têm características próprias e os motoristas que neles trabalham desenvolvem suas 
funções com o possível resguardo que tais veículos podem dar.
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A situação guarda similaridade àquela dos bancários que transportam valores sem aparato de 
segurança. Encontra-se a mesma ratio decidendi, isto é o nível de estresse a que o empregado é sub-
metido pelo risco à vida e exposição a perigo real de assalto (vg TST – RR 20700-34.2004.5.03.0103, 
data de julgamento: 2/12/200, relator Ministro Maurício Godinho Delgado, 6ª Turma, DEJT 
11/12/2009). É o caso, pois, embora o reclamante não tenha noticiados assaltos que tenha sofrido, 
sua pretensão se baseia no risco a que a função de cobrança, ao levá-lo a lidar com numerário, o 
expôs. Configura-se o risco criado pelo empregador ao cumular funções do empregado sem lhe 
fornecer os meios adequados para exercer, pois o transporte de valores deve se desenvolver sob 
condições específicas; e, se essa é a regra para a específica atividade (Lei nº 7.102) não pode ser di-
ferente quando ocorre habitualmente através de motorista de mercadorias que, como tal, não é es-
pecializado nem dirige veículo adequado a tal encargo. Tal situação, por si só, causa temor e como 
tal afeta um valor da vida humana, qual seja, a tranquilidade. Nessa medida, situações desse jaez 
estão albergadas nos direitos da personalidade que contempla o direito à integridade psicofísica. 
Ora, na complexa atualidade, tem-se o manuseio e recebimento de valores em diversas atividades 
mas, igualmente, a ocorrência frequente de assaltos em que os marginais buscam se apossar do 
dinheiro existente no estabelecimento.

Daí o dano moral, pela exposição a risco de vida, afetando a tranquilidade e integridade psico-
física do trabalhador. Essas circunstâncias, devidamente ponderadas, enfatizando que se trata de 
exposição continua, mas não referências de efetivos assaltos e roubos, ensejam indenização, que 
se arbitra em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto, ao recurso dou provimento parcial para condenar a reclamada ao pagamento 
de compensação de danos morais, arbitrando o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Fica estabe-
lecido o valor da condenação em R$ 5.000,00 e custas correspondentes (R$ 100,00).

Isto posto, em Sessão Ordinária realizada nesta data, sob a Presidência do(a) Excelentíssimo(a) 
Senhor(a) Desembargador(a) Eridson João Fernandes Medeiros, com a presença do(a) Excelentís-
simo(a)(s) Senhor(a)(s) Desembargador(a)(s) Federal(is) Maria do Perpétuo Socorro Wanderley de 
Castro (Relatora), Ronaldo Medeiros de Souza e do(a) Representante da Procuradoria Regional do 
Trabalho da 21ª Região, Dr (a) Xisto Tiago de Medeiros Neto, acordam os Excelentíssimos Senhores 
Desembargadores da 2ª Turma de Julgamentos do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, por 
unanimidade, conhecer do recurso ordinário. Mérito: por unanimidade, dar provimento parcial ao 
recurso para condenar a reclamada ao pagamento de compensação de danos morais, arbitrando 
o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Fica estabelecido o valor da condenação em R$ 5.000,00 e 
custas correspondentes (R$ 100,00).

Obs.: O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) Presidente votou no presente pro-
cesso para compor o “quorum” mínimo. Ausente, justificadamente, o Excelentíssimo Senhor De-
sembargador Carlos Newton Pinto.

Natal, 24 de outubro de 2018
Maria do Perpétuo Socorro Wanderley de Castro

Desembargadora Relatora

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO

ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
Bombeiro civil

PROCESSO nº 0024865-39.2017.5.24.0086 (RO)
ACÓRDÃO
1ª TURMA
Relator: Des. Nery Sá e Silva de Azambuja
Recorrente: Adecoagro Vale do Ivinhema S.A.
Advogados: Lorena Ribeiro Bonin e outros
Recorrido: Rosemir Marques
Advogados: Jairo Goncalves Rodrigues e outra
Origem: Vara do Trabalho de Naviraí/MS
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EMENTA

ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA – EQUI-
PARAÇÃO À ATIVIDADE DE BOMBEIRO CIVIL – LEI Nº 11.901/2009. A despeito de o 
reclamante, no exercício da função de motorista de caminhão pipa, não preencher os 
requisitos previstos no art. 2º da Lei nº 11.901/2009, é correta sua equiparação à ativida-
de de bombeiro civil, porquanto o art. 4º da referida Lei não exige formação técnico-pro-
fissional para o nível básico da profissão, bastando que o empregado seja combatente 
direto ou não do fogo. Recurso desprovido no particular.

Vistos, relatados e discutidos estes autos (PROCESSO Nº 0024865-39.2017.5.24.0086-RO) em 
que são partes as acima indicadas.

Inconformada com a sentença proferida pelo MM. Juiz do Trabalho Titular Leonardo Ely, que 
julgou parcialmente procedentes os pedidos articulados na preambular (ID 2f1be64), recorre a re-
clamada (ID ea31498).

Depósito recursal e custas processuais recolhidos (ID 3a7e8e9 e 0723d0d). Contrarrazões ofer-
tadas pelo reclamante (ID 1362ffd).

Tendo em vista o disposto no art. 84 do Regimento Interno desta Corte, os autos não foram 
encaminhados ao d. representante do Ministério Público do Trabalho. 

É o relatório.
VOTO

1 – CONHECIMENTO
Conheço do recurso e das contrarrazões, porquanto preenchidos os pressupostos de admis-

sibilidade.
2 – MÉRITO
2.1 – HORAS IN ITINERE E REFLEXOS
VOTO DA LAVRA DO EXMO. DESEMBARGADOR ANDRÉ LUIS MORAES DE OLIVEIRA:

“Insurge-se a reclamada em face da sentença que a condenou ao pagamento das ho-
ras , ao argumento de que deve ser reconhecida a validade in itinere dos acordos coletivos 
de trabalho em que houve a prefixação das horas de percurso, em consagração ao art. 7º, 
XXVI, da CF/88, ao entendimento com repercussão geral adotado pelo STF no julgamento 
do Recurso Extraordinário 590.415/SC e à teoria do conglobamento, na medida em que 
foram concedidas vantagens em contrapartida.”

Sem razão.
“Ficou convencionado pelas partes que o reclamante despendia, diariamente, no desloca-

mento, 3h (1h30 tanto na ida quanto na volta) – ID 51b5cba – Pág. 1.
No que tange à validade das cláusulas coletivas, comungo do entendimento de que é possível 

a flexibilização dos direitos trabalhistas, via negociação coletiva, em especial a relativa às horas. 
Também entendo serem válidas as cláusulas in itinere constantes em instrumentos coletivos que 
afastam ou limitam a sua percepção, desde que, em contrapartida, sejam concedidos outros direi-
tos ao trabalhador, com fundamento no artigo 7º, XXVI, da CF. Neste sentido, recente decisão do 
STF (processo: Recurso Extraordinário nº 895.759, julgado em 08.09.2016).

No caso dos autos, constato que o ACT 2014/2015 prefixou em 40 (quarenta) minutos diários o 
tempo de percurso e concedeu os seguintes benefícios: reajuste adicional de 0,19% sobre o salário, 
reajuste do piso normativo no percentual de 7%, superior ao índice de inflação medido pelo INPC, 
que no período foi de 5,81%, assistência médica, odontológica, seguro de vida e transporte (ID 
3ea4578 – Págs. 12 e 13).

O ACT 2015/2016 estabeleceu em 40 (quarenta) minutos diários o tempo de percurso e fixou 
os seguintes benefícios: reajuste do piso normativo no percentual de 8,7%, superior ao índice de 
inflação medido pelo INPC, que no período foi de 8,34%; assistência médica e odontológica (pla-
nos de saúde aos empregados e seus dependentes, com custeio compartilhado entre empresa e 
trabalhador); seguro de vida; e transporte (ID 2170f85 – Págs. 10 e 11).

O ACT 2016/2017 fixou o tempo de trajeto em 40 minutos por dia e estipulou em contrapartida 
reajuste do piso normativo no percentual de 10%, superior ao índice de inflação medido pelo INPC, 
que no período foi de 9,83%; assistência médica e odontológica (planos de saúde aos empregados 
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e seus dependentes, com custeio compartilhado entre empresa e trabalhador); seguro de vida e 
transporte (ID 08815ba – Pág. 13).

Por fim, o ACT 2017/2018 prefixou em 40 (quarenta) minutos diários o tempo de percurso e 
concedeu os seguintes benefícios: assistência médica, odontológica, seguro de vida, transporte, 
cartão alimentação e concessão de auxílio material escolar aos dependentes legais.

Sobre essa matéria este Regional editou a Súmula 10, que estabelece:

HORAS IN ITINERE. NEGOCIAÇÃO COLETIVA. AUTODETERMINAÇÃO COLETIVA 
QUE ENCONTRA LIMITES NOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONA-
LIDADE. Não se reconhece validade de cláusula de instrumento normativo de natureza 
autônoma que estabelece o pagamento das horas in itinere em parâmetro inferior a 50% 
(cinquenta por cento) do tempo de percurso.

Verifica-se que a prefixação das horas in itinere em 40 minutos não observou o parâ-
metro de, ao menos, 50% do tempo real despendido no percurso (3 horas).”

Em relação às contrapartidas, efetivamente não se revelam razoáveis considerando o tempo 
real de percurso, de 3h diárias, sendo certo que não há prova de que nos anos anteriores os benefí-
cios vinculados à saúde não fossem concedidos.

Assim, apenas o reajuste pouco acima da inflação não é contrapartida razoável.
Nego provimento.”
2.2 – INTERVALO INTRAJORNADA
Insurge-se a reclamada em face da sentença que a condenou ao pagamento de uma hora diá-

ria a título de intervalo intrajornada, nos períodos de janeiro e fevereiro de 2015.
Alega que havendo a concessão parcial do intervalo, é devida apenas a remuneração corres-

pondente ao período não usufruído e não o pagamento integral do repouso.
Sem razão.
As partes acordaram que o reclamante não usufruía de uma hora de intervalo intrajornada nos 

meses de janeiro de fevereiro de 2015 (item “d” – ID 51b5cba – Pág. 1).
Estando comprovada a concessão parcial do intervalo intrajornada no interregno, correta a 

decisão da origem que condenou a reclamada ao pagamento de uma hora extra, por dia laborado.
A supressão do intervalo intrajornada, ainda que parcial, implica o pagamento total do perí-

odo correspondente e não apenas daquele suprimido, com acréscimo de no mínimo 50% sobre o 
valor da remuneração da hora normal de trabalho (CLT, 71, §4º; CF, 7º, XVI; Súmula 437, I, do TST).

Nego provimento ao recurso.
2.3 – EQUIPARAÇÃO SALARIAL
O juízo da origem condenou a reclamada ao pagamento de diferenças salariais e reflexos de-

correntes de equiparação salarial na função de motorista.
Insurge-se a reclamada aduzindo que a função não era exercida pelo reclamante com a mesma 

perfeição técnica, pois o paradigma possuía experiência anterior nesta atividade.
Sem razão.
Trago à baila os fundamentos adotados pelo julgador da origem, que analisou com precisão a 

matéria (ID 2f1be64 – Págs. 6 e 7):

Restaram incontroversas a prestação de serviços em favor da reclamada, na unidade 
de Naviraí. Ademais, a prova produzida nos autos corroborou cabalmente as alegações 
iniciais de que o autor e o paradigma Gilberto Antonio dos Santos exerciam as mesmas 
funções durante a contratualidade.

Com efeito, a testemunha do reclamante (Vlademir) afirmou que:
“[...] trabalhou no mesmo turno dos reclamantes Regimar Lopes da Silva, Tiago Vi-

cente de Oliveira, Sérgio Zacharias Matheus, Rosemir Marques e Sérgio Polini Júnior e do 
paradigma Gilberto Antônio dos Santos (conhecido como Gaúcho); [...] que todos os recla-
mantes exerciam a mesma função e as mesmas atividades que o paradigma Gilberto, sem 
diferenças; que Gaúcho comentava que recebia um valor salarial bem mais alto do que 
o depoente e os demais motoristas já citados; que acredita que ele era motorista III, por 
informações dele próprio, não sabendo desde quando; [...] que não havia diferença de pro-
dutividade e perfeição técnica entre o trabalho realizado pelos reclamantes Regimar Lopes 
da Silva, Tiago Vicente de Oliveira, Sérgio Zacharias Matheus, Rosemir Marques e Sérgio 
Polini Júnior e do paradigma Gilberto Antônio dos Santos (conhecido como Gaúcho); [...] 
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que todos os motoristas canavieiros da empresa exercem a função com a mesma perfeição 
técnica porque senão são demitidos da empresa.” (Vlademir Aparecido da Silva – fl. 583).

No mesmo sentido, a testemunha da reclamada (Everton) esclareceu que:

“[...] trabalhou junto com os reclamantes Regimar Lopes da Silva, Tiago Vicente de Oli-
veira, Sérgio Zacharias Matheus, Rosemir Marques e Sérgio Polini Júnior e do paradigma 
Gilberto Antônio dos Santos (conhecido como Gaúcho); que todos os reclamantes exer-
ciam a mesma função e as mesmas atividades que o paradigma Gilberto, sem diferenças; 
que os reclamantes já ingressaram na reclamada exercendo a função de motorista cana-
vieiro; [...] que não havia diferença no trabalho realizado pelos reclamantes e pelo paradig-
ma Gilberto; [...]”(Everton Pedroso dos Santos – fl. 583).

A empresa reclamada, por sua vez, não comprovou a diferença de tempo de serviço na função 
superior a dois anos entre o paradigma e paragonado, bem como a ausência de “igual produtividade e 
perfeição técnica” entre os trabalhadores, ônus que lhe competia (art. 461 da CLT e Súmula 06 do TST).

Dessa forma, defiro o pedido para condenar a empresa reclamada ao pagamento das pleitea-
das, , entre o valor diferenças salariais a partir de 01/04/2015 do salário base percebido pelo recla-
mante e o valor do salário base percebido pelo paradigma Gilberto Antonio dos Santos (conforme 
docs. de fls. 204 e 507),bem como os reflexos no aviso prévio indenizado, nas férias+1/3, 13ºs. salá-
rios e, de todos, no FGTS e multa de 40%.

De acordo com o disposto no art. 461 da CLT, são pressupostos para a equiparação salarial: 
trabalho de igual valor, prestado ao mesmo empregador, na mesma localidade. Especificamente 
quanto ao primeiro requisito, a lei definiu como trabalho de igual valor aquele realizado com igual 
produtividade, mesma perfeição técnica, entre pessoas cuja diferença de tempo de serviço não seja 
superior a 2 (dois) anos.

Destarte, incumbia à reclamada o ônus de comprovar a existência de diferença de produtivi-
dade ou de perfeição técnica, na medida em que constituem fatos modificativos do direito alegado 
(arts. 818 da CLT, 373, II, CPC, e Súmula nº 6 do C. TST). Contudo, desse ônus não se desincumbiu.

Outrossim, inexiste prova nos autos de diferença de tempo de serviço na função superior a 2 
(dois) anos.

Nego provimento ao recurso.
2.4 – TEMPO DE ESPERA
A reclamada requer seja excluído da condenação o período gasto com a espera pela condução, 

uma vez que não configura tempo à disposição do empregador de acordo com o entendimento 
consolidado por este Egrégio Regional.

Assiste-lhe razão.
A matéria já foi decidida no julgamento do IUJ nº 0024273-30.2015.5.24.0000, no qual este Tri-

bunal consolidou entendimento, por maioria, de que “O tempo de espera por condução não cons-
titui tempo de serviço, pois nesse lapso o empregado não se encontra à disposição do empregador.”

Assim, dou provimento ao recurso para excluir da condenação o tempo referente à espera pela 
condução fixada na decisão recorrida.

2.5 – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE e JORNADA DE TRABALHO LIMITADA A 36 HORAS 
SEMANAIS

Pretende a reclamada a exclusão da condenação ao pagamento do adicional de periculosidade 
e reflexos, alegando que o reclamante não pode ser equiparado ao bombeiro profissional civil.

Aduz, ainda, que diante do não enquadramento do recorrido como bombeiro civil, imperiosa 
a reforma da sentença que a condenou ao pagamento de horas extras e reflexos, assim considera-
das as que excederem as 36 horas semanais.

Não lhe assiste razão.
As partes convencionaram em audiência que o autor exerceu de 05.01.2015 a 31.3.2015 a fun-

ção de motorista de caminhão pipa (ID 51b5cba – Págs. 1 e 2).
Nos termos do art. 193 da CLT: São consideradas atividades ou operações perigosas, na forma 

da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho, aquelas que, por sua natureza ou méto-
dos de trabalho, impliquem o contato permanente com inflamáveis ou explosivos em condições 
de risco acentuado.

Para o exercício da função de bombeiro civil são necessários os requisitos previstos no art. 2º 
da Lei nº 11.901/2009, verbis: Considera-se Bombeiro Civil aquele que, habilitado nos termos desta 
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Lei, exerça, em caráter habitual, função remunerada e exclusiva de prevenção e combate a incêndio, 
como empregado contratado diretamente por empresas privadas ou públicas, sociedades de econo-
mia mista, ou empresas especializadas em prestação de serviços de prevenção e combate a incêndio.

A despeito de o reclamante não preencher os requisitos previstos na legislação citada, res-
salvando entendimento anterior, entendo correta sua equiparação à atividade de bombeiro civil, 
porquanto o art. 4º da Lei nº 11.901/2009 não exige formação técnico-profissional para o nível bá-
sico da profissão, conforme se infere do inciso I, abaixo transcrito: “Art. 4º As funções de Bombeiro 
Civil são assim classificadas:  I – Bombeiro Civil, nível básico, combatente direto ou não do fogo; 
II – Bombeiro Civil Líder, o formado como técnico em prevenção e combate a incêndio, em nível de 
ensino médio, comandante de guarnição em seu horário de trabalho; III – Bombeiro Civil Mestre, o 
formado em engenharia com especialização em prevenção e combate a incêndio, responsável pelo 
Departamento de Prevenção e Combate a Incêndio” (g.n.)

Destaco que a habilitação não é critério definidor para o exercício dessa profissão, pois o art. 
3º da Lei 11.901/2009 que dispunha sobre a qualificação necessária foi objeto de veto presidencial, 
de modo que embora o caput do art. 2º desse diploma legal se refira a “habilitado nos termos desta 
lei”, não houve regulamentação dos requisitos para o desempenho desse mister.

Neste sentido, jurisprudência do TST:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA – BRIGADISTA – ADICIO-
NAL DE PERICULOSIDADE. O Tribunal Regional, soberano na análise dos fatos e provas 
dos autos, registrou que o reclamante, no exercício da função de brigadista, trabalhava no 
caminhão-pipa, desenvolvendo as atividades de vigiar e combater incêndios nas áreas de 
proteção e na lavoura, fazendo uso dos mesmos equipamentos de proteção que utilizam 
os bombeiros. As atividades desempenhadas pelo reclamante permitem enquadrá-lo, por-
tanto, como bombeiro civil, nos termos da Lei nº 11.901/2009, tendo direito o empregado 
ao adicional de periculosidade, previsto no art. 6º, III, da referida lei.

Agravo de instrumento desprovido. (Processo: AIRR – 530-81.2012.5.24.0101 Data de 
Julgamento: 22/06/2016, Relator Ministro: Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, 7ª Turma, 
Data de Publicação: DEJT 24/06/2016)

Ressalto que o art. 6º da Lei 11.901/2009 assegura ao bombeiro civil (ou equiparado) o direito 
ao adicional de periculosidade de 30%, independente de ser ele combatente direto ou indireto do 
fogo, pouco importando para o seu pagamento a efetiva exposição ao perigo ou a habitualidade da 
exposição do trabalhador.

Assim, escorreita a decisão da origem que condenou a reclamada ao pagamento do adicional 
de periculosidade e reflexos em razão de ter exercido a função de motorista de caminhão pipa.

Também não merece reforma a sentença no tocante à condenação ao pagamento de horas 
extras e reflexos que a excederem a 36ª semanal, tendo em vista o disposto no art. 5º da Lei nº 
11.901/2009. Nesse sentido, destaco precedente desta 1ª Turma, havendo identidade de parte-re-
clamada: Processo nº 0024863-69.2017.5.24.0086 (RO), de relatoria do Des. André Luís Moraes de 
Oliveira, julgado em 28 de agosto de 2018.

Nego provimento ao recurso.
VOTO VENCIDO DO EXMO. DESEMBARGADOR RELATOR:
HORAS IN ITINERE E REFLEXOS
Insurge-se a reclamada em face da sentença que a condenou ao pagamento das horas ao argu-

mento de que deve ser reconhecida a validade dos acordos in itinere, coletivos de trabalho em que 
houve a prefixação das horas de percurso, em consagração ao art. 7º, XXVI, da CF/88, ao entendi-
mento com repercussão geral adotado pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário 590.415/
SC e à teoria do conglobamento, na medida em que foram concedidas vantagens em contrapartida.

Com parcial razão.
Ficou convencionado pelas partes que o reclamante despendia, diariamente, no deslocamen-

to, 3h (1h30 tanto na ida quanto na volta) – ID 51b5cba – Pág. 1.
No que tange à validade das cláusulas coletivas, comungo do entendimento de que é possível 

a flexibilização dos direitos trabalhistas, via negociação coletiva, em especial a relativa às horas 
in itinere. Também entendo serem válidas as cláusulas constantes em instrumentos coletivos que 
afastam ou limitam a sua percepção, desde que, em contrapartida, sejam concedidos outros direi-
tos ao trabalhador, com fundamento no artigo 7º, XXVI, da CF. Neste sentido, recente decisão do 
STF (processo: Recurso Extraordinário nº 895.759, julgado em 8.9.2016).
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No caso dos autos, constato que o ACT 2014/2015 prefixou em 40 (quarenta) minutos diários o 
tempo de percurso e concedeu os seguintes benefícios: reajuste adicional de 0,19% sobre o salário, 
reajuste do piso normativo no percentual de 7%, superior ao índice de inflação medido pelo INPC, 
que no período foi de 5,81%, assistência médica, odontológica, seguro de vida e transporte (ID 
3ea4578 – Págs. 12 e 13).

O ACT 2015/2016 estabeleceu em 40 (quarenta) minutos diários o tempo de percurso e fixou 
os seguintes benefícios: reajuste do piso normativo no percentual de 8,7%, superior ao índice de 
inflação medido pelo INPC, que no período foi de 8,34%; assistência médica e odontológica (pla-
nos de saúde aos empregados e seus dependentes, com custeio compartilhado entre empresa e 
trabalhador); seguro de vida; e transporte (ID 2170f85 – Págs. 10 e 11).

O ACT 2016/2017 fixou o tempo de trajeto em 40 minutos por dia e estipulou em contrapartida 
reajuste do piso normativo no percentual de 10%, superior ao índice de inflação medido pelo INPC, 
que no período foi de 9,83%; assistência médica e odontológica (planos de saúde aos empregados 
e seus dependentes, com custeio compartilhado entre empresa e trabalhador); seguro de vida e 
transporte (ID 08815ba – Pág. 13).

Por fim, o ACT 2017/2018 prefixou em 40 (quarenta) minutos diários o tempo de percurso e 
concedeu os seguintes benefícios: assistência médica, odontológica, seguro de vida, transporte, 
cartão alimentação e concessão de auxílio material escolar aos dependentes legais.

Sobre essa matéria este Regional editou a Súmula 10, que estabelece:

HORAS IN ITINERE. NEGOCIAÇÃO COLETIVA. AUTODETERMINAÇÃO COLETIVA 
QUE ENCONTRA LIMITES NOS PRINCÍPIOS DA Não se reconhece RAZOABILIDADE E 
PROPORCIONALIDADE. validade de cláusula de instrumento normativo de natureza au-
tônoma que estabelece o pagamento das horas in itinere em parâmetro inferior a 50% (cin-
quenta por cento) do tempo de percurso.

Verifica-se que a prefixação das horas in itinere em 40 minutos não observou o parâmetro de, 
ao menos, 50% do tempo real despendido no percurso (3 horas). Contudo, considerando os bene-
fícios concedidos ao empregado em contrapartida, entendo que devem ser consideradas válidas 
referidas cláusulas coletivas.

Ressalto que, durante o período em que atuei como Vice-Presidente deste Regional e Coorde-
nador do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, realizei diversas 
audiências em Dissídios Coletivos envolvendo a negociação de horas in itinere, de modo que vi-
venciei as dificuldades enfrentadas pelos sindicatos e empresas no estabelecimento de parâmetros 
normativos, bem como estimulei a concessão de diversos benefícios em contrapartida, sobretudo 
o plano de saúde, que considero uma grande conquista para os trabalhadores e seus dependentes.

Por todo o exposto, dou parcial provimento ao recurso para limitar a condenação em horas in 
itinere para 40 minutos diários, por dia efetivamente trabalhado, conforme negociado, compen-
sando-se os valores já pagos.

ACÓRDÃO
Participam deste julgamento: Desembargador André Luís Moraes de Oliveira; Desembargador 

Marcio Vasques Thibau de Almeida; Desembargador Nery Sá e Silva de Azambuja. Presente o repre-
sentante do Ministério Público do Trabalho.

Acordam os Desembargadores da Egrégia Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 
Vigésima Quarta Região, por unanimidade, aprovar o relatório e conhecer do e das contrarrazões, 
nos termos do voto do Desembargador Nery Sá recurso e Silva de Azambuja (relator); no mérito, 
por maioria, negar-lhe provimento quanto ao tópico “horas in itinere e reflexos”, nos termos do 
voto do Desembargador André Luís Moraes de Oliveira, vencido parcialmente o Desembargador 
relator; ainda no mérito, por unanimidade, dar-lhe parcial provimento quanto ao mais para excluir 
da condenação o tempo referente à espera pela condução fixada na decisão recorrida, nos termos 
do voto do Desembargador relator.

Com fulcro na letra “c”, do inciso II, da Instrução Normativa nº 3/93 do C. TST, atribui-se novo 
valor à condenação, a saber, R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando as custas processuais em R$ 
400,00 (quatrocentos reais), a cargo da reclamada, já satisfeitas.

Campo Grande, 16 de outubro de 2018.
Nery Sá e Silva de Azambuja
Desembargador do Trabalho

Relator

ACÓRDÃOS NA ÍNTEGRA
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AÇÃO 

1.581 – Litispendência 
 LITISPENDÊNCIA. EFEITOS. Se no processo em que se discutia a existência, ou não, de relação de 
emprego entre os mesmos litigantes ocorreu o trânsito em julgado de decisão do Tribunal Superior do 
Trabalho, que declarou nulo contrato de trabalho pretensamente havido entre o trabalhador e o dono 
de banca do denominado “jogo do bicho”, por considerar a ilicitude do negócio, não há como deferir 
ao mesmo trabalhador parcelas de horas extras, diferença de salário por acúmulo de função, adicional 
noturno, bem como seus reflexos, porque tais institutos são inerentes a um regular contrato de trabalho. 
Recurso ordinário conhecido, mas desprovido. (TRT 11ª R – 2ª T – Rel. Jorge Álvaro Marques Guedes – DJ 
01.10.2018 – Processo nº 0000294-71.2009.5.11.0015)

1.580 – Perempção 
 PEREMPÇÃO. NÃO APLICABILIDADE E NÃO CONFIGURAÇÃO. EFEITOS. A figura jurídica da pe-
rempção prevista na CLT deixou de ser recepcionada pela Constituição da República de 1988, porque 
incompatível com o princípio da inafastabilidade da jurisdição normatizado no art. 5º, da Lei Funda-
mental. O acesso à justiça é um dos vetores constitucionais de maior envergadura para a efetiva conso-
lidação do Estado Democrático de Direito. A partir de tal síntese, é possível dizer que normas ordinárias 
não podem estabelecer impedimentos temporários para o ajuizamento de ação, seja qual for a hipótese. 
Ademais, nota-se que, no caso concreto, o objeto do presente litígio é distinto daquele perseguido nas 
duas outras ações as quais a parte reclamante deu causa aos arquivamentos respectivos. Não há asso-
ciação entre as duas primeiras demandas e esta ação, de modo que aplicar aqui a perempção resultaria 
em verdadeira punição processual à parte demandante, sem observar, pois, que a incidência do referido 
instituto processual alinha-se ao comportamento omisso da parte no tocante a determinado pleito com 
o mesmo objeto, repetido e reiterado sem a observância do prazo legal para tanto. Recurso da parte 
reclamante conhecido e provido. (TRT 10ª R – 1ª T – Rel. Grijalbo Fernandes Coutinho – DJ 24.10.2018 – 
Processo nº 0000214-82.2018.5.10.0801)

AÇÃO CAUTELAR 

1.579 – Decisão liminar
 AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. AUSÊNCIA DE MOTIVOS PARA DES-
CONSTITUIÇÃO DA DECISÃO LIMINAR QUE CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ORDI-
NÁRIO. MANUTENÇÃO. Entendo que a Decisão hostilizada, na forma como proferida, deve ser mantida, 
atentando-se aos fundamentos nela constantes, ora reiterados, não tendo as alegações dos Agravantes o 
condão de alterar o então decidido. Decisão Agravada que se mantém. (TRT 20ª R – Pleno – Rel. Josenildo 
dos Santos Carvalho – DJ 26.10.2018 – Processo nº 0000227-80.2018.5.20.0000)

AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

1.578 – Cabimento 
 AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRETENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 
AÇÃO TRABALHISTA COMUM. RECONHECIMENTO. PRECEITOS DA LEI N. 7.347/85. INAPLICABILI-
DADE. Consagrado nos domínios do direito processual do trabalho que são a causa de pedir e o pedido 
veiculados na petição inicial que demarcam a natureza jurídica da demanda e definem a providência 
jurisdicional almejada pelo demandante por meio do exercício do seu direito de ação com o propósito 
de proteger o bem jurídico alegado em Juízo, sendo irrelevante o nome iuris atribuído à ação. Por força 
disso, ainda que os entes sindicais autores tenham nominado ação civil pública e referido a um preceito 
da respectiva norma de regência (Lei n. 7.347/85, art. 18) em suporte ao seu pleito de isenção de custas, 
torna-se inviável reconhecer a natureza de tal espécie de demanda na hipótese versada, porque a preten-
são formulada, de cobrança das contribuições sindicais, dirige-se à satisfação de direito seu patrimonial 
próprio, cuja tutela judicial almejada se mostra distinta da promovida em ações civis públicas para a de-
fesa de interesses e direitos difusos dos trabalhadores abrangidos na sua representação sindical. Assim, 
por ser reconhecida a natureza de ação trabalhista comum, são inaplicáveis ao caso as regras previstas 
na Lei n. 7.347/85, inviabilizando-se a isenção do seu pagamento das custas processuais e dos demais 
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encargos decorrentes da sucumbência. (TRT 12ª R – 5ª Câmara – Rel. Ligia Maria Teixeira Gouvêa – DJ 
02.10.2018 – Processo nº 0000147-38.2018.5.12.0001)

AÇÃO RESCISÓRIA 

1.577 – Documento novo 
 AÇÃO RESCISÓRIA. DOCUMENTO NOVO. O documento novo a ensejar o acolhimento do pedido 
rescisório é aquele produzido anteriormente à demanda e que não pôde ser usado na época própria, ou 
porque o autor ignorava sua existência ou, por outra razão, estava impossibilitado de utilizá-lo. Deve 
ser efetuado o corte rescisório quando verificado que se trata de documento novo e que é capaz, por 
si só, de assegurar ao autor pronunciamento favorável, passando-se ao julgamento do mérito da ação 
rescindenda. (TRT 18ª R – Pleno – Rel. Gentil Pio de Oliveira – DJ 31.10.2018 – Processo nº 0010017-
45.2018.5.18.0000)

ACORDO EXTRAJUDICIAL 

1.576 – Homologação 
 AÇÃO POSTERIOR À LEI Nº 13.467/17. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. INEXIS-
TÊNCIA DE PROCESSO CONTENCIOSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 
Falta interesse processual no pedido formulado conjuntamente pelos interessados de homologação 
de acordo firmado extrajudicialmente. Isto porque não há lide a ser dirimida pelo Poder Judiciá-
rio, quando não há falar em manifestação de vontade livre e desimpedida do empregado e objeto 
lícito. (TRT 17ª R – 3ª T – Rel. Ana Paula Tauceda Branco – DEJT 30.10.2018 – Processo nº 0000391-
84.2018.5.17.0014)

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 

1.575 – Agentes biológicos 
 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. EXPOSIÇÃO A AGENTES BIO-
LÓGICOS. PROVA EMPRESTADA. Caracterizado o exercício de atividade exposta a agentes biológicos, 
conforme laudo pericial emprestado, necessária se faz a incidência de adicional de insalubridade em 
grau máximo. Previsão da NR-15, Anexo 14, da Portaria Ministerial 3.214/78. (TRT 22ª R – 2ª T – Rel. 
Fausto Lustosa Neto – DJ 02.10.2018 – Processo nº 00002787-91.2016.5.22.0102)

1.574 – Alteração da situação funcional 
 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE RECONHECIDO EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. 
SUPRESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FUNCIONAL DA RECLA-
MANTE. A imutabilidade da decisão condenatória que reconheceu o direito da reclamante à percepção 
do adicional de insalubridade em grau médio (20%), já transitada em julgado, produziu plenos efeitos na 
percepção do referido adicional pela obreira, sendo que a exclusão da parcela deveria ter amparo nor-
mativo ou na mudança das condições fáticas de trabalho desta, situações não comprovadas pelo recla-
mado nos presentes autos. (TRT 16ª R – 2ª T – Rel. James Magno Araújo Farias – DJ 31.10.2018 – Processo 
nº 0017270-24.2017.5.16.0017)

1.573 – Base de cálculo 
 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. FIXAÇÃO DE PARÂMETRO MAIS BENÉFI-
CO AO EMPREGADO EM NORMA COLETIVA.O estabelecimento de base de cálculo do adicional de insa-
lubridade em patamar superior ao salário mínimo por meio de negociação coletiva deve ser prestigiado, 
em observância ao art. 7º, inciso XXVI, da Constituição da República, quanto mais porque representa 
condição mais benéfica ao trabalhador, conforme princípio previsto no caput do precitado artigo. No 
caso, o autor juntou as convenções coletivas de trabalho da categoria, que instituíram base de cálculo 
superior ao salário mínimo praticado na época correspondente. Sendo assim, no período de vigência das 
aludidas normas coletivas, o adicional de insalubridade deverá ser calculado sobre a base de cálculo nele 
acordada. Dá-se provimento. (TRT 23ª R – 1ª T – Rel. Bruno Luiz Weiler Siqueira – DJ 23.10.2018 – Proces-
so nº 0000989-40.2017.5.23.0003)
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1.572 – Exposição ao calor
 “ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EXPOSIÇÃO AO CALOR. ATIVIDADE A CÉU ABERTO. OJ-SB-
DI1-173, II, DO TST. QUADRO 1, ANEXO 3, DA NR 15/MTE. I – RESTRIÇÃO DO DIREITO AO ADICIONAL 
A DETERMINADA CLASSE DE TRABALHADORES. Na esteira do que preceitua a Orientação Jurispru-
dencial nº 173 da SBDI-1/TST, tem direito ao adicional de insalubridade o trabalhador que exerce ativi-
dade exposto ao calor acima dos limites de tolerância, inclusive em ambiente externo com carga solar, 
independentemente da atividade laboral desenvolvida, nas condições previstas no Anexo 3 da NR-15 da 
Portaria nº 3.214/78 do MTE” (Súmula nº 59 do TRT da 18ª Região). (TRT 18ª R – 1ª T – Rel. Aldon do Vale 
Alves Taglialegna – DJ 31.10.2018 – Processo nº 0010947-22.2017.5.18.0122)

1.571 – Laudo pericial: valoração 
 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROVA TÉCNICA. DESCONSTITUIÇÃO. Consoante o artigo 195, 
caput, da CLT, a caracterização e a classificação da insalubridade e da periculosidade devem ser feitas 
através de perícia. Assim ocorre por se tratar de condições de trabalho que exigem conhecimentos es-
pecializados para suas detecções. Em razão disso, é assente na jurisprudência a necessidade de prova 
contraposta em igual parâmetro, pois o próprio legislador atribuiu ao interessado a faculdade de indicar 
assistente técnico, conforme previsto no artigo 465, § 1º, inciso II, do CPC. Outrossim, consoante o artigo 
479 deste diploma legal, o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com 
outros elementos ou fatos provados nos autos. Assim não ocorrendo, há de prevalecer a prova técnica, 
por força da efetividade jurídica do art. 195, caput, da CLT. (TRT 10ª R – 1ª T – Rel. Dorival Borges de Sou-
za Neto – DJ 24.10.2018 – Processo nº 0005104-20.2015.5.10.0009)

1.570 – Reflexos 
 RECURSO ORDINÁRIO. PARCELA VARIÁVEL PAGA MENSALMENTE À OBREIRA. INTEGRAÇÃO AO 
SALÁRIO. REFORMA DA SENTENÇA. No tocante ao pedido de reflexos do salário variável sobre o adicio-
nal de insalubridade, sendo a base de cálculo do referido adicional o salário mínimo, conforme já esta-
belecido no Juízo a quo, e conforme Decisão proferida no Incidente de Uniformização de Jurisprudência 
IUJ-0000383-39.2016.5.20.0000, descabe maiores considerações sobre o insurgimento, não havendo o 
que ser deferido. Em relação ao pedido de reflexos do salário variável sobre as demais verbas trabalhis-
tas, da análise das fichas financeiras acostadas, verifica-se que a parcela paga a título de “salário variável” 
foi sendo efetivamente considerada para fins de pagamento de demais verbas trabalhistas no decorrer 
do vínculo, ainda que sob a forma de parcelas retroativas, tendo a FHS promovido, portanto e afinal, a 
sua total quitação. Assim, reforma-se a Sentença para indeferir o pleito de reflexos da parcela variável. 
Recurso Ordinário a que se dá provimento. (TRT 20ª R – 1ª T – Rel. Josenildo dos Santos Carvalho – DJ 
26.10.2018 – Processo nº 0000373-19.2017.5.20.0013)

ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 

1.569 – Bombeiro civil
 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA. EQUIPARAÇÃO À ATIVI-
DADE DE BOMBEIRO CIVIL – LEI Nº 11.901/2009. A despeito de o reclamante, no exercício da função de 
motorista de caminhão pipa, não preencher os requisitos previstos no art. 2º da Lei 11.901/2009, é corre-
ta sua equiparação à atividade de bombeiro civil, porquanto o art. 4º da referida Lei não exige formação 
técnico-profissional para o nível básico da profissão, bastando que o empregado seja combatente direto 
ou não do fogo. Recurso desprovido no particular. (TRT 24ª R – 1ª T – Rel. Nery Sá e Silva de Azambuja – 
DJ 16.10.2018 – Processo nº 0024865-39.2017.5.24.0086)

1.568 – Exposição à radiação ionizante 
 RECURSO DA RECLAMADA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. RADIAÇÃO IONIZANTE. TEMPO 
DE EXPOSIÇÃO. 1. A exposição do empregado à radiação ionizante ou à substância radioativa enseja 
a percepção do adicional de periculosidade, pois a regulamentação ministerial (Portarias do Ministé-
rio do Trabalho nºs 3.393, de 17.12.1987, e 518, de 07.04.2003), ao reputar perigosa a atividade, reveste-
se de plena eficácia, porquanto expedida por força de delegação legislativa contida no art. 200, caput, 
e inciso VI, da CLT. 2. É irrelevante o tempo de exposição do trabalhador ao risco, na medida em que 
a Portaria nº 518 do MTE estabelece que qualquer exposição é potencialmente prejudicial à saúde do 
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empregado. Assim, não se considera o tempo de exposição como parâmetro para a caracterização da 
periculosidade, notadamente porque os danos à saúde causados ao indivíduo exposto à substância ra-
dioativa são cumulativos e os seus efeitos se revelam lenta e paulatinamente no organismo. INDICE DE 
CORREÇÃO MONETÁRIA. O TRT da 11.ª Região, por seu Tribunal Pleno, decidiu no julgamento do IUJ 
n.º 000091-69.2017.5.11.0000, que deve ser aplicado IPCA-E como índice de correção monetária a partir 
de 25 de março de 2015, utilizando-se a TR para o período anterior, conforme modulação dos efeitos 
já pronunciada na ADI 4.357/DF. Considerando que o contrato de trabalho do reclamante abrangeu o 
período de 4/8/2010 a 14/12/2012, anterior a 25/3/2015, correta a utilização da TR para atualização dos 
débitos trabalhistas, pelo que ficam acolhidas as razões recursais da reclamada. Recurso conhecido e 
parcialmente provido. (TRT 11ª R – 2ª T – Rel. Márcia Nunes da Silva Bessa – DJ 29.10.2018 – Processo nº 
0000148-19.2015.5.11.0401)

1.567 – Laudo pericial
 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS QUE AFAS-
TEM AS CONCLUSÕES DO LAUDO. Para que se reconheça a situação de periculosidade faz-se necessá-
rio o reconhecimento de tal condição mediante prova técnica. Sendo esta no sentido de que autor não 
estava exposto a agentes periculosos, e não tendo o reclamante demonstrado fundamentos suficientes 
para infirmar a conclusão pericial, não há espaço para o deferimento do adicional pleiteado. Sentença 
que se mantém. (TRT 9ª R – 6ª T – Rel. Francisco Roberto Ermel – DEJT 09.10.2018 – Processo nº 45453-
2015-009-09-00-8)

ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA 

1.566 – Habitualidade 
 RECURSO DAS PARTES. MATÉRIAS COMUNS. ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA. O autor não de-
monstrou qualquer equívoco na apuração das parcelas deferidas no cálculo de liquidação, além de não 
apresentar o demonstrativo de diferenças quanto à integração do adicional nas verbas rescisórias, en-
cargo que era seu. Em relação ao recurso da reclamada, esta sequer trouxe aos autos o Termo Aditivo que 
esgrime, limitando-se a citá-lo na contestação, o que já fulmina qualquer pretensão de utilizá-lo como 
prova nos autos, além de que o adicional era pago com habitualidade ao autor, atraindo o disposto no 
artigo art. 457, §1º, da CLT, em sua anterior redação, bem como a aplicação da Súmula 264/TST. Mantida 
a decisão. (TRT 8ª R – 4ª T – Rel. Julianes Moraes das Chagas – DJ 23.10.2018 – Processo nº 0002153-
48.2017.5.08.0103)

ADICIONAL NOTURNO 

1.565 – Prorrogação em horário diurno 
 ADICIONAL NOTURNO. PRORROGAÇÃO DO HORÁRIO NOTURNO. Empregado que labora em 
prorrogação da jornada cumprida integralmente – ou pelo menos metade da jornada – em horário no-
turno, ou seja, para além das 05h00min, faz jus ao adicional noturno também sobre as horas prorroga-
das. Aplicação da súmula 60, II e da orientação jurisprudencial 388 da SDI1, ambas do TST. (TRT 4ª R – 4ª 
T – Rel. João Paulo Lucena – DJ 25.10.2018 – Processo nº 0020276-84.2017.5.04.0304)

1.564 – Redução 
 HORAS NOTURNAS REDUZIDAS. O contexto documental nos autos aponta que não foram pagas 
as horas noturnas reduzidas ao autor, no período indicado em sentença, sem que haja explicação nos 
autos para essa exclusão da parcela salarial nos contracheques do obreiro. Por seu turno, o reclamante 
não indica qualquer erro nos cálculos de liquidação. Sem reforma. (TRT 8ª R – 4ª T – Rel. Julianes Moraes 
das Chagas – DJ 23.10.2018 – Processo nº 0002153-48.2017.5.08.0103)

AGRAVO DE INSTRUMENTO 

1.563 – Impugnação dos fundamentos 
 AGRAVO DA RECLAMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO 
PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMEN-
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TOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE CONTIDO NA SÚMULA N° 422, I, DO TST. O r. 
despacho de admissibilidade, cujos fundamentos foram adotados na decisão agravada, denegou prosse-
guimento ao recurso de revista, por considerá-lo deserto. Na minuta de agravo de instrumento, a parte 
ora agravante passou ao largo da referida fundamentação, atraindo o obstáculo contido no item I da 
Súmula nº 422 desta Corte, segundo o qual “Não se conhece de recurso para o Tribunal Superior do Tra-
balho se as razões do recorrente não impugnam os fundamentos da decisão recorrida, nos termos em 
que proferida”. Agravo não provido. (TST – 5ª T – Rel. Min. Breno Medeiros – DJ 03.10.2018 – Processo nº 
243-82.2013.5.05.0014)

AGRAVO DE PETIÇÃO 

1.562 – Cabimento 
 AGRAVO DE PETIÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. Nos termos dos artigos 893, § 1º, e 897, alí-
nea “a”, da CLT, o agravo de petição é o recurso cabível contra decisões proferidas em execução, mas 
somente as terminativas, devendo o referido parágrafo 1º ser interpretado em harmonia com a Súmula 
214 do C. Tribunal Superior do Trabalho, que veda recorribilidade imediata de decisão interlocutória. 
Considera-se, contudo, que a r. decisão agravada, no ponto em que indeferiu a liberação de créditos em 
favor do exequente, apesar de ser incidental, possui cunho terminativo, já que dispõe, de forma defini-
tiva, acerca de ato da execução. Assim, caso o exequente não a impugnasse no momento em que o fez, 
utilizando-se do recurso interposto, não mais poderia fazê-lo posteriormente, incorrendo em preclusão. 
Logo, entendo que a r. decisão agravada, no aspecto mencionado, dado seu caráter definitivo, consubs-
tancia-se em hipótese excepcional que desafia o manejo de agravo de petição na forma da alínea a do 
artigo 897 da CLT, afastando a incidência do disposto no parágrafo 1º do artigo 893 da CLT e Súmula 214 
do C. TST. (TRT 3ª R – 1ª T – Rel. José Eduardo Resende Chaves Jr. – DJ 31.10.2018 – Processo nº 0010292-
55.2016.5.03.0105)

APOSENTADORIA 

1.561 – Plano de saúde 
 MANUTENÇÃO NO PLANO DE SAÚDE DA EMPRESA. APOSENTADO. Comprovado que a empresa 
custeava integralmente a mensalidade do plano de saúde, cabendo ao reclamante apenas a co-partici-
pação, inexiste o direito à manutenção do plano de saúde após a rescisão contratual. (TRT 7ª R – 3ª T 
– Rel. Fernanda Maria Uchoa de Albuquerque – DJ 17.10.2018 – Processo nº 0001572-85.2016.5.07.0009)

AUDIÊNCIA 

1.560 – Revelia 
 REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA ALEGAÇÕES DA EXORDIAL. INCIDÊNCIA 
DO ART. 844, da CLT. A ausência de comparecimento na audiência em que a parte demandada deva 
apresentar defesa implica na presunção ficta de que as afirmações fáticas contidas na petição inicial são 
verdadeiras, diante da confissão, embora deva o juízo atentar para as provas trazidas aos autos. Uma 
vez decretada a revelia e aplicados os seus efeitos – confissão ficta quanto à matéria fática- o magistrado 
não pode inverter o ônus processual e exigir do autor produção probatória de fatos que se tornaram 
atingidos pela presunção de veracidade, sob pena de afronta aos ditames dos arts. 818 e 844, caput, da 
CLT e 373, do CPC. (TRT 13ª R – 1ª T – Rel. Carlos Coelho de Miranda Freire – DJ 17.10.2018 – Processo nº 
0000050-81.2018.5.13.0010)

AUTO DE INFRAÇÃO 

1.559 – Nulidade 
 AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. A ofensa ao art. 459, § 1º, da CLT, somente se caracteriza quando 
não for observado o prazo correto para o pagamento do salário em sentido estrito, não havendo como 
dar interpretação ampliativa ao dispositivo legal para abranger o pagamento incorreto de eventuais ver-
bas de natureza salarial. (TRT 12ª R – 3ª Câmara – Rel. Roberto Luiz Guglielmetto – DJ 02.10.2018 – Pro-
cesso nº 0001742-95.2017.5.12.0037)
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AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 

1.558 – Natureza jurídica 
 COMPARTILHAMENTO NO CUSTEIO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. NATUREZA INDENIZATÓRIA. 
SÚMULA 45 DESTE REGIONAL. Tendo em vista que a Súmula 45 deste Regional, entendeu que mesmo 
no caso de coparticipação do empregado no fornecimento do auxílio alimentação, há de ser considerada 
a natureza indenizatória do benefício, mantém-se a decisão a quo que julgou nesse mesmo sentido. Re-
curso ordinário a que se nega provimento. (TRT 13ª R – 1ª T – Rel. Carlos Coelho de Miranda Freire – DJ 
17.10.2018 – Processo nº 0000389-14.2017.5.13.0030)

1.557 – Natureza jurídica: norma coletiva 
 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. ALTERAÇÃO DE SUA NATUREZA JURÍDICA POR MEIO DE NORMA CO-
LETIVA DE TRABALHO. APLICABILIDADE RESTRITA AOS EMPREGADOS CONTRATADOS APÓS O ATO 
DE ALTERAÇÃO. Pactuado o caráter indenizatório da verba auxílio alimentação em norma coletiva ou ha-
vendo posterior adesão do empregador ao Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), a natureza 
salarial da parcela, instituída anteriormente, não se altera para aqueles empregados que, habitualmente, já 
percebiam o benefício, a teor do disposto na Orientação Jurisprudencial (OJ) nº. 413 da Subseção i Especia-
lizada em Dissídios Individuais (SBDI-i) do colendo Tribunal Superior do Trabalho (TST). Nesse contexto, 
em razão de o reclamante ter sido admitido anteriormente à implantação do PAT e à previsão convencional 
da natureza indenizatória da ajuda alimentação, subsiste a natureza salarial dessa parcela, sendo devida a 
sua integração ao salário. Recurso ordinário da primeira reclamada conhecido e não provido. (TRT 9ª R – 7ª 
T – Rel. Altino Pedrozo dos Santos – DEJT 09.10.2018 – Processo nº 39785-2015-088-09-00-5)

AUXÍLIO-DOENÇA 

1.556 – Retorno às atividades 
 ALTA PREVIDENCIÁRIA E INAPTIDÃO PARA O TRABALHO ATESTADA PELA EMPRESA. OBRIGA-
ÇÃO DA EMPREGADORA. LIMBO PREVIDENCIÁRIO E TRABALHISTA. Pelo disposto no § 1º, “f” e § 2º do 
artigo 6º da Lei nº 605/1949, considera-se como motivo justificado para ausência ao trabalho o período 
de tempo em que o empregado permanecer afastado, por determinação de médico da empresa ou outro, 
por ela designado, a justificar a ausência de empregado ao trabalho. Assim, se o empregado, ao término 
do benefício de auxílio-doença que lhe foi deferido, apresenta-se para o trabalho, a despeito de ainda 
não ter tido a alta oficial do médico perito do INSS, como no caso, em função da greve da Autarquia, mas 
o empregador considera o empregado inapto, e este último permanece sem receber qualquer valor, seja 
a título de benefício previdenciário, seja de salários da empregadora, cabe a esta última remunerá-lo 
pelo período do afastamento que lhe foi imposto. É o que decorre do princípio da alteridade. (TRT 3ª 
R – 1ª T – Rel. José Eduardo Resende Chaves Jr. – DJ 31.10.2018 – Processo nº 0010206-65.2017.5.03.0100)

•••
1.555
 RECURSO ORDINÁRIO. RITO SUMARÍSSIMO. AUXÍLIO-DOENÇA. REINTEGRAÇÃO AO EMPRE-
GO. RECOLHIMENTO DE FGTS DURANTE O PERÍODO DE AFASTAMENTO. INDEFERIMENTO. MA-
NUTENÇÃO DA SENTENÇA. Sentença que se mantém, no particular, pelos próprios fundamentos, com 
arrimo no artigo 895, § 1º, inciso IV, da CLT. Recurso Ordinário a que se nega provimento. (TRT 20ª R – 1ª 
T – Rel. Josenildo dos Santos Carvalho – DJ 26.10.2018 – Processo nº 0000027-70.2018.5.20.0001)

•••
1.554
 ALTA PREVIDENCIÁRIA. TENTATIVA DE RETORNO DO EMPREGADO. RECUSA DO EMPREGADOR. 
PAGAMENTO DE SALÁRIOS. A exegese que se extrai do art. 476 da CLT é no sentido de que o contrato 
de trabalho fica suspenso durante o tempo em que o empregado fica afastado das atividades laborais, 
em razão de seguro-doença ou auxílio-enfermidade. No caso, restou demonstrado que o Autor recebeu 
alta do INSS, tentou retornar ao serviço, no entanto não foi possível, porque a Ré solicitou comprovação 
de aptidão para o labor, o que levou o Obreiro a ficar sem trabalhar até a realização de nova perícia pelo 
INSS e, como consequência, não recebeu os salários desse interstício. Em casos como este, a jurispru-
dência tem sido no sentido de condenar o empregador a pagar os salários por considerar que o empre-
gado estava à sua disposição. Assim, impende reformar a sentença para condenar a Ré ao pagamento 
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dos salários do Autor, no período de 11/12/2016 até 23/03/2017. Dá-se provimento ao Recurso. (TRT 23ª 
R – 1ª T – Rel. Bruno Luiz Weiler Siqueira – DJ 23.10.2018 – Processo nº 0000997-02.2017.5.23.0008)

AVISO PRÉVIO 

1.553 – Cumprido em casa 
 AVISO PRÉVIO SEM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Conforme a OJ 14 da SDI-1/TST, em caso de 
denominado “aviso prévio cumprido em casa”, o prazo para pagamento das verbas rescisórias é de até 
o décimo dia da notificação de despedida. Contudo, o descumprimento deste prazo não importa em 
nulidade do aviso prévio. (TRT 3ª R – 1ª T – Rel. Luiz Otávio Linhares Renault – DJ 31.10.2018 – Processo 
nº 0010159-31.2018.5.03.0044)

1.552 – Novo emprego 
 AVISO PRÉVIO Na inicial, a Reclamante afirmou que quando pediu demissão comunicou a impos-
sibilidade de cumprir o aviso prévio posto que estava sendo contratada para outro emprego cuja jornada 
era incompatível com aquela praticada para a Reclamada requerendo assim que o aviso prévio não seja 
descontado de suas parcelas rescisórias. O pedido foi julgado improcedente, fundamentado a origem o 
seguinte (ID. c925788 ): Quanto ao aviso prévio, o que se tem é que a autora se demitiu e, embora tenha 
solicitado a dispensa de seu cumprimento, por motivo de novo emprego, não estava a ré obrigada a 
aceitar, como não o aceitou. Isso consta inclusive da defesa, tendo a ré se oposto ao pedido da autora de 
que não fosse descontado das verbas da rescisão o valor do salário correspondente ao prazo do aviso. E 
tem razão a ré. (TRT 17ª R – 3ª T – Rel. Sônia das Dores Dionísio Mendes – DEJT 30.10.2018 – Processo nº 
0000309-62.2018.5.17.0011)

BANCÁRIO 

1.551 – Cargo de confiança 
 BANCÁRIO. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA BANCÁRIA. ART. 224, PARÁGRAFO, 2º DA 
CLT. ENQUADRAMENTO. A duração de trabalho dos bancários encontra-se regulada na CLT, especial-
mente no art. 224, que fixa jornada especial para a categoria, com duração de seis horas contínuas, exce-
tuados os sábados, perfazendo um total de trinta horas semanais. O § 2º do art. 224 da CLT, considerando 
certas circunstâncias inerentes a determinadas funções exercidas pelos bancários, estabeleceu que as 
disposições do caput não se aplicam aos que exercem funções de direção, gerência, fiscalização, chefia 
ou equivalentes, ou que desempenhem outros cargos de confiança, desde que o valor da gratificação 
não seja inferior a um terço do salário do cargo efetivo. Não há exigência de amplos poderes de mando, 
representação e substituição do empregador ao bancário para este ser caracterizado como detentor de 
função de confiança – indispensáveis ao seu enquadramento na hipótese do art. 62, II, da CLT –, mas tão 
somente que goze de uma parcela diferenciada de fidúcia dentro da instituição bancária. (TRT 9ª R – 1ª 
T – Rel. Edmilson Antonio de Lima – DEJT 30.10.2018 – Processo nº 34265-2015-002-09-00-0)

CÁLCULOS 

1.550 – Correção monetária
 CÁLCULOS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. A insurgência sobre cálculos (duodécimos) 
limitada à indicação da fração a revisar, sem explicitação das razões da revisão obsta o exame. De 
outra parte quanto ao índice de correção monetária, atualização do débito na Justiça do Trabalho tem 
regulamentação própria (art. 39, Lei nº 8.177/1991). Acentua-se que o Supremo Tribunal Federal, deu 
provimento a liminar para determinou a suspensão dos efeitos da decisão proferida pelo Pleno do 
TST na ArgInc-479-60.2011.5.04.0231 e da tabela única editada pelo CSJT, que modificara a forma de 
cálculo das atualizações monetárias na seara trabalhista. Em decisão posterior e seguindo o decidido 
pelo STF em 14/10/2015 na Reclamação 22.012 julgada improcedente, estabeleceu a aplicação da TR 
(Taxa Referencial) até 24/3/2015 e após isso, o IPCA-E como índice de correção monetária aplicável 
aos débitos no âmbito da Justiça do Trabalho. Recurso de que se conhece e nega provimento. (TRT 21ª 
R – 2ª T – Rel. Maria do Perpétuo Socorro Wanderley de Castro – DJ 31.10.2018 – Processo nº 0001559-
77.2017.5.21.0004)
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1.549 – Homologação 
 AGRAVO DE PETIÇÃO. CÁLCULOS HOMOLOGADOS. DECISÃO TRÂNSITA EM JULGADO. Tran-
sitada em julgado a decisão que homologou os cálculos de liquidação, não cabe inovar para acrescer 
quantias anteriormente não incluídas. Como se sabe, o processo não se sujeita a retrocessos a critério 
das partes, de forma que as questões não abordadas no momento oportuno se submetem ao efeito da 
preclusão. (TRT 3ª R – 1ª T – Rel. José Eduardo Resende Chaves Jr. – DJ 31.10.2018 – Processo nº 0003049-
91.2014.5.03.0182)

•••
1.548
 AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DE DECISÃO HOMOLOGATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. Não 
viola o art. 93, IX, da CF/88 a decisão que, de maneira sucinta, homologa a conta elaborada pelo SCLJ, 
visto que, a rigor, não pode ser qualificada como sentença stricto sensu, mas sim mero despacho ho-
mologatório dos procedimentos contábeis. JUROS DE MORA. FAZENDA PÚBLICA. DIES A QUO. LEI 
N.8.177/91. A Lei n. 9.494/1997 (art. 1º-F) não prevê o termo inicial da contagem dos encargos de mora, 
razão pela qual a matéria continua a ser regulada pelo art. 39, § 1º, da Lei n. 8.177/91, específica para 
as execuções trabalhistas. (TRT 22ª R – 2ª T – Rel. Fausto Lustosa Neto – DJ 02.10.2018 – Processo nº 
00000770-84.2013.5.22.0103)

1.547 – Impugnação 
 CONTA DE LIQUIDAÇÃO. PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. PROCESSO ANTERIOR À LEI 13.467/2017. 
CONCESSÃO. FACULDADE DO JUIZ. CLT, ART. 879, § 2º. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. O 
diploma consolidado confere, em seu art. 879, § 2º, faculdade ao magistrado sobre a notificação, ou não, 
do executado para impugnar a conta de liquidação, especialmente quando existe momento processual 
adequado para tanto, nos termos do art. 884, § 3º, do referido diploma. (TRT 22ª R – 2ª T – Rel. Fausto 
Lustosa Neto – DJ 02.10.2018 – Processo nº 00000770-84.2013.5.22.0103)

CERCEAMENTO DE DEFESA 

1.546 – Produção de prova 
 RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMANTE. DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. INDEFERI-
MENTO DE PERGUNTAS. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. 
Em que pese tenha o magistrado ampla liberdade na direção do processo, podendo determinar a produ-
ção de provas necessárias à instrução processual, assim como de indeferir as diligências consideradas 
inúteis ou protelatórias (art. 765 da CLT), esse poder não justifica o indeferimento de perguntas à teste-
munha do autor, por meio das quais ele buscava provar o sobrelabor, se a sentença concluir, ao final, pela 
improcedência dos pleitos relativos à jornada laboral, justamente pela inexistência da contraprova que 
ele pretendia produzir. Recurso Ordinário ao qual se dá provimento. (TRT 6ª R – 3ª T – Rel. Virginia Malta 
Canavarro – DJ 29.10.2018 – Processo nº 0001073-89.2015.5.06.0001)

CITAÇÃO 

1.545 – Por edital 
 AÇÃO RESCISÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. INVALIDADE. A utilização da citação por edital, por 
tratar de medida excepcional, deve ser aplicada após esgotadas todos os meios de localização da parte 
demandada, em observância o princípio fundamental do direito de defesa e contraditório. Assim, a con-
denação advinda de sentença fundada na confissão ficta de réu citado por edital, sem a obediência da 
ordem prevista no art. 221 do CPC/73, incorre em violação literal à dispositivo de lei, nos termos do art. 
485, V, do CPC/73. (TRT 12ª R – Seção Especializada – Rel. Ubiratan Alberto Pereira – DJ 04.10.2018 – Pro-
cesso nº 0000871-79.2017.5.12.0000)

COMISSÃO 

1.544 – Estorno 
 COMISSÕES – ESTORNO – INADIMPLEMENTO DO CLIENTE – RESTITUIÇÃO. Uma vez realizada 
a venda, não há falar em estorno das comissões em virtude de fato superveniente à manutenção do ne-
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gócio, como no caso de inadimplência de parcelas pelo comprador, visto que o risco da atividade empre-
sarial é do empregador. Portanto, não sendo possível o estorno de comissões relativo à inadimplência de 
venda já consumada, deve o empregador proceder à devolução desses valores. Recurso dos reclamados 
não provido no particular. (TRT 24ª R – 1ª T – Rel. André Luís Moraes de Oliveira – DJ 02.10.2018 – Proces-
so nº 0025981-78.2016.5.24.0001)

COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA 

1.543 – Efeitos da quitação 
 RECURSO ORDINÁRIO. RECLAMANTE. COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA. EFEITOS DA QUI-
TAÇÃO AMPLA. A quitação ampla, firmada sem ressalvas e exclusão de nenhuma verba trabalhista, nos 
termos do artigo 625-E da CLT tem eficácia liberatória geral dos títulos trabalhistas. A compensação por 
dano moral não se encontra contemplada nessa quitação, uma vez que não é verba trabalhista típica. 
Assim, o empregado motorista que realiza transporte de valores, sem a devida proteção e o aparato espe-
cífico, está submetido a violação de direitos da personalidade, e a dano psicofísico, indenizável. Recurso 
ordinário a que se dá provimento parcial. (TRT 21ª R – 2ª T – Rel. Maria do Perpétuo Socorro Wanderley 
de Castro – DJ 31.10.2018 – Processo nº 1825-83.2016.5.21.0009)

COMISSÕES 

1.542 – Prova 
 REMUNERAÇÃO. SALÁRIO MARGINAL. COMISSÕES. PROVA ORAL. A análise pormenorizada dos 
autos revela que a testemunha obreira corroborou a indicação de pagamento de comissões à margem 
dos contracheques, afigurando-se pertinente observar peculiar tibiez vertida no apelo patronal, pois 
invoca a prova oral por si produzida sem considerar a condição de informante concedida à sua testemu-
nha por possuir cargo de confiança e exercício de poderes de gestão na empresa, faltando-lhe isenção de 
ânimo para depor. Nesse contexto, a decisão vergastada não carece de qualquer censura. (TRT 23ª R – 2ª 
T – Rel. Roberto Benatar – DJ 16.10.2018 – Processo nº 0001220-76.2016.5.23.0076)

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 

1.541 – Fato gerador 
 FATO GERADOR DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E MULTA. O fato gerador das contri-
buições previdenciárias continua sendo o pagamento do crédito trabalhista, no que tange às verbas re-
ferentes ao período anterior a 03.03.2009 (art. 276, caput e § 1º do Decreto 3.048/99) e, quanto aos cré-
ditos referentes ao período posterior, a data da prestação dos serviços (MP 449/2008, convertida na Lei 
11.941/09). No que tange à multa, cabe sua incidência a partir do exaurimento do prazo de citação para 
pagamento, em conformidade com o item V da Súmula 368/TST, se descumprida a obrigação, observado 
o limite legal de 20% (art. 61, § 2º, da Lei nº 9.460/96). (TRT 3ª R – 1ª T – Rel. Maria Cecilia Alves Pinto – DJ 
31.10.2018 – Processo nº 0000474-56.2012.5.03.0061)

1.540 – Juros 
 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. JUROS. Somente ocorrido o trânsito em julgado dá-se o fato 
gerador do tributo, e os juros e multa passam a ser devidos, conforme nova redação dada a Súmula 
nº 368 do C. TST, matéria também pacificada neste Regional em conformidade com a Súmula nº 21. 
Apelo provido. (TRT 8ª R – 4ª T – Rel. Julianes Moraes das Chagas – DJ 23.10.2018 – Processo nº 0002153-
48.2017.5.08.0103)

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 

1.539 – Obrigatória 
 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA. SERVIDORES PÚBLICOS. REPASSE OBRIGATÓRIO. 
DIREITO CONSTITUÍDO ANTES DA EDIÇÃO DA LEI Nº 13.467/2017. As normas que disciplinam a con-
tribuição sindical aplicam-se aos servidores estatutários ou celetistas, sindicalizados ou não, confor-
me jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Supe-
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rior do Trabalho. Nesse contexto, o Município tem a obrigação de efetivar o repasse da contribuição 
sindical compulsória de todos os seus servidores, não havendo que se falar em violação ao direito in-
dividual de liberdade de associação, como argumenta o ente púbico, ressaltando que a pretensão em 
exame diz respeito a direito constituído antes da edição da Lei 13.467/2017, em vigor somente a partir de 
11/11/2017. Honorários advocatícios. Lide não derivada da relação de emprego. Pertinência. Com esteio 
no item III da Súmula n. 219 do TST, mostra-se cabível a verba profissional, pois a lide não deriva da 
relação de emprego. (TRT 22ª R – 2ª T – Rel. Fausto Lustosa Neto – DJ 02.10.2018 – Processo nº 00000310-
58.2017.5.22.0103)

1.538 – Reforma trabalhista 
 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL APÓS A LEI Nº 13.467/17. CARÁTER FACULTATIVO. CONSTITUCIO-
NALIDADE. AUTORIZAÇÃO EM ASSEMBLEIA SINDICAL. VALIDADE PARA OS TRABALHADORES QUE 
ANUIRAM. Uma vez que o Supremo Tribunal Federal reconheceu na ADI 5794 a constitucionalidade 
dos artigos da Lei nº 13.467/17 que extinguiram a obrigatoriedade da contribuição sindical, não é válida 
decisão do sindicato que a torne obrigatória novamente a todos os empregados da categoria. Contudo, 
é válida a autorização de desconto de contribuição sindical em Assembleia geral sindical convocada 
especificamente para decidir essa matéria, com alcance específico para os trabalhadores que estive-
ram presentes e anuíram com esse recolhimento. (TRT 12ª R – 6ª Câmara – Rel. Lília Leonor Abreu – DJ 
04.10.2018 – Processo nº 0000219-50.2018.5.12.0025)

CORREÇÃO MONETÁRIA 

1.537 – Aplicação da TR
 APLICAÇÃO DA TR EM SEDE DE EXECUÇÃO. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. Ausente, no co-
mando exequendo, determinação expressa para aplicação da TR como índice de correção monetária, não 
há falar em coisa julgada, pelo que devida a aplicação do IPCA-E, a partir de 25.03.15, tal como decidido 
pelo Pleno do Col. TST nos autos do TST-ED-ED-ArgInc 479-60.2011.5.04.0231, de 20/11/2017. (TRT 3ª 
R – 1ª T – Rel. José Eduardo Resende Chaves Jr. – DJ 31.10.2018 – Processo nº 0002283-66.2014.5.03.0108)

DANO MORAL 

1.536 – Assalto 
 ASSALTO. PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADO. ACUSAÇÃO SEM PROVAS. INDENIZAÇÃO POR DA-
NOS MORAIS. A falsa acusação de participação em crime sem que haja prova dos fatos, resulta no reco-
nhecimento da violação direta da honra subjetiva do empregado e evidencia o dano moral in reipsa, re-
manescendo o dever de indenizar. (TRT 18ª R – 1ª T – Rel. Aldon do Vale Alves Taglialegna – DJ 31.10.2018 
– Processo nº 0011095-59.2017.5.18.0081)

1.535 – Atraso de salários 
 RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA. DIREITO INDIVIDUAL DO TRABALHO. ATRASO REITE-
RADO NO PAGAMENTO DE SALÁRIOS. DANOS MORAIS INDEVIDOS. O atraso no pagamento de salá-
rios ou de outras verbas trabalhistas decorrentes do contrato de emprego não gera, por si só, dano de 
natureza moral ao empregado. Quando, no entanto, tal atraso é demasiadamente prolongado, presume-
se que causou danos que extrapolam a esfera patrimonial, atingindo aspectos subjetivos de sua perso-
nalidade. Apelo improvido, no aspecto. (TRT 6ª R – 3ª T – Rel. Virginia Malta Canavarro – DJ 29.10.2018 
– Processo nº 0002437-56.2016.5.06.0391)

1.534 – Hepatite “c”
 VAGA DE EMPREGO. CANDIDATO PORTADOR DO VÍRUS DA HEPATITE “C”. PRÉ-CONTRATAÇÃO. 
CANCELAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. Evidente a discriminação praticada pela empresa 
quando comprovado nos autos que o candidato, após realizar entrevista, exames admissionais, bem 
como abertura de conta bancária para percebimento dos salários, tem a contratação cancelada tão logo 
tomou a ré conhecimento de que é portador do vírus da hepatite C. Dano moral que se reconhece, man-
tendo-se a condenação pela prática de ato discriminatório. (TRT 12ª R – 4ª Câmara – Rel. Gracio Ricardo 
Barboza Petrone – DJ 01.10.2018 – Processo nº 0000888-79.2017.5.12.0012)
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1.533 – Ociosidade forçada 
 RECURSO ORDINÁRIO AUTORAL. DANOS MORAIS. INAÇÃO. OCIOSIDADE FORÇADA. NÃO 
COMPROVAÇÃO. Os elementos de prova não socorrem o pleito à indenização por submissão a ociosi-
dade forçada, nem a conduta patronal apta a ensejar a rescisão indireta do pacto laboral, não se tendo 
desvencilhado a autora do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos dos artigos 
818 da CLT e 373, I, DO CPC. Recurso desprovido. (TRT 19ª R – 2ª T – Rel. Laerte Neves de Souza – DJ 
08.10.2018 – Processo nº 0000047-64.2018.5.19.0009)

1.532 – Ofensa ao status dignitatis
 DANOS MORAIS. OFENSA AO STATUS DIGNITATIS DO EMPREGADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. A 
ofensa ao patrimônio ideal do trabalhador, assim entendida a sua honra, dignidade, imagem, decoro, 
reputação, dentre outros aspectos que integram os chamados direitos de personalidade, caracteriza o 
chamado assédio moral. Na ausência de prova do excesso ou abuso por parte do empregador, todavia, 
de desacolher-se a pretensão indenizatória. Caso em que não se provou ter sido o empregado alvejado 
em seu status dignitatis, incabível a condenação em danos morais. Recurso conhecido e parcialmente 
provido. (TRT 7ª R – 1ª T – Rel. Maria Roseli Mendes Alencar – DJ 15.10.2018 – Processo nº 0000229-
45.2017.5.07.0033)

1.531 – Verbas rescisórias: pagamento 
 ATRASO NO PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. A ju-
risprudência deste Regional distingue os efeitos jurídicos decorrentes da mora salarial e do atraso no 
pagamento das verbas rescisórias, considerando que o dano moral “in reipsa” somente se revela nas 
hipóteses de atrasos reiterados nos pagamentos salariais mensais, nos limites temporais da Súmula n. 
17 desta Corte, mas não no caso de mora na quitação de verbas rescisórias. Tendo em vista que, na 
hipótese, o autor não se desvencilhou do encargo de provar a ocorrência dos danos morais alegados e 
advindos do atraso no pagamento das verbas rescisórias, se faz imperiosa a reforma da sentença para 
extirpar da condenação a indenização por danos morais, ressalvado entendimento pessoal. Apelo a que 
se dá provimento. (TRT 23ª R – 1ª T – Rel. Paulo Roberto Brescovici – DJ 24.10.2018 – Processo nº 0000207-
07.2017.5.23.0141)

•••
1.530
 INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS 
– POSSIBILIDADE. A injustificada falta de pagamento das verbas rescisórias reveste-se de gravidade su-
ficiente para configurar prejuízos de ordem extrapatrimonial. O dano se materializa quando a empre-
gadora, revelando absoluto descaso pela situação financeira do empregado, promove a rescisão contra-
tual deixando de efetuar qualquer pagamento e promover a entrega dos formulários para requisição do 
seguro desemprego e das guias para movimentação do FGTS. Nesse contexto, privado o empregado do 
salário, fonte básica de sua subsistência, a falta de pagamento das rescisórias, do FGTS e do seguro de-
semprego acarreta situação de abandono material, por retenção injustificada das rescisórias, deixando 
o trabalhador à mingua, sem recursos para prover seu sustento e de sua família. A situação em apreço, 
quando injustificada, traduz evidente fonte de angústia e desamparo, não traduzindo mero dissabor 
ou incômodo, que repercute na esfera pessoal do empregado, rendendo ensejo à configuração do dano 
moral. O descaso com a função social da empresa e da propriedade e o abandono do empregado à pró-
pria sorte revelam a deliberada intenção de causar dano. A injustificada privação dos meios materiais 
necessários à sobrevivência, aliado ao descumprimento das normas legais que derivam e contemplam o 
valor social do trabalho, instrumento de promoção da cidadania, afrontam o princípio da dignidade da 
pessoa humana, fundamento da república brasileira. (artigo 1º, incisos II, IV e V da Constituição Fede-
ral). (TRT 15ª R – 10ª Câmara – Rel. João Alberto Alves Machado – DJ 31.10.2018 – Processo nº 0012601-
83.2015.5.15.0094)

DESVIO DE FUNÇÃO 

1.529 – Configuração 
 DESVIO DE FUNÇÃO. GERENTE DE LOJA. O desvio de função é situação que decorre do exercício, 
pelo empregado, de atribuições diversas daquelas do cargo ocupado, passando a exercer atribuições 
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específicas e exclusivas de outro cargo. Assim ocorrendo, pelo sinalagma do contrato, deve haver o pa-
gamento da remuneração correspondente ao cargo efetivamente desempenhado, o que autoriza a dife-
rença salarial pleiteada pelo reclamante. (TRT 21ª R – 2ª T – Rel. Maria do Perpétuo Socorro Wanderley 
de Castro – DJ 31.10.2018 – Processo nº 0001559-77.2017.5.21.0004)

1.528 – Ônus da prova 
 DESVIO DE FUNÇÃO. ÔNUS DA PROVA. O desvio de função ocorre quando o empregado passa 
a exercer função diversa daquela para a qual fora contratado, sem perceber a respectiva contrapres-
tação. Nos termos do art. 818, I, da CLT c/c art. 373, I, do CPC/2015, por se tratar de fato constitutivo 
do direito do reclamante, cabe a ele o ônus de provar que efetivamente exerceu, em desvio, a alegada 
função. (TRT 18ª R – 1ª T – Rel. Aldon do Vale Alves Taglialegna – DJ 31.10.2018 – Processo nº 0011072-
26.2018.5.18.0131)

DOENÇA OCUPACIONAL 

1.527 – Dano moral 
 DOENÇA OCUPACIONAL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. O nexo de causalidade constitui ele-
mento integrante do reconhecimento da doença profissional. A indicação, no laudo pericial, do acome-
timento de tendinite do ombro esquerdo pela reclamante, em decorrência da realização de movimentos 
repetitivos, configura a responsabilidade do empregador pela ocorrência do dano e o consequente dever 
de indenizar.Valor da indenização. Redução. A fixação da indenização por dano moral deve ser razoável, 
observando os parâmetros de equilíbrio e proporcionalidade à gravidade do ato. A transitoriedade do 
dano, por não ter havido sequelas, enseja a redução do valor fixado.Recurso ordinário a que se dá pro-
vimento parcial. (TRT 21ª R – 2ª T – Rel. Eridson João Fernandes Medeiros – DJ 31.10.2018 – Processo nº 
0001034-81.2017.5.21.0041)

1.526 – Estabilidade provisória 
 AGRAVO DA RECLAMANTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO 
PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. ESTA-
BILIDADE. O e. TRT concluiu, com base na prova pericial, pela ausência de nexo de causalidade entre 
a doença e o labor, afastando, ainda, a hipótese de concausa, razão pela qual manteve a r. sentença que 
indeferiu o pedido de reintegração ou indenização substitutiva. Nesse contexto, estando a pretensão do 
reclamante calcada em realidade fática diversa daquela que serviu de fundamento ao e. TRT, o conheci-
mento do recurso de revista encontra obstáculo intransponível na Súmula nº 126 desta Corte superior. 
Quanto à divergência jurisprudencial, a ausência de transcrição na minuta de agravo de instrumento 
dos arestos indicados na revista impossibilita o seu exame, em respeito ao princípio da delimitação re-
cursal. Precedente da SBDI-1 do TST. (TST – 5ª T – Rel. Min. Breno Medeiros – DJ 03.10.2018 – Processo 
nº 243-82.2013.5.05.0014)

EQUIPARAÇÃO SALARIAL 

1.525 – Identidade de funções 
 RECURSO ORDINÁRIO OBREIRO. DIREITO INDIVIDUAL DO TRABALHO. EQUIPARAÇÃO SALA-
RIAL. IDENTIDADE DE FUNÇÕES NÃO COMPROVADA. Sendo idêntica a função, a todo trabalho de 
igual valor (feito com igual produtividade e com a mesma perfeição técnica), prestado ao mesmo em-
pregador, na mesma localidade, corresponderá igual salário, sem distinção de sexo, nacionalidade ou 
idade (Inteligência do art. 461, caput, da CLT, com redação vigente à época do contrato de trabalho do 
reclamante). Não tendo a parte autora se desincumbido do encargo de demonstrar os fatos constitutivos 
do seu direito, não há como se acolher o pedido de pagamento de diferenças salariais decorrentes da 
equiparação salarial. Apelo improvido. (TRT 6ª R – 3ª T – Rel. Virginia Malta Canavarro – DJ 29.10.2018 – 
Processo nº 0000664-56.2015.5.06.0020)

1.524 – Ônus da prova 
 EQUIPARAÇÃO SALARIAL. ÔNUS DA PROVA. Em se tratando de pedido de equiparação salarial 
fundada no artigo 461 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), compete ao empregado provar que 
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executava a mesma função do paradigma porque fato constitutivo do direito vindicado, ao passo que ao 
empregador cabe demonstrar que as funções comparadas não foram realizadas com a mesma produti-
vidade e perfeição técnica, além do tempo de exercício de função superior a 2 (dois) anos, ônus do qual 
se desincumbiu a primeira reclamada, no caso em apreço. Inteligência da diretriz firmada no item VIII da 
Súmula n.º 6 do colendo TST. Recurso ordinário do reclamante conhecido e não provido. (TRT 9ª R – 7ª 
T – Rel. Altino Pedrozo dos Santos – DEJT 09.10.2018 – Processo nº 39785-2015-088-09-00-5)

ESTÁGIO 

1.523 – Vínculo empregatício 
 ESTÁGIO. DESCARACTERIZAÇÃO. DECLARAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. DIREITOS TRABA-
LHISTAS. DEVIDOS. Nos termos da Lei 11.788/2008, impõe-se que o trabalho atribuído ao estagiário pro-
picie experiência prática na linha de formação do estágio, já que o fim último é pedagógico e educacional. 
Isso significa que não pode se igualar suas funções às atividades são feitas por um empregado, porque, 
assim, o estagiário estará sendo utilizado como substituto da mão de obra empregatícia, o que não é o 
desejado e aceitável. É certo que o estágio profissionalizante, admitido pela lei, intenciona formar profis-
sionalmente, mas isso não significa a possibilidade de fazer, sozinho, atividades privativas dos emprega-
dos, como se empregado fosse. Por isso a lei valoriza muito a supervisão, que é justamente para evitar esse 
desvirtuamento, essa ilegal confusão de papeis entre estagiários e empregados. No caso, esse pressuposto 
material não foi observado. Dentre os requisitos formais, não respeitados, encontra-se a supervisão, que 
fiscaliza o trabalho do estagiário, o qual deve propiciar visão geral da profissão, em todos os aspectos e a 
apresentação de relatórios, que, no caso, não vieram aos autos. Em consequência, a declaração do vínculo 
é insuperável, conferindo todos os direitos trabalhistas, previstos na legislação, ao autor. (TRT 12ª R – 1ª 
Câmara – Rel. Wanderley Godoy Junior – DJ 04.10.2018 – Processo nº 0000026-41.2017.5.12.0002)

EXECUÇÃO 

1.522 – Benefício de ordem 
 AGRAVO DE PETIÇÃO. RESPONSÁVEL SUBSIDIÁRIA. BENEFÍCIO DE ORDEM. DESNECESSIDADE 
DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA DEVEDORA PRINCIPAL. No que concer-
ne ao benefício de ordem, na execução, os bens da devedora principal, dos seus sócios e da responsável 
subsidiária, tomadora de serviços, estão no mesmo nível de responsabilidade, inexistindo direito a que 
sejam penhorados com antecedência os bens da prestadora de serviços e, muito menos, que seja levada 
a efeito sua desconsideração da personalidade jurídica. (TRT 24ª R – 2ª T – Rel. Amaury Rodrigues Pinto 
Junior – DJ 24.10.2018 – Processo nº 0025128-43.2015.5.24.0021)

1.521 – Medida coercitiva 
 RETENÇÃO DA CNH. MEDIDA COERCITIVA. ART. 139, IV, DO NCPC. IMPOSSIBILIDADE NO CASO 
CONCRETO. As medidas coercitivas não possuem finalidade punitiva, devendo guardar relação de utili-
dade e proporcionalidade com o fim perseguido, ou seja, a aplicabilidade do art. 139, IV, do NCPC deve 
estar associada aos contornos do caso concreto. Assim, incumbia ao exequente, que requereu a medi-
da coercitiva consubstanciada na retenção da CNH do executado e cancelamento/suspensão do cartão 
de crédito, apontar a utilidade de referida medida na hipótese em apreço, especificando se coagiria o 
executado a adimplir o crédito devido. Assim não procedendo, não há acolher seu apelo. Agravo não 
provido. (TRT 24ª R – 1ª T – Rel. André Luís Moraes de Oliveira – DJ 16.10.2018 – Processo nº 0025298-
75.2015.5.24.0001)

FAZENDA PÚBLICA 

1.520 – Juros 
 JUROS DE MORA. FAZENDA PÚBLICA. DIES A QUO. AJUIZAMENTO. LEI Nº 8.177/1991. A Lei nº 
9.494/1997 não prevê o termo a quo dos juros de mora aplicados em desfavor da Fazenda Pública. Assim, 
a matéria continua a ser regulada pelo art. 39, § 1º, da Lei nº 8.177/1991, específica para as execuções 
trabalhistas, restando hígida a contabilização da exação a partir do ajuizamento da reclamação. (TRT 22ª 
R – 2ª T – Rel. Fausto Lustosa Neto – DJ 02.10.2018 – Processo nº 00002142-15.2015.5.22.0001)
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FÉRIAS 

1.519 – Auxílio-doença 
 RECURSO ORDINÁRIO. RITO SUMARÍSSIMO. FÉRIAS PROPORCIONAIS. AUXÍLIO-DOENÇA. DEFE-
RIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Sentença que se mantém, no particular, pelos próprios funda-
mentos, com arrimo no artigo 895, § 1º, inciso IV, da CLT.. Recurso Ordinário a que se nega provimento. (TRT 
20ª R – 1ª T – Rel. Josenildo dos Santos Carvalho – DJ 26.10.2018 – Processo nº 0002115-97.2017.5.20.0007)

1.518 – Dobra 
 DAS FÉRIAS (ART. 137, DA CLT). NÃO REMUNERADAS NO INTERSTÍCIO LEGAL PELA PERQUIRI-
DA (CLT, ART. 2º). DO INTENTO DE RECEBIMENTO, EM DUPLICIDADE, DA RETRIBUIÇÃO PECUNIÁ-
RIA A ISSO CORRESPONDENTE, DIANTE DO DESCUMPRIMENTO, PELA FHS, DO PRAZO PARA RES-
GATE DE QUE TRATA O ART. 145 DA CLT. DEFERIMENTO DA “DOBRA”. ATO JUDICANTE (NCPC, ART. 
203, § 1º) RECHAÇADO QUE SE MOSTRA COMO PASSÍVEL DE RATIFICAÇÃO. Inexistindo no dossiê da 
lide atestação apta a validamente abonar a pretextada quitação intempestiva do “recesso laboral” do(a) 
artífice (CLT, art. 3º), haver-se-á de chancelar o veredicto (NCPC, art. 203 § 1º) hostilizado que franqueou, 
ao sujeito ativo do litígio (CLT, art. 3º), o direito à obtenção de paga, mas apenas da dobra, desse período 
oficial de ociosidade não adimplido em tempo hábil. (TRT 20ª R – 2ª T – Rel. João Aurino Mendes Brito – 
DJ 30.10.2018 – Processo nº 0000246-44.2018.5.20.0014)

FGTS 

1.517 – Base de cálculo 
 AGRAVO DE PETIÇÃO. BASE DE CÁLCULO DO FGTS. PARCELA DE PRODUTIVIDADE. OBSERVÂN-
CIA, PELO SCLJ, DOS MESES EM QUE COMPROVADAMENTE PAGA. A sentença determinou a obser-
vância das parcelas salariais constantes dos contracheques e CTPS juntados, dentre as quais a “produ-
tividade”, para o cálculo do FGTS. Como a executada não apresentou os holerites de todo o período 
contratual, o SCLJ observou estritamente os valores pagos nos meses comprovados, afastando a parcela 
“produtividade” nos meses em que não concedida ao obreiro. Quanto aos meses não comprovados, re-
lativos ao ano de 2013, utilizou como base de cálculo o salário mais baixo acrescido da “produtividade”, 
o que se mostra razoável diante da imprestabilidade da ficha financeira juntada com o agravo, contendo 
informações discrepantes do que já estava materializado no feito. (TRT 22ª R – 2ª T – Rel. Fausto Lustosa 
Neto – DJ 02.10.2018 – Processo nº 00000288-49.2016.5.22.0001)

1.516 – Prescrição 
 FGTS. PRESCRIÇÃO. DECISÃO DO STF. ARE 709212/DF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PRESCRI-
ÇÃO QUINQUENAL. CONTAGEM A PARTIR DE 13/11/2014. A Súmula 362 do TST, em sua nova redação, 
motivada pela decisão do STF no ARE 709212, dispõe, em seu item II, que sobre a pretensão relativa ao 
recolhimento dos depósitos do FGTS, cujo termo inicial ocorreu antes de 13/11/2014, incide a prescrição 
trintenária ou quinquenal – devendo esta última ser contada a partir da aludida data -, a depender do 
que ocorrer primeiro. (TRT 15ª R – 9ª Câmara – Rel. Luiz AntonioLazarim – DJ 30.10.2018 – Processo nº 
0010528-78.2016.5.15.0038)

•••
1.515
 PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. FGTS. No julgamento do ARE 709.212, em 13/11/2014, a Suprema 
Corte declarou a inconstitucionalidade das normas que previam a prescrição trintenária para a cobrança 
dos depósitos do FGTS, estabelecendo o prazo prescricional de 5 anos para cobrança da verba fundiária, 
nos moldes do art. 7º, XXIX, da CF. Todavia, por razões de segurança jurídica, decidiu modular os efeitos 
daquela decisão, conferindo-lhe efeitos prospectivos (ex nunc), de modo que, nos casos em que o prazo 
já estivesse em curso na data daquele julgamento, o prazo prescricional seria aquele que se consumasse 
primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 05 anos, a partir do referido julgamento. No mesmo 
sentido é a nova redação da Súmula nº 362, do TST. Portanto, in casu, não há que se falar em aplicação 
da prescrição quinquenal às verbas fundiárias, porque ainda não transcorridos 5 anos do julgamento do 
ARE 709.212. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TRT 16ª R – 2ª T – Rel. James Magno Araújo 
Farias – DJ 31.10.2018 – Processo nº 0017902-83.2017.5.16.0006)
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GESTANTE 

1.514 – Estabilidade provisória: renúncia 
 RECURSO ORDINÁRIO DAS RECLAMADAS. ESTABILIDADE GRAVÍDICA. RENÚNCIA. IMPOSSIBI-
LIDADE. Na linha do posicionamento do C. TST e do Excelso STF, este Relator entende que a estabilidade 
gravídica constitui garantia de natureza objetiva, direcionada não somente à gestante, mas especial-
mente ao próprio nascituro. Dessa forma, consubstancia-se em norma imperativa, de ordem pública, e, 
portanto, irrenunciável e insuscetível de transação. Na espécie, a Autora não poderia ter sido dispensada, 
porquanto se encontrava grávida na data do rompimento contratual, o que justifica o reconhecimento 
do direito à estabilidade, conforme previsto no artigo 10, inciso II, alínea “b”, do ADCT, e, considerando 
que o período de estabilidade já se exauriu, permite a conversão em indenização substitutiva. (TRT 17ª 
R – 1ª T – Rel. José Carlos Rizk – DEJT 31.10.2018 – Processo nº 0000520-53.2017.5.17.0005)

1.513 – Pedido de demissão 
 ESTABILIDADE PROVISÓRIA. GESTANTE. PEDIDO DE DEMISSÃO FORMULADO PELA RECLA-
MANTE. NÃO COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. A despeito de a autora estar grávida 
por ocasião da rescisão contratual, ficou comprovado que foi ela quem pediu demissão. As provas carre-
adas aos autos demonstram que a reclamante trabalhou por apenas um dia para a ré, no período das 8h 
às 11h da manhã, não mais comparecendo à empresa e apresentando pedido formal de desligamento, 
sendo certo que não produziu qualquer prova que indicasse ter havido algum vício de consentimento. 
Há de se destacar que o fato de a trabalhadora estar amparada pela estabilidade do estado gestacional 
não afasta a possibilidade de pedir demissão, na medida em que a proteção constitucional lhe assegu-
ra estabilidade apenas em relação à despedida arbitrária ou sem justa causa (art. 10, II, alínea “b”, do 
ADCT). Recurso desprovido. (TRT 24ª R – 1ª T – Rel. Nery Sá e Silva de Azambuja – DJ 02.10.2018 – Pro-
cesso nº 0025173-70.2016.5.24.0002)

GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 

1.512 – Lei do município 
 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PREVISÃO EM LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO. NÃO APLI-
CAÇÃO DOS PERCENTUAIS CONFORME LEGISLAÇÃO PERTINENTE. O art. 80, V, da Lei Orgânica do 
Município de Imperatriz, estabelece que é devido aos seus empregados adicional do tempo de serviço na 
base de 2% (dois por cento) ao ano, no máximo em 50% (cinquenta por cento). No caso, não tendo o re-
clamado observado os percentuais legais no que tange ao adicional de tempo de serviço quando do cál-
culo da remuneração da reclamante, impõe-se a reforma da sentença de 1º grau para deferir o pagamen-
to das diferenças salariais decorrentes da não aplicação, de forma integral, do referido adicional. (TRT 
16ª R – 2ª T – Rel. James Magno Araújo Farias – DJ 31.10.2018 – Processo nº 0020188-50.2016.5.16.0012)

1.511 – Prescrição 
 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. SUPRESSÃO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). VERBA 
PREVISTA EM NORMA COLETIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL TOTAL. APLICABILIDADE. De acordo 
com entendimento consolidado pelo Pleno deste Tribunal Regional do Trabalho, em sessão realizada no 
dia 29 de maio de 2017, ocasião em que editada a Súmula nº 57, “a supressão do adicional por tempo 
de serviço pelo ACT 1998/1999 caracteriza alteração contratual de vantagem não assegurada por lei, 
atraindo a prescrição quinquenal total, na forma da primeira parte da Súmula nº 294 do TST.” Recurso 
ordinário da primeira reclamada conhecido e provido. (TRT 9ª R – 7ª T – Rel. Altino Pedrozo dos Santos 
– DEJT 09.10.2018 – Processo nº 39785-2015-088-09-00-5)

GRUPO ECONÔMICO 

1.510 – Caracterização 
 GRUPO ECONÔMICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. Não havendo provas contundentes acerca da for-
mação do grupo econômico, ônus que cabia ao exequente (artigo 818 da CLT, c/c 373 do CPC), indevida 
a inclusão da agravante no polo passivo da execução. (TRT 17ª R – 2ª T – Rel. Wanda Lúcia Costa Leite 
França Decuzzi – DEJT 31.10.2018 – Processo nº 0127000-13.2011.5.17.0191)
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HORAS EXTRAS 

1.509 – Adicional noturno
 HORAS EXTRAS NOTURNAS. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO DE ADICIONAL DE HORAS EXTRAS SO-
BRE ADICIONAL NOTURNO. INOCORRÊNCIA. Observa-se que foi objeto de condenação o pagamento 
de horas extras prestadas em jornada noturna, ou seja, horas extras realizadas entre as 22h e às 05h do 
dia seguinte, motivo pelo qual no cômputo das horas extras devidas também foi calculado o adicional 
noturno correspondente. Frise-se que não há qualquer irregularidade no cálculo homologado pelo juízo, 
eis que, neste aspecto, foram observadas as disposições contidas na Orientação Jurisprudencial nº 97 da 
SDI-I e Súmula 60, I do C. TST. Agravo de petição da ré a que se nega provimento. (TRT 2ª R – 6ª T – Rel. 
Valdir Florindo – DJ 26.10.2018 – Processo nº 0000397-05.2014.5.02.0029)

1.508 – Base de cálculo 
 HORA EXTRA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. OJ Nº 47 DA SDI-1 E SÚ-
MULA Nº 139, AMBAS DO TST. A hora extra é remunerada a partir do valor da hora normal acrescida 
do adicional correlato. Por “hora normal”, deve ser entendido o valor normalmente recebido pela hora 
trabalhada, em contraponto à hora extraordinária. Sendo assim, o valor da hora extra é calculado a partir 
da remuneração paga por hora ao obreiro, de modo que entram em sua base de cálculo, além do salário 
básico, outras parcelas de natureza salarial eventualmente pagas, a exemplo dos adicionais. (TRT 5ª R – 
1ª T – Rel. Edilton Meireles de Oliveira Santos – DJ 30.10.2018 – Processo nº 0001310-10.2016.5.05.0101)

•••
1.507
 INTEGRAÇÃO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE NO CÁLCULO DAS HORAS EXTRAS E ADI-
CIONAL NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DE NORMA COLETIVA. Não obstante a base de cál-
culo de horas extras e hora noturna seja a hora normal, por outro lado, a norma coletiva estipulou per-
centuais maiores que o comum para tais adicionais, de modo que procede a tese recursal, uma vez que 
o critério adotado pela reclamada e aceito pelo sindicato para pagamento das verbas citadas dá-se em 
cumprimento à regra normativa, que se afigura muito mais benéfica ao autor. Recurso da reclamada a 
que se dá provimento. (TRT 2ª R – 3ª T – Rel. Margoth Giacomazzi Martins – DJ – Processo nº 0002095-
97.2014.5.02.0012)

1.506 – Cartões de ponto
 HORAS EXTRAS. CARTÕES DE PONTO VÁLIDOS. INDEFERIMENTO. É ônus da parte que alega ho-
ras extras a comprovação de suas assertivas, quando apresentados pela empregadora os registros válidos 
de jornada, ex vi do art. 74, § 2º da CLT, os quais somente podem ser desconstituídos por prova oral con-
tundente, circunstância não constatada na hipótese. (TRT 13ª R – 1ª T – Rel. Carlos Coelho de Miranda 
Freire – DJ 17.10.2018 – Processo nº 0001960-78.2016.5.13.0022)

1.505 – Minutos residuais 
 RECURSO DO RECLAMANTE. HORAS EXTRAS RELATIVAS AOS MINUTOS RESIDUAIS. INDEFERI-
MENTO. Do cotejo entre as fichas financeiras e os cartões de ponto acostados aos autos, resulta patente 
que o horário de início e término da jornada, eram computados em sua integralidade, para efeito de 
pagamento das horas extras, circunstância que impõe a manutenção da sentença quanto ao aspecto 
debatido. (TRT 13ª R – 1ª T – Rel. Carlos Coelho de Miranda Freire – DJ 17.10.2018 – Processo nº 0000919-
84.2017.5.13.0008)

1.504 – Trabalho externo
 TRABALHO EXTERNO. HORAS EXTRAS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 62, INCISO I, 
DA CLT. TRABALHO PRESTADO/SALÁRIO GANHO. A exceção contida no inciso I do art. 62 da CLT não 
pode se transformar em regra geral, porque a Constituição Federal garantiu aos trabalhadores uma jor-
nada de trabalho limitada a determinado número de horas, diariamente, semanalmente e mensalmen-
te, ressalvadas algumas situações específicas em função da categoria ou da empresa, que funciona em 
turnos ininterruptos de revezamento. As vinte e quatro horas do dia destinam-se a várias atividades, por 
isso que, no início do século passado os trabalhadores ingleses protestavam com o seguinte refrão: eight 
hours towork, eight hours to play, eight hours tosleep e eightshillings a day. Trabalho prestado é salário 
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ganho. A simetria contraprestativa do contrato de emprego é, sob essa ótica, absoluta, não tolerando 
que o empregado deixe de receber o salário pelo exato número de horas laboradas. Se o empregado 
desenvolve jornada externa sem a possibilidade de fiscalização e controle de horários por parte do em-
pregador, ele passa a ser o seu próprio patrão, isto é, a sua consciência, não trabalhando mais do que o 
constante do ajuste entre ele e a sua empregadora. Todavia, não basta a simples prestação de serviços 
externos, mas que a fiscalização e o controle se mostrem inviáveis, impossíveis mesmo, em decorrência 
da própria natureza da atividade externa. Evidenciado que o reclamante, apesar de exercer suas ativida-
des externamente, em virtude de sua função, estava subordinado ao controle de jornada, as horas extras 
são devidas. (TRT 3ª R – 1ª T – Rel. Luiz Otávio Linhares Renault – DJ 31.10.2018 – Processo nº 0010028-
08.2016.5.03.0018)

HORAS IN ITINERE 

1.503 – Fornecimento de transporte 
 RECURSO DA RECLAMADA. HORAS IN ITINERE. AUSÊNCIA DE TRANSPORTE PÚBLICO. CONFI-
GURAÇÃO. Evidenciado, nos autos, que a empresa reclamada oferecia transporte ao empregado, para 
o local da prestação dos serviços, e restando comprovada a falta de transporte público até a referida 
localidade, resulta configurada a hipótese de pagamento das horas in itinere, ex vi da Súmula nº 90 do 
TST. (TRT 13ª R – 1ª T – Rel. Carlos Coelho de Miranda Freire – DJ 17.10.2018 – Processo nº 0000919-
84.2017.5.13.0008)

JORNADA DE TRABALHO 

1.502 – Intervalo intrajornada: supressão
 INTERVALOS INTRAJORNADA. A supressão dos intervalos intrajornada enseja o pagamento de 
uma hora por dia de trabalho, acrescida do adicional de 50%, nos termos do § 4º do art. 71 da CLT. Apli-
cação da Súmula 437 do TST. (TRT 4ª R – 11ª T – Rel. Maria Helena Lisot – DJ 25.10.2018 – Processo nº 
0020105-83.2017.5.04.0351)

1.501 – Regime compensatório: trabalho insalubre 
 REGIME COMPENSATÓRIO. TRABALHO INSALUBRE. Em se tratando de trabalho em condições 
insalubres, e inexistindo a autorização prevista no artigo 60 da CLT, resta inválido o regime de compen-
sação semanal adotado, fazendo jus, a reclamante, ao recebimento do adicional de horas extras sobre 
as horas destinadas à compensação horária semanal. Súmula 67 deste TRT4. (TRT 4ª R – 7ª T – Rel. João 
Pedro Silvestrin – DJ 25.10.2018 – Processo nº 0020161-33.2017.5.04.0411)

1.500 – Troca de uniforme 
 TROCA DE UNIFORME. TEMPO DESPENDIDO. CÔMPUTO NA JORNADA DE TRABALHO. OBRI-
GATORIEDADE. A teor do art. 4º da CLT, o tempo despendido para troca de uniforme caracteriza, em 
princípio, tempo à disposição do empregador. No entanto, é a obrigatoriedade da troca do uniforme 
nas dependências da empregadora que enseja a remuneração do tempo despendido. Sentença que se 
mantém. (TRT 9ª R – 6ª T – Rel. Francisco Roberto Ermel – DEJT 09.10.2018 – Processo nº 45453-2015-
009-09-00-8)

1.499 – Turno ininterrupto de revezamento 
 TURNO ININTERRUPTO DE REVEZAMENTO. A jornada em turnos ininterruptos de revezamento 
restou configurada nos autos. O reclamante, por seu turno, não apresentou demonstrativo das diferen-
ças de horas extras que entende fazer jus no período. Nada a prover. (TRT 8ª R – 4ª T – Rel. Julianes Mo-
raes das Chagas – DJ 23.10.2018 – Processo nº 0002153-48.2017.5.08.0103)

JUSTA CAUSA 

1.498 – Improbidade 
 RECURSO ORDINÁRIO DO CONSIGNADO. RESCISÃO CONTRATUAL. JUSTA CAUSA. IMPROBI-
DADE. COMPROVAÇÃO. A empresa reclamada logrou comprovar, de modo consistente e satisfatório, a 
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prática de atos de improbidade por parte do obreiro, a caracterizar a ruptura motivada do contrato de 
trabalho (art. 482, alínea a, da CLT). Recurso conhecido e improvido. (TRT 7ª R – 3ª T – Rel. José Antonio 
Parente da Silva – DJ 25.10.2018 – Processo nº 0000905-81.2017.5.07.0036)

1.497 – Mau procedimento 
 JUSTA CAUSA. MAU PROCEDIMENTO. CARACTERIZAÇÃO. O ato da Reclamante de receber co-
missões pela indicação de prestador de serviços nos imóveis locados pela Reclamada, e sem o consenti-
mento desta, configura mau procedimento, autorizando a resolução contratual, nos termos da alínea “b” 
do art. 482 da CLT. (Sentença mantida). (TRT 17ª R – 3ª T – Rel. Sônia das Dores Dionísio Mendes – DEJT 
30.10.2018 – Processo nº 0001359-57.2017.5.17.0012)

1.496 – Ônus da prova 
 JUSTA CAUSA. ÔNUS DA PROVA. A justa causa é a punição mais grave que se pode aplicar ao em-
pregado, uma vez que pode macular sua vida profissional. Por isso, é do empregador o ônus de provar 
que o empregado cometeu falta grave punível por meio de despedida motivada, ressaltando que tal pro-
va deve ser robusta e convincente. Não comprovado que o reclamante cometeu a falta grave alegada pela 
reclamada, deve ser mantida a sentença que afastou a justa causa aplicada e reconheceu que dispensa 
ocorreu sem justo motivo. (TRT 18ª R – 1ª T – Rel. Aldon do Vale Alves Taglialegna – DJ 31.10.2018 – Pro-
cesso nº 0011025-67.2017.5.18.0008)

1.495 – Reversão 
 RECURSO ORDINÁRIO PATRONAL. 1. Dispensa por justa causa. reversão. análise fática. A carac-
terização da justa causa para a rescisão do contrato de trabalho, ante os efeitos nefastos que traz ao 
trabalhador, exige produção de prova robusta, a qual não foi devida e suficientemente produzida pela 
empresa. 2. Indenização por danos morais. Ausência de registro e do pagamento de verbas trabalhistas 
e previdenciárias. Fato ilícito que impõe sanções administrativas mas não implica necessariamente a 
concessão de indenização por danos morais, mormente quando não há provas de exposição do obreiro a 
situações agressivas a sua honra, mas apenas alegação genérica de dano. Recurso a que se dá provimento 
parcial. (TRT 19ª R – 2ª T – Rel. Marcelo Vieira – DJ 19.10.2018 – Processo nº 0001499-52.2017.5.19.0007)

•••
1.494
 RECURSO ORDINÁRIO. RITO SUMARÍSSIMO. REVERSÃO DA JUSTA CAUSA APLICADA. CORRE-
ÇÃO DO DECIDIDO. JORNADA DE TRABALHO. DEFERIMENTO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. 
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Sentença que se mantém, no parti-
cular, pelos próprios fundamentos, com arrimo no artigo 895, § 1º, inciso IV, da CLT. Recurso Ordinário a 
que se nega provimento. (TRT 20ª R – 1ª T – Rel. Josenildo dos Santos Carvalho – DJ 26.10.2018 – Processo 
nº 0001809-80.2016.5.20.0002)

JUSTIÇA DO TRABALHO 

1.493 – Competência: contribuição previdenciária 
 INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA APRECIAR PEDIDO DE VERBAS PREVIDEN-
CIÁRIAS DESCONTADAS, MAS NÃO RECOLHIDAS. A execução exofício das contribuições previdenci-
árias não se estende àquelas incidentes sobre as parcelas remuneratórias pagas durante o contrato de 
trabalho, limitando-se a competência desta Justiça Especializada às contribuições decorrentes de deci-
sões condenatórias em pecúnia por ela proferidas, conforme Súmula Vinculante nº 53 do STF e Súmula 
nº 368, item I, do TST. (TRT 16ª R – 2ª T – Rel. James Magno Araújo Farias – DJ 31.10.2018 – Processo nº 
0017274-82.2017.5.16.0010)

1.492 – Competência: contribuição previdenciária – cota de terceiros 
 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TERCEIROS. INCOMPETÊNCIA. A competência conferida 
à Justiça do Trabalho, através da Emenda Constitucional n.º 20/98, ratificada pela de n.º 45/2004, na 
forma do art. 114, VIII da CF, é para a execução das contribuições sociais previstas no art. 195, I, “a” e II, 
da Constituição da República e seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças que proferir. Assim, 
apenas as contribuições previdenciárias devidas pelo empregador, incidentes sobre a folha de salário e 
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demais rendimentos do trabalho, pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste 
serviços (CF, art. 195, I, “a”) e aquelas devidas pelos trabalhadores (CF, art. 195, II) é que estão incluídas 
na competência atribuída à Justiça do Trabalho, sem abranger as contribuições arrecadadas pela União, 
para repasse a terceiros. Esta especializada é incompetente para executar contribuições previdenciárias 
destinadas a terceiros, devendo ser excluído do cálculo o montante a ser recolhido à União e que for 
pertinente à parcela em epígrafe. (TRT 5ª R – 2ª T – Rel. Margareth Rodrigues Costa – DJ 17.10.2018 – Pro-
cesso nº 0000340-76.2013.5.05.0016)

1.491 – Competência: regime estatutário 
 COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INCIDÊNCIA DO REGIME CELETISTA. Não tendo o 
reclamado se desincumbido de provar que a relação laboral com o reclamante é regida por regime esta-
tutário, prevalece, na hipótese, o regime celetista a reger a relação de trabalho, sendo, portanto, compe-
tente a Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito. CONTRATO NULO. EFEITOS. FGTS. De acordo 
com a Súmula nº 363/TST, é devido o pagamento da contraprestação pactuada e depósitos do FGTS, na 
hipótese de contrato nulo. Recurso conhecido e não provido. (TRT 16ª R – 2ª T – Rel. James Magno Araújo 
Farias – DJ 31.10.2018 – Processo nº 0018261-39.2017.5.16.0004)

1.490 – Conflito negativo de competência 
 CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. CONEXÃO DE 
PEDIDOS. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NOS ARTS. 55, § 3º, E 286, I, DO NCPC. A majoração da remune-
ração da reclamante, pelo reconhecimento do direito às horas extras, conforme postulado na primeira 
demanda, de fato traz consequências contábeis nesta segunda, que utiliza as horas extras na base de 
cálculo sobre a qual incidirão as parcelas postuladas, de modo que a reunião de processos se impõe 
como medida de racionalidade da atividade judiciária. (TRT 6ª R – Pleno – Rel. Milton Gouveia da Silva 
Filho – DJ 23.10.2018 – Processo nº 0000364-52.2018.5.06.0000)

MANDADO DE SEGURANÇA 

1.489 – Cabimento 
 AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍ-
DICA. Emergindo dos autos a manutenção da situação fático-jurídica apresentada ab initio, desponta 
evidente a inexistência de fundamento apto a recomendar a reforma da decisão agravada. 2. Agravo 
conhecido e desprovido. (TRT 10ª R – 2ª Seção – Rel. José Ribamar Oliveira Lima Junior – DJ 26.10.2018 – 
Processo nº 0000352-27.2018.5.10.0000)

1.488 – Direito líquido e certo
 MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. EXISTÊNCIA. Existindo prova suficien-
te quanto à ofensa a direito líquido e certo de que são titulares os empregados da empresa litisconsorte, 
impõe-se a concessão parcial da ordem, a fim de que seja deferida, em parte, a tutela de urgência preten-
dida.Mandado de Segurança admitido e segurança parcialmente concedida. (TRT 10ª R – 2ª Seção – Rel. 
José Ribamar Oliveira Lima Junior – DJ 26.10.2018 – Processo nº 0000186-92.2018.5.10.0000)

1.487 – Perda de objeto 
 MANDADO DE SEGURANÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. SEGURANÇA DENEGADA. 
Configurada a perda superveniente do objeto da ação de segurança, pois prolatada a sentença de mérito 
nos autos do processo originário, o ato coator não mais subsiste no mundo jurídico, ensejando a ausên-
cia de interesse a ser tutelado pela via mandamental. Inteligência da Súmula nº 414, III, do TST. (TRT 6ª 
R – Pleno – Rel. Milton Gouveia da Silva Filho – DJ 23.10.2018 – Processo nº 0000360-15.2018.5.06.0000)

1.486 – Probabilidade do direito 
 MANDADO DE SEGURANÇA. REINTEGRAÇÃO AO EMPREGO. TUTELA ANTECIPADA INDEFERI-
DA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. Em se tratan-
do de pedido de reintegração no emprego, por força de estabilidade acidentária, e não existindo afasta-
mento previdenciário no curso do contrato, a solução da controvérsia demanda ampla dilação probató-
ria, através de perícia médica, não se verificando, liminarmente, a “probabilidade do direito”, conforme 
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exige o art. 300, do CPC. Segurança denegada. (TRT 6ª R – Pleno – Rel. Milton Gouveia da Silva Filho – DJ 
23.10.2018 – Processo nº 0000659-26.2017.5.06.0000)

MOTORISTA 

1.485 – Vínculo de emprego 
 MOTORISTA AGREGADO – VÍNCULO DE EMPREGO – CONFIGURAÇÃO. O reclamante atuava na 
execução de serviço regular e essencial, totalmente inserido nas atividades da empresa, que possuía em 
seu quadro motoristas empregados e paralelamente utilizava-se de motoristas agregados, para a mesma 
finalidade e conferindo-lhes as mesmas atribuições, devido à quantidade insuficiente de funcionários, 
prática que deve ser rechaçada por violar direitos do trabalhador. Não importa a roupagem formal que se 
pretendeu dar à relação entre as partes, evidenciada a fraude perpetrada com o fim de burlar a legislação 
trabalhista, impõe-se acolher a pretensão declaratória de existência do vínculo de emprego, na forma do 
artigo 9º da CLT. Recurso provido. (TRT 24ª R – 1ª T – Rel. André Luís Moraes de Oliveira – DJ 16.10.2018 
– Processo nº 0025076-21.2017.5.24.0007)

MULTA 

1.484 – Art. 467 da CLT
 AGRAVO DE PETIÇÃO. MULTA DO ART.467 DA CLT – A base de cálculo da multa prevista pelo art.467 
da CLT é composta de todas as parcelas rescisórias incontroversas, e o termo verbas rescisórias abrange 
saldo de salário, aviso prévio, gratificação natalina, férias com o terço constitucional e a multa de 40% 
incidente sobre o FGTS. (TRT 5ª R – 5ª T – Rel. Maria Elisa Costa Gonçalves – DJ 02.10.2018 – Processo nº 
0000942-23.2011.5.05.0021)

•••
1.483 
 MULTA DO ARTIGO 477 DA CLT. INCORREÇÃO DO PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS RE-
CONHECIDO EM JUÍZO. NÃO CABIMENTO. Não se inferindo mora no pagamento dos valores resci-
sórios nem fraude na homologação da rescisão contratual, a incorreção no pagamento das verbas não 
autoriza a incidência da multa do artigo 477 da CLT – Súmula 106 do Regional. (TRT 15ª R – 9ª Câmara 
– Rel. Luiz AntonioLazarim – DJ 30.10.2018 – Processo nº 0010441-27.2016.5.15.0102)

1.482 – Art. 477, § 8º da CLT
 RECURSO ORDINÁRIO. HOMOLOGAÇÃO INTEMPESTIVA DAS VERBAS RESCISÓRIAS. MULTA DO 
ART. 477, § 8º, DA CLT. NÃO CABIMENTO. O § 8° do art. 477 da CLT, por impor penalidade, deve ser inter-
pretado restritivamente, somente sendo devida a multa quando o pagamento das parcelas constantes do 
termo de rescisão for feito além dos prazos estabelecidos no § 6° do referido artigo. Nesse sentido, o texto 
celetizado é cristalino ao estipular a multa do art. 477 apenas para a hipótese de atraso no pagamento 
das verbas rescisórias e não para a homologação. Recurso patronal provido. II. (TRT 19ª R – 2ª T – Rel. 
Vanda Lustosa – DJ 29.10.2018 – Processo nº 0000613-82.2017.5.19.0062)

1.481 – Art. 523, § 1º do CPC (antigo 475-J do CPC)
 MULTA DO ARTIGO 523 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). INAPLICABILIDADE AO PRO-
CESSO DO TRABALHO. A multa prevista no art. 523 do CPC (art. 475-J do CPC de 1973) é inaplicável 
no âmbito desta Justiça Especializada porque a CLT possui regramento específico sobre o tema, ao 
tratar da liquidação e execução de sentença (arts. 876 a 892), sendo juridicamente inadequada a 
invocação do disposto no artigo 769 da CLT. Recurso ordinário do reclamante conhecido e não pro-
vido. (TRT 9ª R – 7ª T – Rel. Altino Pedrozo dos Santos – DEJT 09.10.2018 – Processo nº 39785-2015-
088-09-00-5)

NORMA COLETIVA 

1.480 – Intervalo intrajornada 
 AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. REDUÇÃO DO INTER-
VALO INTRAJORNADA POR ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Tomadas as 
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premissas fáticas fixadas na decisão regional, de que a redução do intervalo intrajornada prevista em 

norma coletiva não encontra respaldo em autorização ministerial relativamente ao período anterior a 

03.03.2011, em desatendimento à imposição do art. 71, § 3º, da CLT, tem-se que a decisão coaduna-se 

com o entendimento desta Corte Superior consolidado na Súmula nº 437, II, do TST (anterior Orienta-

ção Jurisprudencial nº 342, item I, da SBDI-I). 2. Afastada, por conseguinte, a alegada violação do art. 

7º, XXIX, da Constituição Federal, porque o intervalo intrajornada constitui medida de higiene, saúde e 

segurança do trabalho, garantido por norma de ordem pública (art. 71 da CLT e art. 7º, XXII, da CF/1988), 

infenso à negociação coletiva. 3. Agravo interno de que se conhece e a que se nega provimento, porque 

não desconstituídos os fundamentos da decisão agravada. (TST – 7ª T – Rel. Desemb. Conv. Ubirajara 

Carlos Mendes – DEJT 19.10.2018 – Processo nº 294-31.2012.5.02.0461)

1.479 – Multa data base 
 RECURSO DO RECLAMANTE. MULTA PREVISTA NO ART. 9º DA LEI Nº 7.238/84. A rescisão contra-

tual ocorreu após a data base da categoria do autor, e não do trintídio que o antecede, restando indevida 

a indenização vindicada. Improvido. (TRT 8ª R – 4ª T – Rel. Julianes Moraes das Chagas – DJ 23.10.2018 

– Processo nº 0002153-48.2017.5.08.0103)

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS 

1.478 – Prova 
 PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. Comprovado nos autos que não houve pagamento 

da PLP ao autor, a partir de junho/2015, competia à reclamada comprovar nos autos que o obreiro não 

fez jus à parcela, e não ao contrário, de acordo com a divisão do ônus probatório e o princípio da aptidão 

para a prova. Decisão mantida. (TRT 8ª R – 4ª T – Rel. Julianes Moraes das Chagas – DJ 23.10.2018 – Pro-

cesso nº 0002153-48.2017.5.08.0103)

PENHORA 

1.477 – CDB 
 IMPENHORABILIDADE. CDB. AUSÊNCIA DE PROTEÇÃO LEGAL. O art. 833, X, do CPC garante a 

impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários 

mínimos, o que não abrange valor investido em CDB. (TRT 2ª R – 4ª T – Rel. Ivani Contini Bramante – DJ 

11.10.2018 – Processo nº 0297900-95.2003.5.02.0039)

1.476 – Imóvel 
 AGRAVO DE PETIÇÃO. PREFERÊNCIA CREDITÍCIA. POSSE DO IMÓVEL. Considerando que a ação 

de execução de dívida ativa, que culminou na penhora do imóvel objeto de interesse nos presentes Em-

bargos de Terceiro, foi ajuizada após a posse da obra para finalização do empreendimento pelos pro-

mitentes compradores não há que se falar em fraude à execução ou preferência creditícia da União. 

Agravo de Petição conhecido e não provido. (TRT 11ª R – 2ª T – Rel. Joicilene Jeronimo Portela Freire – DJ 

29.10.2018 – Processo nº 0000008-40.2014.5.11.0006)

1.475 – Recursos públicos 
 IMPENHORABILIDADE DE RECURSOS PÚBLICOS – ARTIGO 833, IX, DO CPC. Partindo do pres-

suposto de os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação, dentre outros, em 

assistência social, estarem afetados por destinação específica, não há manter a penhora recaída so-

bre numerário para satisfação de crédito diverso para o qual foram devidamente constituídos. Agravo 

provido. (TRT 24ª R – 1ª T – Rel. André Luís Moraes de Oliveira – DJ 16.10.2018 – Processo nº 0024731-

72.2017.5.24.0066)

1.474 – Salário 
 PENHORA SOBRE SALÁRIO. A impenhorabilidade dos salários encontra abrigo no artigo 833, inciso 

IV, do novo CPC, sendo norma imperativa e não admitindo interpretação ampliativa. (TRT 2ª R – 3ª T – 

Rel. Rosana de Almeida Buono – DJ 03.10.2018 – Processo nº 0000422-20.2015.5.02.0017)
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PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS 

1.473 – Prescrição 
 REVOGAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. PRESCRIÇÃO. Como orienta a Súmula 294 do 
C.TST: “Tratando-se de ação que envolva pedido de prestações sucessivas decorrente da alteração do 
pactuado, a prescrição é total, exceto quanto o direito à parcela também esteja assegurado por preceito 
de lei”. A alteração da norma empresarial deve ser questionada nos 5 (cinco) anos que a sucedem, respei-
tando-se evidentemente, a prescrição bienal prevista também no inciso XXIX do art. 7º da CF/88. (TRT 5ª 
R – 1ª T – Rel. Suzana Maria Inacio Gomes – DJ 30.10.2018 – Processo nº 0000426-79.2016.5.05.0133)

PRÊMIO 

1.472 – Natureza salarial 
 PRÊMIO-ASSIDUIDADE. NATUREZA SALARIAL. INTEGRAÇÃO À REMUNERAÇÃO. As parcelas 
adimplidas ao empregado condicionadas à observância de determinada conduta amoldam-se ao con-
ceito doutrinário de “prêmio”, pois remuneram o trabalhador que atende a certas exigências impostas 
pela empresa. Consoante o disposto na Súmula 209 do STF, os prêmios integram o salário do trabalhador 
quando pagos com habitualidade. Dessa forma, provado que a verba denominada “prêmio-assiduidade” 
foi paga ao autor com habitualidade durante o contrato de trabalho, mantém-se a sentença que reco-
nheceu sua natureza salarial e determinou sua repercussão nas demais parcelas. (TRT 23ª R – 1ª T – Rel. 
Paulo Roberto Brescovici – DJ 29.10.2018 – Processo nº 0000147-28.2017.5.23.0046)

PRESCRIÇÃO 

1.471 – Intercorrente: reforma trabalhista 
 PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REFORMA TRABALHISTA. LEI 13.467/2017. APLICAÇÃO SO-
MENTE AOS PROCESSOS ABANDONADOS APÓS SUA VIGÊNCIA. RECURSO PROVIDO. Embora o art. 
11-A, da CLT, acrescido pela Lei nº 13.467/2017, tenha regulamentado a ocorrência da prescrição inter-
corrente no âmbito da Justiça do Trabalho, tal dispositivo somente é aplicável aos feitos cujo abando-
no se verifique a partir da vigência da nova lei. (TRT 2ª R – 11ª T – Rel. Sérgio Roberto Rodrigues – DJ 
26.10.2018 – Processo nº 0002334-22.2014.5.02.0006)

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 

1.470 – Negativa 
 RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. NEGATIVA 
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. A SBDI-1 desta Corte, interpretando o alcance da previsão contida 
no art. 896, § 1º-A, I, II e III, da CLT, introduzido pela Lei nº 13.015/2014, firmou-se no sentido de ser in-
dispensável que a parte, ao suscitar em recurso de revista a nulidade da decisão recorrida, por negativa 
de prestação jurisdicional, evidencie, por intermédio da transcrição do trecho da peça de embargos de 
declaração e do acórdão respectivo, a recusa do Tribunal Regional em apreciar a questão objeto da insur-
gência. Descumprida tal exigência, não há como conhecer do recurso de revista. Recurso de revista não 
conhecido. (TST – 5ª T – Rel. Min. Breno Medeiros – DEJT 05.10.2018 – Processo nº 274-05.2013.5.06.0005)

PROVA 

1.469 – Ônus da prova 
 ÔNUS DA PROVA. A respeito do ônus da prova, estabelece a CLT em seu art. 818 que o ônus da prova 
incumbe ao reclamante, quanto ao fato constitutivo de seu direito. O reclamante não se desincumbiu a con-
tento de provar a relação de emprego com a reclamada, restando desatendidos os requisitos do art. 3º da CLT. 
(TRT 16ª R – 2ª T – Rel. James Magno Araújo Farias – DJ 31.10.2018 – Processo nº 0017891-54.2017.5.16.0006)

1.468 – Produção antecipada
 AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INTERESSE DE AGIR. Por força do art. 769 da 
CLT, aplica-se ao processo do trabalho a produção antecipada de provas, prevista no art. 381 do CPC/15. 
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O art. 382 do CPC/15 estabelece, como requisito essencial, a exposição das razões que justifiquem a 
necessidade de antecipar a prova. In casu, a requerente sequer menciona que procurou a empresa a fim 
de obter os documentos relativos ao contrato de trabalho. Não houve uma recusa extrajudicial injusti-
ficada, de modo que falta a requerente interesse de agir, caracterizado pela falta de necessidade e utili-
dade do provimento vindicado na presente ação. (TRT 12ª R – 1ª Câmara – Rel. Hélio Bastida Lopes – DJ 
08.10.2018 – Processo nº 0000473-86.2018.5.12.0004)

QUEBRA DE CAIXA 

1.467 – Cabimento 
 GRATIFICAÇÃO. QUEBRA DE CAIXA. NATUREZA DISTINTA. REFLEXOS. SÚMULA 247/TST. Que-
bra de Caixa não se confunde com a gratificação de caixa, pois tem como objetivo cobrir riscos decor-
rentes do manuseio de numerário, não havendo óbice para o seu recebimento em conjunto, conforme 
se interpreta o item 8 da RH 056, que tanto prevê o pagamento da gratificação por exercício do cargo em 
comissão (8.2.1) quanto o da “quebra de caixa”, indistintamente. Via de consequência, é de concluir que 
os fundamentos para o pagamento das parcelas são autônomos, não se comunicam e possuem natureza 
diversa, não eliminando ou impedindo o direito de recebimento simultâneo. Firmada a natureza salarial 
da quebra de caixa (Súmula 247/TST), são devidos os reflexos sobre as demais parcelas salariais. (TRT 10ª 
R – 1ª T – Rel. Dorival Borges de Souza Neto – DJ 24.10.2018 – Processo nº 00000995-71.2017.5.10.0015)

RECURSO DE REVISTA 

1.466 – Renovação da argumentação jurídica 
 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE RENOVAÇÃO DOS ARGUMENTOS JURÍDICOS VEI-
CULADOS NO RECURSO DE REVISTA. PRINCÍPIO DA DELIMITAÇÃO RECURSAL. A SBDI-1 desta Cor-
te, no julgamento do Processo E-ED-RR – 334-09.2012.5.04.0024 (DEJT 15/06/2018), pronunciou-se no 
sentido de ser imperiosa a renovação da argumentação jurídica contida no recurso de revista na minuta 
de agravo de instrumento, inclusive com a indicação dos dispositivos legais e/ou constitucionais e ver-
betes invocados, além da transcrição dos arestos com os quais se pretendeu evidenciar a existência de 
divergência jurisprudencial, de forma a demonstrar a incorreção da decisão que denegou seguimento ao 
apelo. Não atendida tal exigência na minuta de agravo de instrumento, inviável se torna a reforma da r. 
decisão que denegou seguimento à revista. Agravo não provido. (TST – 5ª T – Rel. Min. Breno Medeiros – 
DJ 03.10.2018 – Processo nº 243-82.2013.5.05.0014)

RECURSO ORDINÁRIO 

1.465 – Tempestividade 
 AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ORDINÁRIO. A contagem do 
prazo para interposição de recurso conta-se da ciência da decisão, o que ocorre em audiência, quando 
prolatada neste momento, ou quando da publicação ou intimação às partes. No caso, disponibilizada a 
decisão em diário eletrônico, inicia-se o prazo para interposição do recurso no primeiro dia útil seguinte 
ao da sua publicação, consoante disposto nos §§ 3º e 4º do art. 4º da Lei nº 11.419/2006. Portanto, correta 
a contagem do prazo realizado pelo juízo originário, afigurando-se intempestivo o recurso ordinário 
interposto. (TRT 16ª R – 2ª T – Rel. James Magno Araújo Farias – DJ 31.10.2018 – Processo nº 0018217-
63.2016.5.16.0001)

REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 

1.464 – Reflexos 
 REPOUSO SEMANAL. INTEGRAÇÃO DAS DIFERENÇAS. BIS IN IDEM. Inexiste o vício do bis in 
idem em relação a integração das diferenças do repouso semanal em outras parcelas (gratificação se-
mestral, aviso prévio, férias, 13º salário, etc.), pois não se constitui em pagamento repetitivo da mesma 
verba. Ora, se a remuneração do trabalhador passa a ser formada pelo salário-base (SB), mais horas ex-
tras (HE), mais a diferença do repouso semanal em face das horas extras (HE/RSR), é lógico que, quando 
da quantificação de outras verbas trabalhistas (gratificações, aviso prévio, férias, 13º salário, etc) seja 
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considerada a remuneração total mensalmente paga (SB + HE + HE/RSR). (TRT 5ª R – 1ª T – Rel. Edilton 
Meireles – DJ 18.10.2018 – Processo nº 0001400-51.2012.5.05.0006)

REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR 

1.463 – Correção monetária 
 REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Apuração entre 
a data de realização da conta dos valores devidos e o efetivo pagamento. (TRT 17ª R – 3ª T – Rel. Jailson 
Pereira da Silva – DEJT 31.10.2018 – Processo nº 0096800-94.2005.5.17.0009)

1.462 – Fixação de limite: lei municipal
 AGRAVO DE PETIÇÃO. LEI MUNICIPAL. FIXAÇÃO DO LIMITE PARA DÉBITO DE PEQUENO VA-
LOR. RPV. PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 97, § 12, DO ADCT. INCONSTITUCIONALIDADE. Declarada 
a inconstitucionalidade do art. 97, § 12, do ADCT, sem modulação, com efeitos ex tunc, não pode ser 
utilizado o prazo de 180 dias, previsto no dispositivo. Nesse contexto, válida a lei municipal definidora do 
débito de pequeno valor. (TRT 10ª R – 1ª T – Rel. Dorival Borges de Souza Neto – DJ 24.10.2018 – Processo 
nº 0002825-13.2015.5.10.0801)

RESCISÃO CONTRATUAL 

1.461 – Eficácia liberatória 
 TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL HOMOLOGADO. QUITAÇÃO. SÚMULA 330 DO TST. EFICÁCIA 
LIBERATÓRIA APENAS DAS PARCELAS EXPRESSAMENTE CONSIGNADAS. Tendo o Reclamante assinado 
o termo de rescisão contratual, sem nele apor ressalva de sua inconformidade, tem-se a eficácia liberatória 
apenas das parcelas quitadas nele consignadas, sem prejuízo, contudo, de serem requeridos, no Judiciário 
Trabalhista, outros direitos devidos e não pagos pelo empregador decorrente do contrato de trabalho. (TRT 
8ª R – 3ª T – Rel. Graziela Leite Colares – DJ 24.10.2018 – Processo nº 0001509-90.2017.5.08.0011)

1.460 – Saldo de salário 
 RECURSO ORDINÁRIO. PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DA rescisão. TRCT. Conforme se extrai 
do trct juntado aos autos, o autor recebeu a importância de r$ 1.017,37 sob a rubrica “vlr. produção”, que 
se refere justamente ao salário do último mês trabalhado (março/2017). O fato de inexistir o contrache-
que respectivo não leva à conclusão que o salário não foi pago. Ao revés, por se tratar de salário referente 
ao mês da rescisão, nada mais natural que ele venha discriminado no TRCT. Recurso parcialmente pro-
vido. (TRT 19ª R – 1ª T – Rel. Eliane Arôxa – DJ 19.10.2018 – Processo nº 0000179-27.2018.5.19.0008)

RESCISÃO INDIRETA 

1.459 – Animus abandonandi
 RUPTURA CONTRATUAL. ANIMUS ABANDONANDI NÃO COMPROVADO. RESCISÃO INDIRETA. 
Aforada a reclamação trabalhista antes de decorrido o trintídio, a contar da notificação para retorno ao 
trabalho, entende-se não configurado o abandono de emprego. (TRT 7ª R – 1ª T – Rel. Maria Roseli Men-
des Alencar – DJ 15.10.2018 – Processo nº 0000229-45.2017.5.07.0033)

1.458 – Cabimento 
 CONTRATO DE TRABALHO. RESCISÃO INDIRETA. O não cumprimento das obrigações do contrato 
de trabalho por parte do empregador caracteriza falta grave patronal bastante ao comprometimento da 
continuidade do pacto laborativo, autorizando a ruptura contratual indireta, a teor do art. 483 da CLT. (TRT 
15ª R – 9ª Câmara – Rel. Luiz AntonioLazarim – DJ 30.10.2018 – Processo nº 0010528-78.2016.5.15.0038)

1.457 – Exigência de metas 
 RECURSO ORDINÁRIO OBREIRO. METAS. ASSÉDIO. RESCISÃO INDIRETA DO CONTRATO. CA-
BÍVEL. O conjunto probatório deixa evidente que a reclamada praticou ato comissivo culposo, ato ilí-
cito pelo exercício abusivo do poder diretivo do empregador, afrontando a dignidade da trabalhadora, 
ao exigir obrigatoriedade no cumprimento de metas, consoante informou o preposto, e ao permitir a 
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existência de um ambiente de trabalho hostil à reclamante, o que, possivelmente, gerou dano indevido 
ao seu estado psíquico ante as humilhações sofridas pela reação dos colegas, decorrente da situação a 
que foi exposta no seu local de trabalho. Reputo comprovada a prática de atos ilícitos pela empresa, a 
quem cabia a observação do princípio da valorização do trabalho humano, e ainda, da função social da 
propriedade. Entendo, assim, que houve vício de consentimento da reclamante, espelhado por meio 
da coação psicológica, razão pela qual declaro a nulidade do pedido de demissão e julgo procedentes 
os pedidos decorrentes da dispensa imotivada. Recurso provido. (TRT 19ª R – 1ª T – Rel. João Leite – DJ 
02.10.2018 – Processo nº 0000742-96.2017.5.19.0059)

1.456 – Falta grave 
 RECURSO ORDINÁRIO. RESCISÃO INDIRETA. CONFIGURAÇÃO. A reclamante foi deixada em ina-
tividade forçada, em situação de indesejado ócio, gerando situações de mal-estar. Este cenário por si só 
constitui falta grave por parte do empregador, ensejador da rescisão indireta do contrato de trabalho, ca-
racterizando o descumprimento das obrigações contratuais, na forma do art. 483, d, da CLT, porquanto 
a reclamante foi deixada – de forma intencional – em situação de ócio. Apelo patronal provido em parte. 
(TRT 19ª R – 2ª T – Rel. Vanda Lustosa – DJ 29.10.2018 – Processo nº 0001137-84.2016.5.19.0007)

1.455 – Multa art. 467 da CLT
 RECURSO ORDINÁRIO OBREIRO. RESCISÃO INDIRETA. MULTA DO ART. 467 DA CLT. Inaplicável. 
na hipótese dos autos somente com a decisão judicial ficou definido o término contratual. Desta vista, 
uma vez que apenas judicialmente ficou definida a rescisão indireta, é inaplicável a penalidade prevista 
no art. 467 da CLT. Recurso não provido. (TRT 19ª R – 2ª T – Rel. Laerte Neves de Souza – DJ 19.10.2018 – 
Processo nº 0000734-18.2016.5.19.0007)

1.454 – Ônus da prova 
 RESCISÃO INDIRETA. JUSTA CAUSA DO EMPREGADOR. ÔNUS DA PROVA. Cabe, ao empregado, 
porque fato constitutivo de seu direito, provar a justa causa do empregador apta a embasar a rescisão 
indireta do contrato de trabalho. (TRT 8ª R – 3ª T – Rel. Mario Leite Soares – DJ 24.10.2018 – Processo nº 
0000019-45.2018.5.08.0125)

1.453 – Pedido de demissão
 RESCISÃO INDIRETA. PEDIDO DE DEMISSÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. MACULAÇÃO DA 
VONTADE EXPRESSA. Alegada a rescisão indireta do contrato de trabalho por empregado que tenha 
tomado a iniciativa de rescindir o vínculo laboral, é preciso apurar a ocorrência de eventual vício de 
consentimento a macular o desejo de ver rescindido o contrato de trabalho, sendo do reclamante o ônus 
da prova do fato alegado, haja vista ser fato constitutivo do direito pretendido. (TRT 18ª R – 1ª T – Rel. 
Welington Luis Peixoto – DJ 31.10.2018 – Processo nº 0010752-16.2018.5.18.0053)

1.452 – Perdão tácito
 RESCISÃO INDIRETA. PERDÃO TÁCITO. IMPOSSIBILIDADE. Não se aplica o perdão tácito para a 
rescisão indireta. Caso em que não eram realizados os depósitos de FGTS e não eram recolhidas as con-
tribuições previdenciárias, o que justifica, de per si, o rompimento contratual por culpa patronal. (TRT 
7ª R – 1ª T – Rel. Maria Roseli Mendes Alencar – DJ 15.10.2018 – Processo nº 0000229-45.2017.5.07.0033)

1.451 – Recolhimento do FGTS 
 CONTRATO DE TRABALHO. RESCISÃO INDIRETA. PEDIDO DE DEMISSÃO. O recolhimento irregu-
lar dos depósitos fundiários constitui, em tese, ato faltoso da reclamada, autorizando a rescisão indireta 
do contrato de trabalho. Entretanto, no caso dos autos, restou patente que o autor deixou de trabalhar 
em razão de “perseguições” perpetradas por seus supervisores – conduta que não restou comprovada 
nos autos – assim como em decorrência das suspensões aplicadas por faltas injustificadas ao trabalho, e 
não pela causa alegada como justificadora de sua rescisão indireta. Assim, partindo do pressuposto que 
o autor não tinha ciência dos referidos atrasos fundiários e que a causa autorizativa da rescisão indireta 
laboral deve ser prejudicial, atual e revestida de gravidade, conclui-se que tais condições não se encon-
traram presentes na hipótese em análise, devendo ser mantida a decisão recorrida. (TRT 7ª R – 3ª T – Rel. 
Francisco Tarcisio Guedes Lima Verde Junior – DJ 18.10.2018 – Processo nº 0000484-75.2017.5.07.0009)
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•••
1.450
 RESCISÃO INDIRETA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DOS DEPÓSITOS DE FGTS. Nos termos 
do artigo 483, alínea “d” da CLT o empregado poderá considerar rescindido o contrato e pleitear a devi-
da indenização quando o empregador não cumprir as obrigações do contrato. Esta Corte Superior tem 
reiteradamente decidido que a ausência ou irregularidades no recolhimento dos depósitos fundiários 
configura falta grave enquadrada na hipótese do artigo 483, alínea “d”, da CLT, apta a ensejar o reconhe-
cimento da rescisão indireta do contrato de trabalho. Precedentes. Assim, ao manter a sentença que 
indeferiu o pedido de rescisão indireta do contrato de trabalho da reclamante, não obstante a constata-
ção de irregularidades no depósito de FGTS, o Tribunal Regional violou o artigo 483, alínea “d”, da CLT. 
Recurso de revista conhecido e provido. HORAS EXTRAS. A questão não foi solucionada com base na 
matéria de que tratam os arts. 74, § 2º, da CLT e a Súmula 338, I, desta Corte, que dispõem sobre a obri-
gatoriedade de registro de jornada para os estabelecimentos contam com mais de 10 (dez) empregados. 
Com efeito, não houve pronunciamento do Regional sobre a alegação de a reclamada ser empresa de 
grande porte, razão pela qual incide a Súmula nº 297 desta Corte como obstáculo ao prosseguimento do 
recurso. Embora a manifestação à luz dos referidos dispositivos tenha sido requerida nos embargos de 
declaração opostos, cabia à parte recorrente manejar a preliminar de nulidade por negativa de prestação 
jurisdicional quanto ao referido tema, ao interpor o recurso de revista, ônus do qual não se desincumbiu. 
Recurso de revista não conhecido. (TST – 5ª T – Rel. Min. Breno Medeiros – DEJT 05.10.2018 – Processo nº 
274-05.2013.5.06.0005)

1.449 – Salário 
 RESCISÃO INDIRETA. SALÁRIOS RETIDOS. DESCABIMENTO. Considerando a divergência de da-
tas apontadas pela obreira, na inicial e em seu depoimento; a suspensão do pagamento do salário da 
reclamante com início em julho de 2013; e que a demandante ficou sem receber salário por cerca de 10 
(dez) meses, conforme relatado por sua única testemunha, em depoimento; conclui-se que a autora la-
borou para a segunda reclamada, sem receber salário, até o mês de maio de 2014, razão pela qual não faz 
jus ao pagamento da parcela em apreço, uma vez que pleiteou, na inicial, os salários retidos referentes 
a período posterior à data da rescisão indireta reconhecida em juízo. (TRT 8ª R – 2ª T – Rel. Vicente José 
Malheiros da Fonseca – DJ 25.10.2018 – Processo nº 0000494-86.2017.5.08.0205)

RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA 

1.448 – Culpa in vigilando
 RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEVER DE FISCALIZAÇÃO. 
CULPA “IN VIGILANDO” DEMONSTRADA. A empresa tomadora de serviços terceirizados, ainda que 
integrante da administração pública, é parte legítima para figurar no polo passivo da ação que objetiva o 
adimplemento de verbas devidas ao empregado da prestadora e não satisfeitas à época da vigência dos 
respectivos contratos. Na hipótese de contrato de prestação de serviços, a presença de elementos fáticos 
necessários à caracterização da culpa in vigilando do Administrador Público, que descuida do dever legal 
de exercer controle efetivo sobre o avençado – CF, art. 37; Lei nº 8.666/93, arts. 58, inciso III, e 67 – junto 
à empresa prestadora dos serviços, gera a sua responsabilização subsidiária pelos créditos trabalhistas, 
nos moldes da Súmula nº 331, itens IV a VI, do TST. (TRT 4ª R – 7ª T – Rel. João Pedro Silvestrin – DJ 
25.10.2018 – Processo nº 0020434-54.2017.5.04.0009)

1.447 – Dono da obra 
 Dono da obra. Responsabilidade subsidiária. Inexistência. Tratando-se o presente caso de emprei-
tada, na qual o ente público figura como dono da obra, não há que se falar em responsabilidade sub-
sidiária. Inteligência consubstanciada na OJ nº 191 da SDI-1 do c. TST. Recurso ordinário conhecido e 
provido. (TRT 21ª R – 2ª T – Rel. Eridson João Fernandes Medeiros – DJ 31.10.2018 – Processo nº 0001482-
11.2016.5.21.0002)

1.446 – Fiscalização 
 CONVÊNIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO EM CUMPRIR DE FORMA ADEQUA-
DA A OBRIGAÇÃO DE ACOMPANHAR E FISCALIZAR A EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO. 
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RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA NÃO RECONHECIDA. A teor dos arts. 67 e 116 da Lei nº 8.888/93, 

a Administração Pública, enquanto tomadora de serviços, deve fiscalizar a empregadora no tocante ao 

cumprimento de suas obrigações contratuais e legais, inclusive as trabalhistas e previdenciárias dela 

decorrentes, sob pena de caracterização de conduta culposa e, por conseguinte, de responder subsidia-

riamente pelos créditos devidos pelo empregador/contratado a este título, ainda que se trate de celebra-

ção de convênio. Assim, restando provada nos autos a fiscalização adequada, efetiva e oportunamente 

realizada pelo ente público, impõe-se afastar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública 

reconhecida na r. sentença. (TRT 18ª R – 1ª T – Rel. Aldon do Vale Alves Taglialegna – DJ 31.10.2018 – Pro-

cesso nº 0011363-41.2017.5.18.0008)

1.445 – Tomador de serviço
 Responsabilidade subsidiária. Tomador de serviços. A responsabilidade dos tomadores de serviços, 

em relação aos ônus trabalhistas imputados às prestadoras, é subsidiária, em razão da culpa “in eli-

gendo” e “in vigilando”, não se olvidando que são os tomadores os principais beneficiários do trabalho 

dos empregados das suas terceirizadas. Inteligência da Súmula nº 331, IV e V, do c. TST. Recurso ordi-

nário conhecido e parcialmente provido. (TRT 21ª R – 2ª T – Rel. Eridson João Fernandes Medeiros – DJ 

31.10.2018 – Processo nº 0001761-94.2016.5.21.0002)

SALÁRIO 

1.444 – Diferenças 
 DIFERENÇAS SALARIAIS. SUBSTITUIÇÃO. A Súmula 159, I, do TST preceitua que “Enquanto per-

durar a substituição que não tenha caráter meramente eventual, inclusive nas férias, o empregado subs-

tituto fará jus ao salário contratual do substituído”. Na espécie, evidenciado pelo acervo probatório a 

substituição pelo autor da gerente administrativa e da supervisora administrativa em alguns meses du-

rante o pacto laboral, devidas as diferenças salariais decorrentes, bem como a correspondente repercus-

são legal. Recurso a que nega provimento, no particular. (TRT 23ª R – 1ª T – Rel. Paulo Roberto Brescovici 

– DJ 26.10.2018 – Processo nº 0000080-74.2016.5.23.0086)

SALÁRIO PROFISSIONAL 

1.443 – Arquiteto 
 RECURSO DO RECLAMANTE. ARQUITETO. DIFERENÇAS SALARIAIS. INDEVIDAS. Considerando 

as reais atribuições do reclamante, as quais não demandam maiores especificações técnicas ou maio-

res responsabilidades, entendo que o autor não faz jus à diferença salarial referente ao cargo de arqui-

teto. (TRT 13ª R – 1ª T – Rel. Carlos Coelho de Miranda Freire – DJ 17.10.2018 – Processo nº 0001286-

45.2017.5.13.0029)

SENTENÇA 

1.442 – Arbitramento do valor da condenação 
 NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE ARBITRAMENTO DO VALOR DA CONDENAÇÃO E 

CÁLCULO DAS CUSTAS SOBRE O VALOR DA CAUSA. A ausência de arbitramento do valor da condena-

ção e a consequente fixação das custas sobre o valor da causa não dão ensejo à nulidade da sentença, de-

vendo ser meramente corrigida tal omissão, em grau recursal. (TRT 7ª R – 1ª T – Rel. Maria Roseli Mendes 

Alencar – DJ 15.10.2018 – Processo nº 0000229-45.2017.5.07.0033)

1.441 – Extra petita 
 JULGAMENTO EXTRA PETITA. INDICAÇÃO DO TRECHO DA DECISÃO RECORRIDA QUE CON-

SUBSTANCIA O PREQUESTIONAMENTO DA CONTROVÉRSIA OBJETO DO RECURSO. DESCUMPRI-

MENTO DA EXIGÊNCIA CONTIDA NO ART. 896, § 1º-A, DA CLT. O art. 896, § 1º-A, I, da CLT, incluído 

pela Lei nº 13.015/2014, dispõe ser ônus da parte, sob pena de não conhecimento, “indicar o trecho da 

decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do recurso de revista”. 

Na presente hipótese, a parte recorrente não observou requisito contido no dispositivo, o que inviabiliza 
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o conhecimento do recurso. Recurso de revista não conhecido. (TST – 5ª T – Rel. Min. Breno Medeiros – 
DEJT 05.10.2018 – Processo nº 274-05.2013.5.06.0005)

•••
1.440
 JULGAMENTO EXTRA E ULTRA PETITA. Observado o disposto nos arts. 141 e 492 do CPC pelo Juízo 
a quo, a prestação jurisdicional foi entregue nos limites da lide. O julgamento recaiu sobre o mesmo 
objeto trazido na inicial – pagamento de diferenças salariais em decorrência da configuração do desvio 
de função, e no período e valores dentro do postulado, portanto, foi observado pelo Juiz o princípio da 
adstrição aos limites da lide, como fixados pelas partes. (TRT 21ª R – 2ª T – Rel. Maria do Perpétuo Socor-
ro Wanderley de Castro – DJ 31.10.2018 – Processo nº 0001559-77.2017.5.21.0004)

SERVIDOR PÚBLICO 

1.439 – Contrato nulo 
 CONTRATO NULO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 363 DO TST. Constatada a nulidade da contratação, é de-
vido ao trabalhador apenas a contraprestação pactuada em relação ao número de horas trabalhadas, respeita-
do o valor da hora do salário-mínimo, e os valores relativos aos depósitos de FGTS, nos moldes da Súmula 363 
do TST. (TRT 5ª R – 1ª T – Rel. Luiz Roberto Mattos – DJ 02.10.2018 – Processo nº 0001941-85.2013.5.05.0641)

SINDICATO 

1.438 – Justiça gratuita
 AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. SINDICATO. A concessão do benefício da justi-
ça gratuita é objeto do recurso ordinário do agravante, de modo que deve ser recebido para viabilizar a 
análise, não obstante a ausência de preparo. Agravo de instrumento provido (TRT 4ª R – 7ª T – Rel. João 
Pedro Silvestrin – DJ 25.10.2018 – Processo nº 0022034-56.2017.5.04.0512)

SOBREAVISO 

1.437 – Caracterização 
 SOBREAVISO. O uso de instrumentos telemáticos ou informatizados fornecidos pela empresa ao 
empregado, por si só, não caracteriza o regime de sobreaviso. Súmula 428, I, do TST. (TRT 4ª R – 7ª T – Rel. 
João Pedro Silvestrin – DJ 25.10.2018 – Processo nº 0021552-45.2015.5.04.0006)

TERCEIRIZAÇÃO 

1.436  – Atividade-fim 
 RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA. TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. POSSIBILIDADE. 
EMPRESA TOMADORA DE SERVIÇOS. VÍNCULO DE EMPREGO COM O TOMADOR INSUBSISTENTE. 
O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que é lícita a terceirização em todas as etapas do processo 
produtivo, seja meio ou fim. Ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 
324 e o Recurso Extraordinário (RE) 958252, com repercussão geral reconhecida, a maioria dos ministros 
votou a favor da terceirização de atividade-fim, de modo que é de se ter por lícita a terceirização ocorrida 
no presente caso. Por corolário, afasta-se o reconhecimento do vínculo diretamente com o banco toma-
dor dos serviços, devendo este permanecer com a empresa prestadora, inexistindo, assim, alterações 
a serem feitas na CTPS obreira. Recurso provido. (TRT 6ª R – 3ª T – Rel. Virginia Malta Canavarro – DJ 
29.10.2018 – Processo nº 0001425-95.2016.5.06.0103)

1.435 – Fiscalização 
 TERCEIRIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. Estabeleci-
da a relação triangular de terceirização entre o Município, a prestadora de serviços e o trabalhador, fica 
o ente público, no caso de condenação da empregadora, responsável subsidiariamente pelo pagamento 
das verbas trabalhistas deferidas em juízo e não honradas pela fornecedora de serviços. Recurso conhe-
cido e parcialmente provido. (TRT 11ª R – 2ª T – Rel. Joicilene Jeronimo Portela Freire – DJ 22.10.2018 – 
Processo nº 0011442-54.2007.5.11.0019)
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ATO ATENTÓRIO À DIGNIDA-
DE DA JUSTIÇA 
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– Contratação de empregados 

reabilitados ou pessoas com 
deficiência, 291 

– Nulidade, 1.559
– Requisitos formais, 650 

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 
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– Impugnação, 1.547, 1.091, 795, 
643, 642, 641, 640, 456, 285 

– Impugnação: preclusão, 284 
– Juros de mora: base de cálcu-

lo, 455 
– Liquidação, 639 
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– Responsabilidade, 794 
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635 
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– Quantum indenizatório, 778, 

618, 435, 434, 433, 263 
– Quantum indenizatório: ma-
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– Diferenças salariais, 260 
– Ocorrência, 925 
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– Hipoteca judiciária, 1.381
– Juros de mora, 243 
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– Competência: mudança de re-
gime, 197 

– Competência: previdência 
complementar, 45 

– Competência: regime estatu-
tário, 1.491

– Competência: relação entre 
pessoas jurídicas, 1.197

– Competência: seguro desem-
prego, 44 

– Conflito negativo de compe-
tência, 1.490
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JUSTIÇA GRATUITA 
– Cabimento: antes da reforma, 

880, 196 
– Cabimento: após reforma, 

1.350
– Comprovação da miserabili-

dade, 879, 195 
– Concessão de ofício, 376 
– Depósito recursal, 1.196, 878 
– Entidade filantrópica, 1.195
– Honorários, 43 
– Litigância de má-fé, 1.349
– Pessoa jurídica, 559, 42, 41 
– Pessoa jurídica: depósito re-

cursal, 375 
– Prova, 727, 40 
– Recuperação judicial, 39 
– Reforma trabalhista, 194 
– Regularização preparo, 1.194
– Sindicato, 1.193

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 
– Alteração da verdade dos fatos, 

1.192
– Configuração, 1.022, 877, 558, 

374 
– Direito de defesa, 38 
– Multa, 1.021, 557, 556 

MANDADO DE SEGURANÇA 
– Ato judicial, 726 
– Cabimento, 1.489, 1.348, 725, 

373, 193 
– Direito líquido e certo, 1.488
– Execução, 876 
– Liberação de FGTS, 37 
– Perda de objeto, 1.487, 1.347, 

1.020, 875, 724 
– Probabilidade do direito, 1.486
– Prova do direito, 723 

MARÍTIMO
– Regime especial, 1.191

MEMBRO DA CIPA 
– Estabilidade, 1.019, 36 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
TRABALHO 
– Intervenção obrigatória, 722, 192 
– Legitimidade ativa, 1.190

MOTORISTA 
– Adicional noturno, 372 
– Controle de jornada, 974 
– Horas de prontidão, 873, 371 
– Horas extras, 555, 370 
– Remuneração, 554 
– Vínculo de emprego, 1.485

MULHER 
– Intervalo, 191 

MULTA 
– Art. 467 da CLT, 1.484, 1.483, 

369, 35 
– Art. 467 da CLT: incidência 

FGTS, 553 
– Art. 475-J, 872, 368 
– Art. 475-J do CPC: aplicação, 

552, 551 
– Art. 477 da CLT, massa falida, 

1.189
– Art. 477, § 6º e 8º da CLT, 367 
– Art. 477, § 8º da CLT, 1.482, 871, 

550, 549, 366 
– Art. 477, requisito, 1.018 
– Art. 523, § 1º do CPC (antigo 

475-J do CPC), 1.481, 1.346, 721 

NORMA COLETIVA 
– Ação anulatória de cláusulas, 

1.017 
– Acordo coletivo: alteração jor-

nada, 365 
– Acordo: reajuste salarial, 364 
– Adicional, 1.188
– Adicional de deslocamento, 870 
– Conflito convenção e acordo, 34 
– Distinguishing, 33 
– Horas extras, 190 
– Intervalo intrajornada, 1.480, 

548 
– Jornada 12x36, 189 
– Multa coletiva, 1.016 
– Multa data base, 1.479
– Multa convencional, 1.015 
– Prêmio de aposentadoria, 720 
– Prova, 188 
– Turnos ininterruptos de reve-

zamento, 719 
– Ultratividade, 1.345, 1.187
– Validade cláusula, 363 

OBRIGAÇÃO DE FAZER 
– Astreintes: redução, 187 
– Junta de documento, 32 

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E 
RESULTADOS
– Proporcional, 1.186
– Prova, 1.478

PARTICIPAÇÃO NOS RESULTA-
DOS
– Natureza jurídica, 1.344

PENHORA 
– Aposentadoria, 1.343

– Arrematação: débitos de IPTU, 
718 

– Bem alienado fiduciariamen te, 
186, 185 

– Bem de família, 717 
– CDB, 1.477
– Conta salário, 1.185
– Crédito de terceiros, 1.342
– Créditos, 362 
– Depositário infiel, 1.014 
– Excesso, 547 
– Fundo de previdência priva da, 

869 
– Imóvel, 1.476, 868 
– Impenhorabilidade absoluta, 

361 
– Impugnação, 546 
– Notificação, 867 
– Pessoa jurídica diversa, 866 
– Poupança, 545 
– Preço vil, 544 
– Recursos públicos, 1.475
– Salário, 1.474, 1.341, 1.013, 

1.012, 865 
– Seguro garantia, 1.184
– Substituição do bem, 543
– Vaga de garagem, 1.183 
– Veículo automotor, 1.011 

PERÍCIA 
– Honorários: adiantamento, 184 
– Honorários: reforma trabalhis-

ta, 1.182
– Laudo: valoração, 716 
– Preclusão, 715 
– Substituição, 542 

PETICIAL INICIAL 
– Delimitação do pedido, 864 
– Discriminação dos valores: re-

forma, 1.340, 1.010, 541, 183, 
182 

– Emenda, 1.009 
– Inépcia, 1.339, 863, 181, 31 
– Inépcia: liquidação, 360 
– Inépcia: pedidos, 1.008 

PLANO DE CARGOS E SALÁ-
RIOS 
– Diferenças, 1.007, 714 
– Equiparação salarial, 862, 180 
– Enquadramento, 540, 359 
– Merecimento, 358 
– Prescrição, 1.473, 1.338, 1.006 
– Progressão horizontal, 539 
– Progressão salarial, 713 
– Promoção por antiguidade, 

1.337
– Promoções, 179 
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– Sucessão de empregadores, 
178, 30 

– Validade, 861 

PLANO DE SAÚDE 
– Ex-empregado, 860 

PORTUÁRIO 
– Adicional de risco, 177 
– Descanso semanal remunera-

do, 712
– Taxa sindical, 1.181

PRECATÓRIO 
– Juros, 859, 29 
– Teto municipal, 538 

PRÊMIO 
– Assiduidade, 1.180
– Natureza salarial, 1.472, 1.005 
– Reflexo, 711 

PRESCRIÇÃO 
– Bienal, 1.336, 1.179, 1.178, 710, 

537, 176 
– Bienal: interrupção, 175 
– Contrato de safra, 1.335
– Declaração de ofício, 174 
– Impedimento, 1.334
– Intercorrente, 1.333, 1.332, 

1.177, 173, 172 
– Intercorrente: contagem, 858 
– Intercorrente: reforma traba-

lhista, 1.471
– Interrupção, 1.331, 1.176
– Marco inicial, 171 
– Mudança de regime, 1.330
– Parcial, 536 
– Protesto judicial, 1.175
– Quinquenal, 1.329, 857 
– Termo inicial, 357 
– Total, 1.004 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
– No exterior, 170 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 
– Configuração, 535, 534 
– Negativa, 1.470, 1.328, 1.003 
– Nulidade, 1.002 

PREVIDÊNCIA COMPLEMEN-
TAR 
– Imposto de renda, 28 

PROCESSO 
– Julgamento imediato, 27 
– Pedido genérico, 169 
– Rito ordinário, 856 

– Segredo de justiça, 533 
– Suspensão, 1.174, 26 

PRODUÇÃO 
– Integração, 855 

PROFESSOR 
– Carga horário: redução, 25 
– Diferenças salariais, 532 
– Enquadramento, 1.327
– Horas extras, 1.173
– Horas extras: limite, 356 
– Piso salarial, 854 
– Valor hora-aula, 355 

PROMOÇÃO 
– Por antiguidade, 1.001 

PROTOCOLO 
– Sistema e-doc, 24 

PROVA 
– Juntada de documentos: pre-

clusão, 1.172
– Ônus da, 1.000, 999, 853, 168 
– Ônus da prova, 1.469
– Perícia contábil: honorários, 23 
– Pericial: valoração, 22, 21 
– Produção antecipada, 1.468

QUEBRA DE CAIXA 
– Base de cálculo, 1.171, 709 
– Cabimento, 1.467
– Cumulação, 708, 354 
– Natureza jurídica, 1.326
– Recurso – Dissídio de alçada, 

353 
– Reflexos, 167 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL 
– Aplicação multas dos arts. 467 

e 477 da CLT, 166 
– Contribuições previdenciárias, 

852 
– Execução, 851 
– Preparo recursal, 850 
– Sucessão trabalhista, 849 

RECURSO 
– Custas processuais: guia, 531 
– Depósito recursal, 707, 706, 530 
– Depósito recursal: reforma tra-

balhista, 1.170
– Despacho interlocutório, 998, 

848, 847 
– Dialeticidade, 529, 528 
– Documentos novos, 527 
– Entidade filantrópica, 1.325
– Inovação, 1.169

– Interesse recursal, 705 
– Interposição antes da reforma 

trabalhista, 165 
– Novo documento, 164 
– Prazo: contagem, 352 
– Preparo, 704 
– Prestação jurisdicional, 163 
– Princípio da dialeticidade, 

1.168, 846, 526, 162 
– Princípio da fungibilidade, 

1.167, 1.166
– Princípio da unirrecorribilida-

de, 1.165

RECURSO ADESIVO 
– Conhecimento, 997 
– Julgamento, 351 
– Preparo, 350 
– Requisitos de admissibilidade, 

349 
– Trecho da decisão recorrida, 

348 

RECURSO DE REVISTA 
– Análise fatos e provas, 1.324
– Competência: admissibilida-

de, 1.164
– Divergência jurisprudencial, 845 
– Efeito suspensivo, 1.323, 1.322
– Execução, 525 
– Renovação da argumentação 

jurídica, 1.466
– Requisitos intrínsecos, 160, 159 
– Trecho da decisão recorrida, 

1.321, 1.163, 158 
– Uniformização de jurispru-

dência, 1.320, 1.319, 524 

RECURSO ORDINÁRIO 
– Atos posteriores à sentença, 

1.162
– Depósito recursal, 523 
– Deserção, 1.161
– Desistência de pedido homo-

logada, 703 
– Efeito suspensivo, 1.318
– Inovação, 1.160
– Manutenção da sentença, 161 
– Princípio da dialeticidade, 

1.159
– Processo de alçada, 1.317
– Representação processual, 996 
– Tempestividade, 1.465, 1.316, 

702 

REFORMA TRABALHISTA 
– Direito intertemporal, 1.158
– Direito material, 522, 521, 347, 

346 
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– Direito material: aplicação, 
157, 156 

– Uniformização de jurispru-
dência, 520 

REINTEGRAÇÃO NO EMPRE GO 
– Alta previdenciária, 519 

REGULAMENTO DA EMPRESA 
– Aplicação, 995 

REPOUSO SEMANAL REMU-
NERADO
– Reflexos, 1.464

REQUISIÇÃO DE PEQUENO 
VALOR
– Correção monetária, 1.463
– Fixação de limite: lei munici-

pal, 1.462

RESCISÃO CONTRATUAL 
– Cargo em comissão, 1.315
– Data base: indenização, 518, 

345 
– Desconto: empréstimo consig-

nado, 994 
– Discriminatória, 1.314, 993 
– Eficácia liberatória, 1.461
– Encerramento de atividades 

empresariais, 344 
– Homologação: juiz de paz, 701 
– Homologação: reforma traba-

lhista, 517 
– Multa rescisória: base de cál-

culo, 1.157
– Pedido de demissão: analfabe-

to, 1.313
– Pedido de demissão: homolo-

gação, 343 
– Saldo de salário, 1.460
– Verbas rescisórias: base de cál-

culo, 155 
– Verbas rescisórias: dedução, 

844 
– Verbas rescisórias: desconto, 

154 
– Verbas rescisórias: justa causa, 

516 
– Verbas rescisórias: pagamento, 

1.312, 515 
– Verbas rescisórias: prazo para 

quitação, 700 
– Verbas rescisórias: quitação, 

843, 842 

RESCISÃO DO CONTRATO DE 
TRABALHO 
– Verbas rescisórias: tomador de 

serviços, 20 

RESCISÃO INDIRETA 
– Animus abandonandi, 1.459
– Atraso de salário, 1.156, 342
– Cabimento, 1.458
– Dano extrapatrimonial, 992 
– Exigência de metas, 1.457
– Falta grave: prova, 1.456, 341 
– Multa art. 467 da CLT, 1.455
– Ônus da prova, 1.454
– Pedido de demissão, 1.453
– Perdão tácito, 1.452
– Prova, 1.155, 1.154, 153 
– Recolhimento do FGTS, 1.451, 

1.450, 1.311, 699 
– Salário, 1.449, 991 

RESPONSABILIDADE CIVIL 
– Doença empregado, 340 
– Caracterização, 339 

RESPONSABILIDADE SOLI-
DÁRIA 
– Cessão de empregados, 990 
– Dono da obra, 698 
– Terceirização, 1.153

RESPONSABILIDADE SUBSI-
DIÁRIA 
– Administração pública, 514, 

152, 19 
– Cabimento, 989, 513 
– Culpa in vigilando, 1.448, 988, 

151 
– Dono da obra, 1.447, 512, 338, 

337, 18 
– Efetiva prestação de serviço, 

1.152
– Ente público, 17, 16 
– Fiscalização, 1.446
– Tomador de serviços, 1.445, 

841, 511, 15, 14, 13 
– Verbas rescisórias, 1.310

RITO SUMARÍSSIMO 
– Sentença, 510 

SALÁRIO 
– A latere, 336 
– Abatimento, 697 
– Abono, 335 
– Aluguel de veículo, 987, 840 
– Atraso, 12 
– Complessivo, 1.151, 696 
– Desconto para custeio de EPI, 

839 
– Desconto: faltas, 1.309
– Desconto: reembolso, 334 
– Descontos, 695 
– Descontos: seguro de vida, 333 

– Diferenças, 1.444, 1.308, 1.307, 
694, 11 

– Discriminação, 838 
– In natura, 1.306, 1.305
– Irredutibilidade, 1.150, 150 
– Pagamento, 509 
– Pagamento: ônus da prova, 149 
– Pagamento “por fora”, 1.304, 

986, 508, 10 
– Piso, 837 
– Reajuste, 985 
– Remuneração variável, 332 
– Uso de veículo próprio, 507, 

331, 148 
– Variável, 984 

SALÁRIO FAMÍLIA 
– Requisito, 983 

SALÁRIO PROFISSIONAL 
– Arquiteto, 1.443
– Engenheiro, 982 
– Vinculação ao salário mínimo, 

1.303

SALÁRIO UTILIDADE 
– Habitação, 693 
– Passagens aéreas, 330 
– Plano odontológico, 506 

SEGURANÇA 
– Arbitramento do valor da con-

denação, 1.442
– Configuração, 505 
– Extra petita, 1.440, 1.441

SEGURO DESEMPREGO 
– Indenização substitutiva, 504, 9 

SENTENÇA 
– Confissão ficta, 8 
– Extra petita, 147 
– Fundamentação, 146 
– Homologatória: fundamenta-

ção, 503 
– Julgamento extra petita, 981, 

329 
– Ultra petita, 1.302
– Vício, 328 

SERVIDOR PÚBLICO 
– Acumulação de cargos, 692 
– Concurso: direito à contrata-

ção, 502 
– Concurso: prescrição, 501 
– Contratação sem concurso, 

1.301, 1.300, 145, 7 
– Contratação temporária, 144 
– Contrato nulo, 1.439, 980, 143 
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SINDICATO 
– Desmembramento, 836 
– Enquadramento, 1.299, 1.298, 

1.149, 979, 691 
– Enquadramento: categoria 

profissional diferenciada, 142 
– Enquadramento: empresas 

holding, 690 
– Justiça gratuita, 1.438
– Legitimidade ad processum, 6 
– Substituição processual, 1.148, 

978, 141 
– Substituto processual, 327 

SOBREAVISO 
– Caracterização, 1.437
– Prova, 689 
– Uso de celular, 140 

SOCIEDADE DE ECONOMIA 
MISTA 
– Desconsideração da personali-

dade jurídica, 5 
– Equiparação à Fazenda Públi-

ca, 835 
– Precatório, 1.147, 4 
– Rescisão: motivação, 1.297

SUCESSÃO TRABALHISTA 
– Cabimento, 326 
– Responsabilidade da sucesso-

ra, 1.296

– Responsabilidade solidária, 
1.146

SÚMULAS
– Alcance, 1.145

TERCEIRIZAÇÃO 
– Acordo firmado: validade, 3 
– Administração pública, 139 
– Atividade-fim, 1.436, 1.295, 

977, 500, 325 
– Atividade-meio, 1.144
– Fiscalização, 1.435
– Lícita, 324, 138 
– Operador de telemarketing, 

323 
– Tomador dos serviços, 499 

TESTEMUNHA 
– Contradita, 976 
– Preparo, 1.294
– Suspeição, 688 

TRABALHADOR INDÍGENA 
– Prescrição, 137 

TRABALHADOR RURAL 
– Configuração, 322 
– Moradia e alimentação, 975 

TRABALHO DA MULHER 
– Intervalo, 1.293, 1.143, 1.142, 

1.141, 834, 687, 321, 320 

TUTELA DE URGÊNCIA 
– Cabimento, 498 

VÍNCULO DE EMPREGO 
– Advogado, 833 
– Autônomo, 2 
– Cabeleireira, 319, 318, 317 
– Configuração, 832, 686 
– Corretor de seguros, 316 
– Diarista, 1.292, 136 
– Diretor estatutário, 685 
– Engenheiro, 1.140
– Faxineira, 1.291
– Médico, 1.290
– Ônus da prova, 1.289, 1.288, 

684, 135 
– Parceira rural, 1.287
– Período clandestino, 1 
– Requisitos, 1.286, 1.285, 1.139, 

683, 315 
– Sócia da empresa, 134 

VÍNCULO EMPREGATÍCIO 
– Advogado, 974 
– Configuração, 497 
– Pastor, 496 
– Período de treinamento, 495 
– Requisitos, 973, 972, 971, 494, 

493 
– Revendedora de cosméticos, 

970
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 CJTSP, 02-14, 18 
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 CJTSP, 02-18, 20 
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