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Ação

Civil Pública

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
TRABALHO. 1. RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA. 
ILEGITIMIDADE  ATIVA  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO.  No caso em 
análise, o órgão ministerial ajuizou ação civil pública requerendo 
a adoção de medidas que garantam a proteção da saúde dos 
trabalhadores, no que tange à jornada de trabalho dos empregados 
da empresa. Assim, os direitos tutelados dizem respeito a todos os 
trabalhadores em atividade na empresa ré, sendo portanto difusa a 
natureza  desses  direitos,  logo  reconheço  a  legitimidade  ativa  ad 
causam do Ministério Público para demandar a tutela jurisdicional 
necessária e adequada. 2. RECURSO COMUM DAS PARTES. 
JORNADA EXCESSIVA DE TRABALHO. VALIDADE DO ACORDO 
COLETIVO. INTERVALO INTRAJORNADA E INTERJORNADA. 
SUPRESSÃO. Os intervalos intrajornada e interjornada tem por 
objetivo principal preservar a saúde e segurança do  trabalhador.  
Nesse  sentido,  a  supressão  desses  intervalos  bem como a jornada 
excessiva de trabalho, comprometem a higidez física e mental 
do empregado, em razão do cansaço e ausência de tempo para 
recompor as energias, além da privação de tempo para o convívio 
familiar e lazer. Assim, tratando-se de norma de ordem pública, a 
supressão do intervalo não pode ser flexibilizada nem mesmo por 
negociação coletiva. Inteligência do item II, da súmula nº 437, do 
TST. DANO MORAL COLETIVO. No caso dos autos, embora a 
ofensa tenha se dado contra toda a coletividade de trabalhadores, 
uma vez que se trata de violação a direito social do trabalho, e não 
a direito individual propriamente dito, deve se levar em conta que 
algumas irregularidades, embora de forma lenta, de fato vem sendo 
sanadas. Assim,  levando-se  em  consideração  as  circunstâncias  
do  caso concreto e considerando o caráter pedagógico, em relação 
ao empregador, e compensatório, em relação à categoria dos 
empregados, sempre balizado pelos princípios importantíssimos e 
nunca demais citados,  da  proporcionalidade  e  da  razoabilidade,  
entendo  que  a quantia fixada pelo órgão de origem deve ser 
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reduzida. (Recursos conhecidos e não provido ao reclamante e 
parcialmente provido à reclamada).
Proc. TRT nº 0001373-18.2017.5.11.0009 (ROT),  Ac. 2ª Turma,  
pub. DEJT  25.11.2019
Rel. Desembargadora Márcia Nunes da Silva Bessa

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO MORAL COLETIVO. 
CONTRATO DE APRENDIZAGEM. ADEQUAÇÃO À COTA LEGAL. 
Como resposta jurídica à conduta antijurídica capaz de violar 
interesses extrapatrimoniais coletivos, a Lei prevê indenização 
em dinheiro (art. 3º da Lei n. 7.347/1985), visando compensar o 
dano causado, bem como servir de mecanismo de desestímulo 
para que o evento danoso não ocorra no futuro. Todavia, o mero 
descumprimento da legislação trabalhista por parte da empresa, 
ao não contratar aprendizes, por si só, não enseja ofensa ao 
patrimônio moral da coletividade, capaz de respaldar o pleito de 
indenização por danos morais coletivos. Além disso, o cumprimento 
da obrigação demonstra a intenção da empresa em se adequar à 
lei, situação que se mostra suficiente para afastar a caracterização 
de dano.
Proc. TRT nº  0000749-17.2018.5.11.0014 (RO),  Ac. 1ª Turma,  
pub. DEJT  03.09.2019
Rel. Desembargadora Solange Maria Santiago Morais

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO MORAL COLETIVO E 
INDIVIDUAL. CARACTERIZAÇÃO. AJUSTE DOS VALORES. As 
inúmeras irregularidades praticadas pelos réus no campo da saúde 
e segurança do trabalho afetaram uma gama de empregados, 
dando ensejo à reparação por danos morais coletivo. Este se 
justifica quando verificadas, cumulativamente, a extensão, a 
gravidade, a repercussão da ofensa e a intensidade do efeito 
negativo sofrido pela coletividade, o que se vislumbra no caso em 
tela. Logo, mantém-se a sentença que condenou os demandos ao 
pagamento da pretensão indenizatória, merecendo ajuste apenas 
para adequar (reduzir) o quantum aos princípios da razoabilidade 
e proporcionalidade. Devida também, de forma minorada, a 
indenização por danos morais individuais.
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Proc. TRT nº  0000259-83.2015.5.11.0051 (RO),  Ac. 1ª Turma,  
pub. DEJT  16.08.2019
Rel. Desembargadora Francisca Rita Alencar Albuquerque

Acidente de Trabalho

ACIDENTE DE TRABALHO. MORTE DA EMPREGADA. 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. 
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO EMPREGADOR. FIXAÇÃO 
DO VALOR. Provado que a empregada, no desempenho de suas 
atividades laborais, sofreu acidente de trabalho que lhe ceifou a 
vida, inarredável o dever do empregador de indenizar o viúvo e as 
filhas da trabalhadora pelos danos morais e materiais sofridos (arts. 
186 e 927 do CCB), à vista da responsabilidade objetiva, em que 
não se perquire sobre a culpa do empregador, sendo suficiente o 
evento ter ocorrido em serviço, no âmbito da empresa. Recurso a 
que se dá provimento parcial.
Proc. TRT nº  0000334-73.2018.5.11.0001 (ROT),  Ac. 1ª Turma,  
pub. DEJT  19.11.2019
Rel. Desembargadora Francisca Rita Alencar Albuquerque 

ACIDENTE DE TRABALHO. REDUÇÃO DE CAPACIDADE 
LABORAL. AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL.  A 
produção da prova técnica NULIDADE. se motiva na necessidade 
de se divorciar as considerações leigas da apuração efetiva 
da influência do labor no urgimento/agravamento da doença, o 
que exige o exame do trabalhador e das condições de trabalho, 
em cotejo com as peculiaridades da moléstia. Dessa forma, 
nas demandas envolvendo acidente de trabalho e doenças 
ocupacionais, a elaboração de laudo pericial é imprescindível para 
a adequada apreciação do feito quando o autor alega redução de 
capacidade laboral e dano estético. Não sendo produzida, torna-se 
nula a sentença proferida. Decretada a nulidade da sentença.
Proc. TRT nº  0000758-31.2017.5.11.0008 (RO),  Ac. 2ª Turma,  
pub. DEJT  18.07.2019
Rel. Desembargadora Joicilene Jerônimo Portela
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ACIDENTE DE TRABALHO. DANOS ESTÉTICOS. 
ASPECTO EXTERNO. O  dano  estético diz  respeito ao  aspecto 
externo da  vítima, sendo a alteração de sua forma original e da 
harmonia corporal, de modo a trazer a  sensação de  inferioridade 
ou  embaraçamento perante os  outros. No   presente  caso,   foi   
comprovado  o  dano   estético  correspondente  a extensa cicatriz 
cirúrgica na barriga do trabalhador, sendo devida a indenização. 
Recurso do reclamante conhecido e provido em parte.

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REFORMA 
TRABALHISTA. AJUIZAMENTO  ANTERIOR.  São   inaplicáveis  
as  alterações promovidas  pela   reforma  trabalhista  quanto  aos  
honorários  de sucumbência aos  processos ajuizados antes   da  
vigência da  Lei  13.467/2017. Recurso da reclamada conhecido e 
não provido.
Proc. TRT nº  0000797-04.2017.5.11.0016 (RO),  Ac. 2ª Turma,  
pub. DEJT  18.7.2019
Rel. Desembargadora Joicilene Jerônimo Portela

ACIDENTE DE TRABALHO. NEXO DE CAUSALIDADE. 
DANOS MORAIS E MATERIAIS. Comprovado nos autos, com base 
no conjunto probatório, que o acidente de trabalho sofrido reduziu 
a capacidade laborativa do autor de forma permanente, impõe-se 
a condenação do empregador ao pagamento de indenização por 
danos morais e por danos materiais. QUANTUM  INDENIZATÓRIO. 
PROPORCIONALIDADE. O valor das indenizações deve ser 
arbitrado com base nos princípios da proporcionalidade e 
razoabilidade, levando em consideração o conjunto probatório dos 
autos, razão pela qual, entendo correto os valores arbitrados pelo 
juízo de origem no valor de R$20.000,00, título de danos morais. 
No tocante aos danos materiais, considerando que estes devem 
ser calculados com base em critérios objetivos e, em homenagem 
ao princípio da “non reformatio in pejus”, mantenho o valor de 
R$20.000,00 deferido pelo juízo de primeiro grau. HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS. REFORMA TRABALHISTA. O artigo 791-A da 
CLT passou a determinar a fixação de honorários de sucumbência, 
entre 5% e 15% sobre o valor que resultar da liquidação da 
sentença, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível 
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mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Recurso conhecido 
e não provido.
Proc. TRT nº  0000526-67.2018.5.11.0013 (RO),  Ac. 3ª Turma,  
pub. DEJT  16.07.2019
Rel. Desembargadora Maria de Fátima Neves Lopes

Acordo

CUMPRIMENTO PARCIAL DO ACORDO. MULTA DEVIDA 
PROPORCIONALMENTE.  Não tendo a executada comprovado 
o correto recolhimento do FGTS no prazo estipulado no acordo, 
devem ser refeitos os cálculos para incluir todo o período não 
recolhido, devendo, por conseguinte, a multa estipulada, ser 
reduzida equitativamente na forma do art. 413 do CC. Recurso 
conhecido e parcialmente provido.
Proc. TRT nº  0001535-86.2017.5.11.0017 (AP),  Ac. 3ª Turma,  
pub. DEJT  16.07.2019
Rel. Desembargadora Maria de Fátima Neves Lopes

Coletivo

RECURSO DA RECLAMADA. FIXAÇÃO DE PISO 
SALARIAL POR MEIO DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. 
REPERCUSSÃO NO SALÁRIO DOS DEMAIS EMPREGADOS QUE 
RECEBIAM SALÁRIOS ACIMA DO TETO. ESCALONAMENTO 
SALARIAL. “EFEITO CASCATA”. AUSÊNCIA DE PREVISÃO 
LEGAL OU NEGOCIAL PARA MANUTENÇÃO DAS DIFERENÇAS 
SALARIAIS ENTRE OS CARGOS. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO 
DO INC. V DO ART. 7º CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. Inexiste 
qualquer previsão legal ou convencional à manutenção das 
diferenças remuneratórias entre as classes, cargos e/ou categorias 
dos empregados da reclamada. O aumento do piso salarial por meio 
de ACT não enseja, em absoluto, qualquer afronta aos princípios da 
isonomia e da proporcionalidade; ao revés, aliás, pois é norma que 
busca reduzir a defasagem salarial dos trabalhadores da reclamada 
que se encontram em situação de maior hipossuficiência. Tampouco 
se trata de violação do inc. V do art. 7º da CF, uma vez este 
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dispositivo é norma constitucional de eficácia limitada de princípio 
programático, ou seja, tem como finalidade informar o trabalho do 
legislador, razão pela qual é impossível, ao empregador, violá-la. 
Recurso conhecido e provido.
Proc. TRT nº  0001365-72.2018.5.11.0052 (ROT),  Ac. 3ª Turma,  
pub. DEJT   01.08.2019
Rel. Desembargador Audaliphal Hildebrando da Silva 

Acúmulo de Função

CONTRATO DE EXPERIÊNCIA. PRORROGAÇÃO 
AUTOMÁTICA. POSSIBILIDADE. Contendo o contrato de 
experiência previsão de prorrogação automática ou tácita do 
prazo contratual e obedecido o limite legal de 90 dias, conforme 
demonstrado por TRCT juntado aos autos, este não se transforma 
em contrato por prazo indeterminado, sendo indevidas as verbas 
rescisórias pleiteadas. ACÚMULO DE FUNÇÃO. Não demonstrada 
a alteração contratual lesiva ou o acúmulo indevido de atividades 
sem a contraprestação salarial devida, procedimentos eventuais e 
fortuitas são alcançados pelo dever de colaboração do empregado 
e enquadram-se no art. 456, parágrafo único, da CLT. Acúmulo de 
função não caracterizado.
Proc. TRT nº  0001274-21.2017.5.11.0018 (ROT),  Ac. 1ª Turma,  
pub. DEJT   27.08.2019
Rel. Desembargador David Alves de Mello Junior 

ACÚMULO DE FUNÇÃO. ELETRICISTA. MOTORISTA. 
FUNÇÃO ACESSÓRIA CONDIZENTE COM SUA CONDIÇÃO 
PESSOAL.  Para o empregado fazer jus ao pagamento de um 
acréscimo salarial por acúmulo de função, a alteração unilateral 
ofensiva à ordem contratual tem que ocorrer ao longo do contrato 
de trabalho, isto é, não pode ser logo no início, e o acúmulo deve ser 
contumaz, ou seja, deve haver uma frequência que o caracterize, 
bem como, necessitar de um nível de especialização superior à 
da função para a qual foi inicialmente contratado, o que não se 
verifica nos autos. Dirigir veículo que conduzia a equipe se mostrou 
como atribuição inerente e necessária ao desempenho da atividade 



29

de manutenção da rede elétrica (função acessória), sem provocar 
desequilíbrio contratual.

Deste modo, insustentável a pretensão de plus salarial e 
repercussões. Recurso ordinário conhecido e não provido.
Proc. TRT nº  0000288-22.2016.5.11.0012(ROT), Ac. 1ª Turma,  
pub. DEJT  08.08.2019
Rel. Juíza  do Trabalho Yone Silva Gurgel Cardoso - Convocada

ACÚMULO DE FUNÇÕES. NÃO CONFIGURAÇÃO. O 
acúmulo de funções é evidenciado quando o trabalhador desenvolve 
outras atividades além daquela para a qual foi contratado, situação 
que não restou caracterizada nos autos, pois a tarefa de rotular 
os garrafões está inserida no conjunto de atividades integradas à 
função de visorista desempenhada pela obreira. Recurso ordinário 
conhecido e não provido.
Proc. TRT nº  0001791-77.2017.5.11.0001 (RO),  Ac. 3ª Turma,  
pub. DEJT  06.08.2019
Rel. Desembargador Jorge Alvaro Marques Guedes
 

ACÚMULO DE FUNÇÃO. CAIXA E GERENTE DE PAB. 
NÃO CONFIGURAÇÃO. Não existindo prova nos autos de que o 
empregado exercia, além das tarefas inerentes à função para a 
qual foi contratado, outras que acarretassem acréscimo excessivo 
de atribuições ou de responsabilidades, não há falar no pagamento 
de plus salarial. DESVIO DE FUNÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 
DIFERENÇAS SALARIAIS INDEVIDAS. As provas dos autos, tanto 
documental como testemunhal, foram insuficientes para demonstrar 
o desvio de função no período alegado pelo reclamante, restando 
evidenciado na verdade que ele exercia as funções para as quais 
foi contrata3do, inerentes ao cargo de supervisor administrativo. 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE DE 
VALORES. AUSÊNCIA DE PROVA DO DESLOCAMENTO ENTRE 
AGÊNCIAS. Nos termos da súmula nº 8 deste E. TRT-11, o direito 
à indenização por dano moral ao bancário que transporta valores 
depende da realização de deslocamento entre postos e agências. 
No presente caso, comprovado apenas o porte de numerário nas 
dependências de órgão público no qual se encontra instalado 
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posto de atendimento bancário, inexiste ato ilícito indenizável. 
PLUS SALARIAL. TRANSPORTE DE VALORES. O deslocamento 
realizado pelo bancário nas dependências de órgão público que 
abriga posto de atendimento bancário não caracteriza o exercício 
da função de vigilante de transporte de valores, motivo pelo qual 
incabível a condenação ao pagamento de plus salarial. AUXÍLIO-
REFEIÇÃO E CESTA-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. 
Considerando que, no presente caso, o reclamado acostou aos 
autos normas coletivas com vigência contemporânea à admissão do 
empregado, além de comprovação de filiação ao PAT em momento 
anterior à contratação do autor, subsiste o caráter indenizatório das 
parcelas. Recurso conhecido e não provido.
Proc. TRT nº  0001769-77.2017.5.11.0014 (RO),  Ac. 3ª Turma,  
pub. DEJT  09.07.2019
Rel. Desembargadora Maria de Fátima Neves Lopes

Adicional

De Confinamento

RECURSO DO RECLAMANTE. ADICIONAL DE 
CONFINAMENTO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. In casu, trata-se de 
terceirização lícita, operada pela administração pública indireta ao 
contratar uma empresa prestadora de serviços nos termos da Lei 
n.º 8.666/93. Nesse contexto, em razão da licitude da terceirização, 
não há falar-se em aplicação do princípio da isonomia. Recurso 
conhecido e improvido. ACÚMULO DE FUNÇÃO. O exercício 
de atividades diversas, compatíveis com a condição pessoal do 
empregado, não enseja o pagamento de plus salarial por acúmulo 
de funções, restando remuneradas pelo salário todas as tarefas 
desempenhadas dentro da jornada de trabalho, mormente quando 
aludidas atividades, além de inserirem-se na dinâmica da função 
para a qual o trabalhador foi contratado, não demandam habilidades 
ou conhecimentos técnicos, acadêmicos ou especializados, nem 
acrescentam significativa responsabilidade ao obreiro, como no 
caso dos autos. Recurso conhecido e improvido.
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RECURSO ORDINÁRIO DA LITISCONSORTE PETROBRAS. 
TERCEIRIZAÇÃO. ENTE INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA INDIRETA. CONDENAÇÃO SUBSIDIÁRIA. TESE DE 
REPERCUSSÃO GERAL. RE N° 760.931/DF. ÔNUS DA PROVA. 
A respeito do ônus da prova de demonstrar a efetiva fiscalização 
do contrato, ou a ausência dela, este julgador entende que a 
fiscalização do contrato é fato impeditivo, modificativo ou extintivo 
do direito do reclamante, de modo a ser da Administração Pública 
o ônus de demonstrá-lo nos autos, a teor do art. 373, II, do 
CPC/2015. Não há que se falar, assim, em inversão do ônus da 
prova, já que fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 
do reclamante é naturalmente ônus da parte ré, tal qual prevê a 
legislação processual civil em vigor. Ademais, exigir da parte autora 
o ônus da prova de que a Administração não teria fiscalizado o 
contrato administrativo havido com a reclamada seria atribuir-lhe 
ônus de fato negativo ou, ainda, equivaleria exigir-lhe acesso a 
documentos que estariam, na verdade, em poder da Administração 
Pública. Outrossim, vale ressaltar que a fiscalização do contrato é 
dever imposto à Administração Pública por força do comando legal 
inserto nos arts. 58, III, e 67 da Lei n° 8.666/93. Por todo o exposto, 
nego provimento ao apelo para manter a sentença que reconheceu 
a responsabilidade subsidiária do ente público. Recurso conhecido 
e improvido.
Proc. TRT nº  0000261-77.2018.5.11.0009 (ROT),  Ac. 2ª Turma,  
pub. DEJT  03.12.2019
Rel. Desembargador Audaliphal Hildebrando da Silva 

RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMANTE. ADICIONAL 
DE CONFINAMENTO. ISONOMIA ENTRE EMPREGADOS 
DA PRESTADORA E DA TOMADORA DE SERVIÇOS. 
TERCEIRIZAÇÃO LÍCITA. IMPOSSIBILIDADE. É entendimento 
do C. TST que apenas em caso de irregularidade da contratação 
da empresa prestadora, ou seja, havendo terceirização ilícita, é 
que se cogitaria da possibilidade de isonomia de direitos entre os 
empregados do prestador e os do tomador de serviços.  In casu, 
evidenciada a licitude da terceirização perpetrada nos autos, não há 
falar em aplicação, por isonomia, dos direitos dos empregados da 
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tomadora dos serviços aos empregados da empresa terceirizada, 
notadamente do adicional de confinamento. Recurso Ordinário 
conhecido e não provido.
Proc. TRT  nº 0001005-09.2017.5.11.0009 (RO),  Ac. 2ª Turma,  
pub. DEJT  08.07.2019
Rel. Desembargador Lairto José Veloso

De Insalubridade

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CUMULATIVIDADE COM 
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. Inviável a acumulação dos 
adicionais de periculosidade e insalubridade, ex vi o art. 193, §2º, 
da CLT.
Proc. TRT nº  0000679-37.2017.5.11.0401 (ROT),  Ac. 1ª Turma,  
pub. DEJT  12.11.2019
Rel. Desembargador David Alves de Mello Junior 

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CUMULAÇÃO. LAUDO 
PERICIAL. Em relação à cumulação, é possível a cumulação 
dos adicionais de insalubridade e periculosidade com base em 
agentes diversos com base na Convenção nº 155 da Organização 
Internacional do Trabalho, internalizada no ordenamento jurídico 
por meio do procedimento de ratificação previsto na Constituição 
Federal, com vigência a partir de 18/05/1993 que passou a integrar 
o ordenamento como norma supralegal. Dessa forma, os tratados 
internacionais incorporados no ordenamento jurídico paralisam a 
eficácia das normas legais incompatíveis. Portanto, não haveria 
óbice à cumulação dos adicionais quando provado por meio de 
perícia a exposição do obreiro a agentes nocivos diversos.

Este é o posicionamento que tenho defendido e que tenho 
fundamentado minhas decisões.

No entanto, o TST nos autos do Incidente de Recurso de 
Revista Repetitivo nº 239-55.2011.5.02.0319 no dia 26/09/2019 
por 7 votos a 6 o Egrégio TST por meio da Seção de Dissídios 
Individuais fixou a seguinte tese jurídica de que “O artigo 193, 
§2º, CLT foi recepcionado pela Constituição Federal e veda a 
cumulação dos adicionais de insalubridade e periculosidade, ainda 
que decorrentes de fatos geradores distintos e autônomos”.
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Por se tratar de um Incidente de Recurso de Revista Repetitivo, 
este se equipara aos julgamentos de Recurso Especial Repetitivo 
(Artigo 927, III, CPC/15) e, interpretando o Artigo 896-C, §º 16, CLT, 
a decisão firmada em recurso repetitivo não será aplicada quando 
se demonstrar que a situação de fato ou de direito é distinta das 
presentes no processo julgado sob o rito dos recursos repetitivos, 
logo, a decisão em IRR é obrigatória para os Tribunais e Juízes do 
Trabalho.

Portanto, por uma questão de obediência judiciária, preciso 
me curvar ao julgamento do IRR nº 239-55.2011.5.02.0319 e, 
assim, indeferir o adicional de insalubridade.

Recurso da reclamada conhecido e provido para julgar 
improcedente a cumulação dos adicionais de insalubridade e 
periculosidade.
Proc. TRT nº  000706-09.2015.5.11.0201 (RO),  Ac. 1ª Turma,  pub. 
DEJT  17.10.2019
Rel. Desembargadora  Valdenyra Farias Thomé 

COBRADORA DE ÔNIBUS.  ADICIONAL DE 
INSALUBRIDADE. Consoante dispõe o art. 195 da CLT, a 
caracterização da atividade insalubre será feita por médico do 
trabalho ou engenheiro do trabalho designado pelo juiz, segundo 
as normas do Ministério do Trabalho. A Norma Regulamentadora 
nº 15 que trata das atividades insalubres, apresenta um rol 
exemplificativo de agentes nocivos à saúde do trabalhador, 
dentre eles o ruído, calor, a vibração e ruído, nos anexos I, III e 
IV, respectivamente, não apresentando um rol de profissões ou 
atividades que se submetem a estes três agentes. Inexistindo 
prova ou elemento capaz de contrapor o laudo pericial, acolho-o 
como razão de decidir. Nesse contexto, a perícia evidenciou que 
a recorrente estava submetida a calor ocupacional de 29,2ºC , 
sendo o limite de tolerância 30ºC, conforme Anexo III da NR 15, 
não fazendo jus ao adicional de insalubridade. Recurso ordinário 
conhecido e não provido.
Proc. TRT nº  0000269-54.2018.5.11.0009 (RO),  Ac. 1ª Turma,  
pub. DEJT  03.09.2019
Rel. Juíza do Trabalho Yone Silva Gurgel Cardoso - Convocada
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De Periculosidade

ADICIONAL DE  PERICULOSIDADE. Segundo o art.  195  
da  CLT,  a caracterização e classificação da insalubridade e da 
periculosidade far-se-ão  através de  perícia. Tendo em  vista   que  a  
desconsideração do  laudo pericial é exceção, ocorrendo somente 
quando verificados elementos suficientes  a  demonstrar  situação  
contrária,  faz   jus   o  trabalhador  ao adicional quando a conclusão 
pericial e o contexto fático probatório dos autos   demonstrem a  
exposição a  condições de  risco. OBSERVÂNCIA DOS  PERÍODOS 
EFETIVAMENTE LABORADOS NAS  FUNÇÕES. Em   havendo  
mudança  nas   condições,  não   mais   estão   preenchidos  os 
requisitos  para   que   o   trabalhador  faça   jus   ao   adicional.  Assim,  
a liquidação  da  condenação  deve   observar  os  estritos  períodos  
em   que exercidas as  funções em  que  reconhecida a exposição 
ao  risco. Recurso da reclamada conhecido e parcialmente provido.

ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PRESTAÇÕES 
SUCESSIVAS. PARCELAS VINCENDAS. Embora o pagamento de 
adicional de periculosidade ocorra tão somente quando preenchidas 
as condições que  tornam perigosa a atividade desenvolvida, é certo  
que  os fatos  geradores dos pedidos autorais se dão em virtude das 
condições normalmente praticadas durante o pacto laboral. Desse 
modo, não há obstáculos para a condenação ao pagamento das 
parcelas vincendas para aqueles contatos que permanecem ativos. 
Recurso do reclamante conhecido e provido.
Proc. TRT nº 0002007-26.2017.5.11.0005 (ROT),  Ac. 2ª Turma,  
pub. DEJT  27.11.2019
Rel. Desembargadora Joicilene Jeronimo Portela Freire

RECURSO DO RECLAMANTE. ADICIONAL DE 
PERICULOSIDADE. O laudo pericial comprova que reclamante 
não mantinha  contato  com os  referidos produtos  inflamáveis 
ou explosivos, uma vez que as substâncias estavam devidamente 
armazenadas e lacradas nos contêineres. Produtos armazenados 
em embalagens adequadamente fechadas, lacradas e certificadas. 
Reclamante não logrou êxito em comprovar por outros meios legais 
e cabíveis que fazia jus ao adicional de periculosidade. HORAS 
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EXTRAS. MOTORISTA. ATIVIDADE EXTERNA. POSSIBILIDADE 
DE CONTROLE DE JORNADA. PAGAMENTO DEVIDO. A partir 
da vigência da Lei nº 12.619/12, cabe ao empregador implementar 
controle efetivo da jornada de trabalho dos empregados motoristas, 
não sendo mais possível enquadrá-los na exceção prevista no art. 
62, I, da CLT. Dito isto, e comprovado que o reclamante cumpria 
carga de trabalho superior ao limite legal, impõe-se a condenação 
da reclamada ao pagamento de horas extras. (Recurso conhecido 
e parcialmente provido).
Proc. TRT nº 0000711-91.2016.5.11.0008 (ROT),  Ac. 2ª Turma,  
pub. DEJT  25.11.2019
Rel. Desembargadora Márcia Nunes da Silva Bessa

ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. ADICIONAL DE 
SOBREAVISO. HORAS EXTRAS DURANTE O TRABALHO 
EMBARCADO E NOS DIAS DE REPOUSO. Matérias de fato são 
deferidas no limite da prova produzida no processo. O que o conjunto 
das provas dos autos confirma a tese da empresa, os trabalhos em 
campo não ocorriam todos os meses. Contracheques do período 
de julho/2011 a abril/2012 (Id 73969dd e seguintes) mostram o 
pagamento do adicional de periculosidade nos meses de agosto, 
setembro, outubro e dezembro/2011 e janeiro e fevereiro/2012 
(este de forma proporcional), em quantidade compatível com 
a prova testemunhal produzida. Nos demais meses (de julho e 
novembro/2011 e de fevereiro a abril/2012), não há prova do trabalho 
nas missões. Não demonstrado o trabalho em missões nesses 
meses, não há fundamento fático para o deferimento do adicional 
de periculosidade. O adicional de sobreaviso, somente foi pago em 
janeiro/2012 e abril/2012 (proporcional), pendente o pagamento 
dos meses de agosto, setembro, outubro e dezembro/2011, 
quando o reclamante trabalhou embarcado, recebendo inclusive 
periculosidade conforme exposto nos parágrafos acima. Horas 
extras são reconhecidas dentro do limite da prova dos autos.
Proc. TRT nº 0001450-34.2016.5.11.0018 (ROT), Ac. 1ª Turma,  
pub. DEJT  08.10.2019
Rel. Desembargador David Alves de Mello Junior
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RECURSO DA RECLAMADA. ADICIONAL DE 
PERICULOSIDADE. ANÁLISE LAUDO PERICIAL. À luz do art. 
195, caput, da CLT, ratifica-se decisão proferida com supedâneo 
em prova pericial tecnicamente válida, a qual comprovou que 
o reclamante exercia suas atividades em área de risco, com 
exposição acentuada à sua incolumidade física. Recurso improvido, 
na matéria. Recurso da reclamada conhecido e improvido.

RECURSO DO RECLAMANTE. HORA INTRAJORNADA. 
HORÁRIO PRÉ-ASSINALADO. ÔNUS DA PROVA. Tendo havido 
pré-assinalação do horário de intervalo intrajornada, cabe ao 
reclamante o ônus probatório de demonstrar que não houve gozo 
integral do intervalo intrajornada, o que não foi satisfeito pelo autor. 
REGIME DE SOBREAVISO. ÔNUS DA PROVA. O ônus probatório 
do trabalho em regime de plantão constitui encargo do reclamante, 
por se tratar de fato constitutivo do direito do autor, nos termos do 
art. 818 da CLT e do art. 373, I do CPC. Além disso, o mero uso 
de aparelho celular, somente considerado esse aspecto fático, não 
configura o regime de sobreaviso, pelo motivo de o empregado não 
permanecer em sua casa aguardando o chamado para o serviço, 
podendo, pois, deslocar-se livremente ou até dedicar-se a outra 
atividade em seu período de descanso. Deve haver a comprovação 
de que o empregado, de fato, estava à disposição do empregador, 
o que não ocorreu, no caso. Recurso improvido, no tópico. Recurso 
do reclamante conhecido e improvido.
Proc. TRT nº 0001901-52.2017.5.11.0009 (ROT), Ac. 2ª Turma,  
pub. DEJT  31.07.2019
Rel. Desembargador Audaliphal Hildebrando da Silva

ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. MECÂNICO DE 
MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE LABOR COM LINHAS OU 
EQUIPAMENTOS ENERGIZADOS. Demonstrado por meio  de 
laudo pericial completo e detalhado que  as  atribuições do  autor  
não  envolviam atividades de  exposição a  riscos acentuados, 
conforme disposto no  art. 193   da  CLT,   sendo  suas   tarefas  
realizadas  em  equipamentos desenergizados, bem  como com  
inspeção apenas visual, não  adentrando em  sistemas de  risco, 
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como as  subestações, não  é devido o adicional de periculosidade. 
Recurso parcialmente conhecido e não  provido.
Proc. TRT nº 0001276-18.2017.5.11.0009(RO), Ac. 2ª Turma,  pub. 
DEJT  18.07.2019
Rel. Desembargadora Joicilene Jeronimo Portela Freire

Praticagem

ADICIONAL DE PRATICAGEM. A praticagem baseada no 
conhecimento e experiência em navegação dentro determinados 
trechos (zonas) ou em atracação e desatracação é exercida por 
profissionais qualificados para tanto. O deferimento de adicional 
envolvendo tal atividade exige prova robusta, segura e convincente. 
As provas dos autos não confirmaram a atuação do reclamante 
como prático. Adicional de praticagem indevido. DIFERENÇAS 
DE ADICIONAL DE PRATICAGEM. ACT X CCT. PREVALÊNCIA. 
Não é dado ao reclamante selecionar apenas o piso do adicional 
de praticagem previsto na CCT, desprezando o fato de que 
remuneração paga pela empresa, conforme previsão em ACT, lhe 
era mais favorável. Aplicação da teoria do conglobamento.
Proc. TRT nº 0002588-84.2016.5.11.0002 (ROT), Ac. 1ª Turma,  
pub. DEJT  09.10.2019
Rel. Desembargador David Alves de Mello Junior

Sobreaviso

RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMANTE. ADICIONAL DE 
SOBREAVISO. O   regime   de   sobreaviso   é   caracterizado   pela 
permanência do empregado à disposição do empregador fora de 
seu horário e local habitual de trabalho, para, a qualquer tempo, ser 
convocado à prestação de serviços. O simples fornecimento dos 
meios de comunicação pelo empregador não é capaz de enquadrar 
o empregado no regime de sobreaviso, sendo de rigor a limitação 
do direito de ir e vir do trabalhador, com restrição de locomoção. 
Não há provas de que o Reclamante teve restrição de locomoção 
para considerá-lo em sobreaviso, ônus que lhe competia nos termos 
do art. 818, da CLT c/c art. 373, inc. I, do CPC, motivo pelo qual o 
pedido deve ser julgado improcedente.
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RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA. ADICIONAL 
DE PERICULOSIDADE. ATIVIDADE DO RECLAMANTE 
EMINENTEMENTE ADMINISTRATIVA. O fato da atividade do 
Reclamante ser administrativa, fato comprovado pela prova oral, 
não descaracteriza a condição perigosa a que estava exposto em 
suas atividades laborais, já que diariamente entrava na subestação 
para fins de fiscalização e realização de check list de manutenção, 
pelo entendo sua exposição não era eventual e sim habitual em 
área de rede de energia elétrica, conforme Súmula 364, item I, do 
TST.

MATÉRIA COMUM A AMBOS OS RECURSOS. ADICIONAL 
DE TRANSFERÊNCIA. Para a configuração do direito ao adicional 
de transferência, de acordo com o artigo 469 da CLT, devem estar 
presentes os seguintes requisitos: a) necessidade do serviço; b) 
mudança de localidade e domicílio; c) anuência do empregado 
e d) ser a transferência provisória. A necessidade da natureza 
da transferência ser provisória está prevista na Orientação 
Jurisprudencial da SDI-1 n.º 113 do TST. No presente caso, 
considerando que, durante o pacto laboral, o Reclamante foi 
transferido de local de trabalho uma única vez, com permanência 
na nova localidade (Manaus/AM) por mais de dois anos e até a 
rescisão contratual, concluo que a sua transferência teve a natureza 
de definitiva, não lhe sendo devido o pagamento do adicional  de  
transferência.  Recurso  ordinário  do  Reclamante conhecido e não 
provido. Recurso ordinário da Reclamada conhecido e parcialmente 
provido para julgar improcedente o adicional de transferência.
Proc. TRT nº  0001400-80.2017.5.11.0015 (ROT),  Ac. 2ª Turma,  
pub. DEJT  18.11.2019
Rel. Desembargadora Márcia Nunes da Silva Bessa 

Agravo

De Instrumento

FUNGIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO RECEBIDO 
COMO AGRAVO INTERNO. Tratando-se de Agravo de 
Instrumento, cujo escopo visa desconstituir decisão monocrática, 
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proferida pelo Relator, no Juízo ad quem, que não conheceu do 
Recurso Ordinário por deserção, é de se recebê-lo como Agravo 
Interno, por força do princípio da fungibilidade recursal. PESSOA 
FÍSICA. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. LEI 13.467/2017. 
REFORMA TRABALHISTA. Nos termos da nova redação do §3º 
do art. 790 da CLT, é facultado ao Julgador conceder os benefícios 
da justiça gratuita àqueles que percebam salário igual ou inferior 
a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do 
Regime Geral de Previdência Social, situação em que se presume 
a miserabilidade, sendo dever do magistrado, todavia, concedê-los 
à parte que comprovar insuficiência de recursos para o pagamento 
das custas processuais, nos termos do § 4º do mesmo dispositivo, 
introduzido pela reforma trabalhista. No presente caso, a Agravante 
é pessoa física, médica, não tendo apresentado, em nenhum 
momento, qualquer elemento probatório acerca de alegada situação 
financeira, tendo havido a mera alegação desprovida de qualquer 
substrato fático, pelo que se entende como não comprovada a 
insuficiência de recursos prevista no § 4º do artigo 790 da CLT, 
mantendo-se a decisão que indeferiu os benefícios da justiça 
gratuita, impondo-se a manutenção da decisão que não conheceu 
de seu Recurso Ordinário, por deserção, com fundamento no § 1º, 
do art. 789, da CLT c/c o entendimento consolidado pela Súmula 
245 do TST. PEDIDO EM CONTRAMINUTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-
FÉ. NÃO CONFIGURADA. A lealdade processual e a boa-fé são 
postulados que se presumem, de modo que a caracterização da 
litigância de má-fé, por óbvio, exige a sua demonstração de forma 
inconteste. Destarte, o manejo de agravo não implica litigância de 
má-fé, mormente porque é assegurado aos litigantes o contraditório 
e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, nos 
termos da CF/88. Agravo de Instrumento Conhecido como Agravo 
Interno e Não Provido. Pedido em contraminuta rejeitado. 
Proc. TRT nº  0000432-06.2019.5.11.0007 (RORSum),  Ac. 3ª 
Turma,  pub. DEJT  09.10.2019
Rel. Desembargador José Dantas de Góes

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA DE DIALETICIDADE. 
A Súmula 09, do E.TRT da 11ª Região prevê que é inadmissível o 
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recurso que não impugna os fundamentos da decisão. Ao mesmo 
tempo, a simples menção de que a Agravante espera a reforma da 
sentença não é suficiente para que seja considerado impugnado o 
entendimento adotado como razão de decidir do julgado de primeiro 
grau. In casu, a sentença de piso denegou seguimento ao Agravo 
de Petição por não se encontrar garantido o juízo, porém, o Agravo 
de Instrumento da Executada não impugnou os fundamentos da 
sentença, pois nada versou acerca desta questão. Assim, não se 
conhece do Agravo de Instrumento da Executada/Agravante, por 
não impugnar os fundamentos da sentença. Aplicação do art. 1.016, 
II, do CPC/15. Inteligência da Súmula 09, deste Egrégio Tribunal e 
Súmula nº 422, do TST. Agravo de Instrumento Não Conhecido. 
Proc. TRT nº  0000771-71.2015.5.11.0017 (AIAP),  Ac. 3ª Turma,  
pub. DEJT  25.09.2019
Rel. Desembargador José Dantas de Góes

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE 
DO RECURSO ORDINÁRIO. Deve ser mantido o despacho 
que denegou seguimento ao recurso ordinário, uma vez que 
intempestivo. Agravo conhecido e não provido.
Proc. TRT nº  0000335-12.2017.5.11.0351 (AIRO),  Ac. 3ª Turma,  
pub. DEJT  16.07.2019
Rel. Desembargadora Maria de Fátima Neves Lopes

De Petição

AGRAVO DE PETIÇÃO - GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR 
- REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. Restando provado nos 
autos que as empresas RUDARY PRESTADORA DE SERVIÇOS 
DO AMAZONAS LTDA e LIMPAMAIS SERVIÇOS DE LIMPEZA 
EIRELI - EPP formavam um grupo econômico familiar, em evidente 
comunhão de interesses, deve ser declarada a responsabilidade 
solidária destas pelo adimplemento da verba estipulada no acordo 
homologado em Juízo, nos termos do art. 2º, § 2º, da CLT.
Proc. TRT nº  0000169-44.2014.5.11.0008 (AP),  Ac. 1ª Turma,  
pub. DEJT  29.11.2019
Rel. Desembargadora Solange Maria Santiago Morais
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AGRAVO DE PETIÇÃO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL. LIBERAÇÃO DEPÓSITO RECURSAL.  A decisão judicial 
que determina a expedição da certidão de habilitação dos créditos 
no Juízo Universal da Recuperação Judicial, por ser proferida na 
fase de execução e terminativa do feito, pode ser impugnada por 
meio de agravo de petição, na forma no art. 897, alínea “a”, da 
CLT. Agravo de petição conhecido e parcialmente provido para que 
sejam os valores remanescentes do depósito recursal colocados à 
disposição do Juízo Universal da Recuperação Judicial.
Proc. TRT nº 0002701-02.2016.5.11.0014 (AP),  Ac. 2ª Turma,  pub. 
DEJT  11.11.2019
Rel. Desembargadora Marcia Nunes da Silva Bessa

AGRAVO DE PETIÇÃO. DELIMITAÇÃO JUSTIFICADA DE 
VALORES E MATÉRIAS IMPUGNADAS. DESNECESSIDADE 
DE ATUALIZAÇÃO. Com fulcro no artigo 897, §1º, da CLT, o 
agravo de petição somente será recebido quando o agravante 
delimitar, de modo justificado, as matérias e valores impugnados, 
permitindo a execução imediata da parte incontroversa, o que fora 
observado pela Executada. Por outro lado, a exigência de que os 
valores estejam atualizados até a data da interposição do Agravo 
de Petição, por não estar prevista em lei, implica cerceamento do 
direito de defesa conferido à Recorrente. Agravo de Instrumento da 
Reclamada Conhecido e Provido. 
Proc. TRT nº 0000576-10.2017.5.11.0052 (AIAP),  Ac. 3ª Turma,  
pub. DEJT  02.10.2019
Rel. Desembargador José Dantas de Góes

AGRAVO DE PETIÇÃO. SUSPENSÃO DA CARTEIRA 
NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH. MEDIDA COERCITIVA 
DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA. 
IMPOSSIBILIDADE. A responsabilidade do devedor é de natureza 
patrimonial, pois, apenas os seus bens presentes e futuros 
respondem pelo cumprimento de suas obrigações (art. 789 do 
Código de Processo Civil). Essa regra legal traduz uma garantia 
civilizatória inserta, implicitamente, no rol exemplificativo do art. 
5º da Constituição Federal, pois parte da mesma premissa que 
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veda a prisão civil por dívida. A partir dessa diretriz normativa, a 
pretensão do exequente em obter a suspensão da Carteira Nacional 
de Habilitação - CNH da sócia da empresa devedora, visando 
compeli-la a cumprir obrigação de pagar, sequer se assemelha a 
uma restrição de direito patrimonial e, por essa razão, não encontra 
respaldo jurídico para essa finalidade, a teor do disposto no art. 
789 do Código de Processo Civil. Embora o Juiz possa valer-
se de medidas coercitivas atípicas para assegurar a efetivação 
da decisão judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto 
prestação pecuniária (art. 139, IV, do Código de Processo Civil), a 
interpretação dessa regra legal deve ser de maneira sistemática, em 
relação ao art. 789 do Código de Processo Civil. E, esse modo de 
interpretar não permite que o Juiz adote medidas diversas daquelas 
que extrapolam o âmbito patrimonial do devedor, sendo necessário 
observar, ainda, a impenhorabilidade de bens que se destinam a 
permitir a existência digna da pessoa humana (moradia, alimentos, 
salários e outros).
Proc. TRT nº  0000089-74.2016.5.11.0052 (AP),  Ac. 1ª Turma,  
pub. DEJT  02.10.2019
Rel. Desembargadora Solange Maria Santiago Morais

CONSULTA PELO SISTEMA DE INVESTIGAÇÃO DE 
MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS - SIMBA. LEI COMPLEMENTAR 
N. 105/2001. Para que seja autorizada a quebra do sigilo bancário, 
não basta o inadimplemento do crédito trabalhista, uma vez que o 
sistema deve ser utilizado em razão da necessidade de apuração 
de fraudes em movimentações financeiras.
Proc. TRT nº  00000063-66.2015.5.11.0002 (AP),  Ac. 1ª Turma,  
pub. DEJT  20.09.2019
Rel. Desembargadora Solange Maria Santiago Morais

EX-SÓCIO DA EXECUTADA E SÓCIO DE FATO DA 
AGRAVANTE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE 
JURÍDICA. ART. 50 DO CCB. Comprovado nos autos que o ex-sócio 
da executada é sócio de fato da empresa agravante, configurando 
abuso da personalidade jurídica e confusão patrimonial, correta a 
decisão que desconsiderou a personalidade jurídica da executada 
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alcançando o ex-sócio e integrou a agravante no polo passivo da 
ação. Mantido o bloqueio de numerário, na forma do art. 50 do 
CCB. Agravo de petição a que se nega provimento.
Proc. TRT nº  0002338-45.2016.5.11.0004 (AP),  Ac. 1ª Turma,  
pub. DEJT  13.09.2019
Rel. Desembargadora Francisca Rita Alencar Albuquerque

DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS A MAIOR PELA 
EXEQUENTE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. 
Em sendo apurado o recebimento, ainda que de boa fé, de valores 
superiores ao montante efetivamente devido à Autora, deve haver 
a sua restituição, em homenagem ao princípio da vedação do 
enriquecimento sem causa, na forma dos artigos 884 e 885 do 
Código Civil. A devolução do montante ocorrerá com a observância 
de seu valor histórico, ou seja, sem incidência de juros e correção 
monetária, por força da Súmula nº 187 do TST. Logo, escorreita a 
ordem judicial de devolução da quantia de R$ 2.913,81. Agravo de 
Petição da Reclamante Conhecido e Não Provido. 
Proc. TRT nº  0000812-23.2014.5.11.0001, (AP),  Ac. 3ª Turma,  
pub. DEJT  04.09.2019
Rel. Desembargador José Dantas de Góes

AGRAVO DE PETIÇÃO. VIA INADEQUADA. PROCESSO 
EM FASE DE CONHECIMENTO. Acertada a decisão que 
não admitiu o processamento do Agravo de Petição do Autor, 
porquanto, o Agravante visa impugnar decisão proferida em fase de 
conhecimento, na qual o magistrado, reconhecendo vício ocorrido na 
notificação das partes para apresentação de Recurso, determinou 
a realização de nova notificação e concedeu reabertura do prazo 
recursal. Agravo de Instrumento do Reclamante Conhecido e Não 
Provido. 
Proc. TRT nº 0001258-03.2017.5.11.0201 (AIAP),  Ac. 3ª Turma,  
pub. DEJT  04.09.2019
Rel. Desembargador José Dantas de Góes

AGRAVO DE PETIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 
INADEQUAÇÃO. Considerando que o agravante suscita matérias 
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já decididas na fase cognitiva do feito, objetivando rediscutir a 
rejeição da preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho para 
o conhecimento e julgamento do processo, lançada na contestação 
de fls. 23/30, o que se revela impróprio nessa fase executória, 
vez que, a sentença transitou em julgado, deixando o Município, 
transcorrer in albis, o prazo legal para interposição de recurso 
ordinário. Assim, objetivando o agravante, a toda sorte, rediscutir 
a causa, falta ao recurso o pressuposto da adequação. Agravo de 
Petição não conhecido por impropriedade da via eleita.
Proc. TRT nº  0000227-80.2017.5.11.0351 (AP),  Ac. 3ª Turma,  
pub. DEJT  04.09.2019
Rel. Desembargadora Ormy da Conceição Dias Bentes

APELO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA 
SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO. O Agravante se limitou 
a reiterar os exatos termos de sua Impugnação, a qual não foi 
conhecida na origem, por ausência de delimitação dos valores que 
entendia devidos, deixando de expor qual seria seu inconformismo 
com a decisão agravada. Não se conhece de matéria de recurso 
que não ataca os fundamentos da decisão, ante os termos do art. 
1.010, III do CPC/15, de aplicação subsidiária ao Processo do 
Trabalho, bem como nos termos da Súmula 422 do C. TST. Recurso 
da Agravante Não Conhecido. 
Proc. TRT nº  0001596-36.2015.5.11.0010, (AP),  Ac. 3ª Turma,  
pub. DEJT  21.08.2019
Rel. Desembargador José Dantas de Góes

PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRAMINUTA. AUSÊNCIA 
DE DELIMITAÇÃO DOS VALORES IMPUGNADOS. REJEIÇÃO. 
O §1º, do art. 897 da CLT dispõe que à parte incumbe delimitar 
justificadamente as matérias e os valores impugnados no Agravo 
de Petição. No caso, as matérias objeto do apelo prescindem 
de apresentação de planilha de cálculos, porquanto versam 
sobre questões de direito, de modo que merece ser rejeitada a 
preliminar suscitada em Contraminuta pelo Agravado. NULIDADE 
DA EXECUÇÃO. IMPULSO DE OFICIO. NÃO CARACTERIZADA. 
O andamento do feito executivo ocorreu, em virtude do impulso 
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promovido pelo Exequente, conforme requerimento constante nos 
autos, motivo pelo qual resta intacto o artigo 878 da CLT. Logo, 
inexiste nulidade processual a ser reconhecida. LEGITIMIDADE 
PASSIVA. PROCESSO DE EXECUÇÃO. Considerando que o 
Litisconsorte, além de ter participado da relação processual, consta 
no título executivo judicial, com trânsito em julgado, como devedor 
subsidiário, não há que se falar em sua ilegitimidade para integrar o 
polo passivo da execução. NULIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO 
JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. 
INOCORRÊNCIA. A fundamentação das decisões judiciais constitui 
requisito essencial da sentença, nos termos dos arts. 93, inciso IX, 
da CF/88, 489, II, do CPC/15 e 832 da CLT. Todavia, a negativa de 
prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação não decorre 
de manifestação do órgão julgador contrária ao interesse da parte, 
mas da omissão relativa às alegações suscitadas oportunamente, o 
que não se verificou no caso em análise, no qual houve manifestação 
expressa do Juízo originário acerca do motivo pelo qual rechaçou 
a alegação do obreiro. DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 17ª. 
VTM PARA PROSSEGUIR COM A EXECUÇÃO. Improcede a tese 
do Agravante de que decisão administrativa do Núcleo de Apoio 
à Execução teria afastado a competência do juízo da execução, 
porquanto, em ato posterior, o mesmo NAE-CJ determinou que a 
execução em face da empresa Amazonas Segurança e Vigilância 
LTDA transcorresse normalmente nas Varas Trabalhistas. 
PENHORABILIDADE DOS BENS. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO 
PRIVADO. Embora se utilize de verba pública, o Serviço Social do 
Comércio- (SESC), por ostentar natureza jurídica de direito privado, 
não se beneficia das prerrogativas destinadas às pessoas jurídicas 
de direito público, entre as quais, a impenhorabilidade de seus bens 
e o processamento do pagamento de dívidas por meio da expedição 
de precatórios. Agravo de Petição Conhecido e Não Provido. 
Proc. TRT nº  0001049-68.2016.5.11.0007, (AP),  Ac. 3ª Turma,  
pub. DEJT  15.08.2019
Rel. Desembargador José Dantas de Góes
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Aposentadoria

APOSENTADORIA ESPECIAL. ESTABILIDADE PRÉ-
APOSENTADORIA PREVISTA EM CONVENÇÃO COLETIVA 
DE TRABALHO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS 
EXIGIDOS. INDEFERIMENTO. Inexistindo prova nos autos de que 
o autor laborou por mais de 22 anos em regime especial, conforme 
disposto no art. 57 da Lei nº 8.213/91, já que o serviço prestado às 
Forças Armadas não são computados para fins da aposentadoria 
especial, não há como deferir a estabilidade pré-aposentadoria 
requerida, com base na cláusula vigésima sétima da CCT da 
categoria.
Proc. TRT nº  0000333-88.2018.5.11.0001 (ROT),  Ac. 1ª Turma,  
pub. DEJT  12.11.2019
Rel. Desembargadora Francisca Rita Alencar Albuquerque 

PRÊMIO DE APOSENTADORIA. REVOGAÇÃO DA 
PORTARIA Nº 321/1974. EFEITOS NÃO EXTENSIVOS AOS 
CONTRATOS CELEBRADOS ANTERIORMENTE. APLICAÇÃO 
DOS ARTS. 444 E 468 DA CLT E SÚMULA Nº 51 DO TST. Provado 
nos autos que a contratação do reclamante se deu quando em 
vigor a Portaria nº 321/1974, que garantia a percepção de prêmio 
aposentadoria equivalente a 9 salários aos empregados que 
possuíssem entre 36 a 40 anos de serviço, devida a percepção 
do benefício. Modificações posteriores por meio de acordo coletivo 
de trabalho não alcançam os contratados de trabalho firmados 
anteriormente. Para estes, trata-se de alteração lesiva que acarreta 
a invalidade do ato (arts. 444 e 468 da CLT). Entendimento em 
contrário, implicaria ofensa aos princípios da proteção, do direito 
adquirido, da condição mais benéfica e da inalterabilidade 
contratual, vigentes no direito do trabalho. Aplicação da Súmula nº 
51, item I, do TST.
Proc. TRT nº  0000411-30.2019.5.11.0007 (ROT),  Ac. 1ª Turma,  
pub. DEJT  11.11.2019
Rel. Desembargadora Francisca Rita Alencar Albuquerque



47

Assédio Moral

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ASSÉDIO MORAL. 
NÃO CARACTERIZADO. O assédio moral no trabalho, segundo 
a melhor doutrina, exterioriza-se através de atos intimidatórios, 
insultivos que visam a provocar, na vítima, medos ou humilhações, 
capazes de minar sua autoconfiança e isolá-la do meio de trabalho. 
Assim, para a caracterização desse ilícito, devem estar presentes 
a abusividade da conduta, a natureza psicológica do atentado 
à dignidade psíquica do indivíduo, a reiteração da conduta e a 
finalidade de exclusão, situação não demonstrada nos autos.
Proc. TRT nº  0000350-69.2019.5.11.0008 (ROT),  Ac. 1ª Turma,  
pub. DEJT 09.12.2019
Rel. Desembargadora Solange Maria Santiago Morais

ASSÉDIO MORAL PRATICADO POR CONDÔMINO. ÔNUS 
DE INDENIZAR DO CONDOMÍNIO. O assédio moral no trabalho 
caracteriza-se por ser uma conduta abusiva do empregador, 
em decorrência da posição subordinada do empregado, que 
atenta contra sua dignidade, de forma repetitiva e prolongada, 
desestabilizando-o, causando-lhe humilhação, constrangimento 
e pressão psicológica. A prova desse proceder há de ser firme e 
inconcussa. In casu, ficou patente que as ameaças, agressões 
verbais e grosserias foram praticadas por condômino, co-proprietário 
do imóvel. Logo, o condomínio que se equipara a empregador (art. 
2º da CLT) responde pelos danos morais causados a empregada, 
resguardado o direito de regresso.
Proc. TRT nº 0000834-70.2017.5.11.0003 (ROT),  Ac. 1ª Turma,  
pub. DEJT  04.12.2019
Rel. Desembargadora Francisca Rita Alencar Albuquerque 

ASSÉDIO MORAL. OBRIGAÇÃO DE VENDA CASADA. 
DEPOIMENTO TESTEMUNHAL SEM VALOR PROBATÓRIO. 
AUSÊNCIA DE LABOR CONJUNTO OU POR CURTO PERÍODO 
DE TEMPO. O assédio moral caracteriza-se pela conduta perversa 
e insidiosa do sujeito ofensor, que atenta contra a dignidade e/
ou integridade psíquica da vítima, objetivando sua exposição a 
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situações humilhantes e constrangedoras no meio ambiente de 
trabalho. A obrigatoriedade de cumprimento de metas, por meio de 
vendas casadas e sob ameaça de punição ou desemprego, constitui 
assédio moral e traz pressões constantes ao obreiro. Entretanto, 
emergindo dos autos que testemunha e autor não laboraram de 
forma simultânea ou que, se ocorrido, o foi por exíguo período, não 
há falar em valor probatório do depoimento, isso porque o assédio 
moral se dá de forma repetitiva e continuada, sendo imprescindível 
o contato mais extenso, o que se agrava ante a existência de 
declaração em sentido contrário por parte da testemunha da 
reclamada, havendo a prevalência da presunção a favor da ré ante 
a distribuição do ônus da prova. Recurso conhecido e não provido
Proc. TRT nº  0000994-80.2017.5.11.0008 (ROT), Ac. 2ª Turma,  
pub. DEJT  27.11.2019
Rel. Desembargadora Joicilene Jeronimo Portela Freire

RECURSO DA RECLAMADA. ASSÉDIO MORAL 
ORGANIZACIONAL. COBRANÇA ABUSIVA DE METAS. 
INDENIZAÇÃO DEVIDA. O empregador não está impedido de 
fiscalizar o trabalho realizado por seu empregado e de cobrar melhor 
desempenho no exercício de suas tarefas, desde que observados 
os limites do bom senso e do respeito. A ilicitude da conduta patronal 
reside na forma abusiva de cobrar o cumprimento de metas, bem 
como na exposição dos resultados perante os demais empregados. 
Recurso conhecido e não provido.

RECURSO DO RECLAMANTE. ACÚMULO DE FUNÇÕES. 
PROVA INEXISTENTE. O acúmulo de funções caracteriza-se 
quando ocorre novação objetiva do contrato de trabalho, mediante a 
exigência de trabalho qualitativamente diverso daquele contratado, 
ou ainda, quando ocorre acúmulo de atividades diversas das 
contratadas. A inexistência de provas no sentida da pretensão 
obreira conduz ao indeferimento do pedido. Recurso conhecido e 
não provido
Proc. TRT nº 0001231-05.2017.5.11.0012 (ROT),  Ac. 2ª Turma,  
pub. DEJT  18.11.2019
Rel. Desembargadora Marcia Nunes da Silva Bessa
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ASSÉDIO MORAL E SEXUAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. 
NÃO CARACTERIZAÇÃO. O contexto probatório não endossa 
a tese obreira no tocante às investidas sexuais do encarregado, 
nem há prova da autoria dos escritos no banheiro da empresa com 
palavras indecorosas endereçadas à reclamante. Os depoimentos  
das testemunhas carecem de consistência e força persuasiva, 
considerando que uma não estava trabalhando na reclamada nos 
períodos em que aconteceram os fatos, e a outra só abrangeu 2 
meses, tendo seus relatos fugido à lógica e com inconsistências. A 
prova de assédio sexual e moral, há de ser firme e inconcussa. Não 
demonstrada a ilicitude da conduta patronal, impossível acolher a 
pretensão indenizatória da empregada.
Proc. TRT nº 0000227-96.2018.5.11.0011 (ROT),  Ac. 1ª Turma,  
pub. DEJT  11.11.2019
Rel. Desembargadora Francisca Rita Alencar Albuquerque 

ASSÉDIO MORAL. DANOS MORAIS DEVIDOS. MONTANTE 
INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. Restando 
demonstrado nos autos o alegado assédio moral, cabível o 
pagamento de indenização por danos morais, que deve ser arbitrado 
com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, 
levando-se em consideração o conjunto probatório dos autos. No 
caso dos autos, analisando as circunstâncias do assédio sofrido, 
entendo que o valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau se 
apresenta excessivo, devendo ser reduzido para R$30.000,00. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REFORMA 
TRABALHISTA. APLICAÇÃO DA LEI ANTERIOR. INDEVIDOS. 
Possuindo os honorários advocatícios natureza híbrida, não se 
aplicam aos processos em curso as novas disposições sobre o 
assunto, conforme reconhecido, inclusive, na IN 41 do TST. Dessa 
forma, não preenchidos os requisitos elencados na súmula 219 do 
C. TST, bem como previstos na Súmula 13 deste E. TRT, indevida 
a condenação em honorários advocatícios. Recurso conhecido e 
parcialmente provido.
Proc. TRT nº 0001344-68.2017.5.11.0008 (RO),  Ac. 3ª Turma,  pub. 
DEJT  16.07.2019
Rel. Desembargadora Maria de Fátima Neves Lopes
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ASSÉDIO MORAL. A prova oral produzida nos autos 
evidenciou que a reclamante era alvo de excessiva cobrança em 
torno das metas, alvo de gritos quando a equipe cometia erros, 
importunação gerada pelo apalpar dos seios da reclamante, bem 
como, o empurrão que sofreu caindo sob o pallet.

Tais fatos são suficientes para caracterizar o assédio moral.
Considerando a ocorrência simultânea de 2 motivos graves: 

a importunação que fere a intimidade da reclamante com o toque 
em seus seios e o empurrão dado pela superiora e a queda próximo 
aos paletes, me levam a enquadrar a natureza da ofensa como 
gravíssima, razão pela qual, majoro a condenação em indenização 
por danos morais para R$ 48.788,28, o equivalente a 36 vezes o 
salário contratual do ofendido.

Recurso da reclamada conhecido e não provido. 
Recurso do reclamante conhecido e provido para majorar 

a indenização por danos morais decorrente do assédio, eis que 
a ofensa é gravíssima, arbitrando o valor da indenização em R$ 
48.788,28, o equivalente a 36 vezes o salário contratual do ofendido.
Proc. TRT nº nº 0002002-77.2017.5.11.0013(RO),  Ac. 1ª Turma,  
pub. DEJT  03.07.2019
Rel. Juíza do Trabalho Yone Silva Gurgel Cardoso - Convocada

Auto de Infração

ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. LAVRATURA APÓS 
O PRAZO DE 24H. RESTRIÇÃO DA PENALIDADE AO AGENTE 
A lavratura de auto de infração em prazo superior aoPÚBLICO. 
disposto no art. 629, §1º da CLT não evidencia nulidade do 
instrumento, mas tão somente responsabilidade administrativa 
imputada ao agente público Assim, não há que se questionar sua 
validade. Recurso conhecido e desprovido.
Proc. TRT nº  0000804-50.2018.5.11.0019 (ROT), Ac. 2ª Turma,  
pub. DEJT  27.11.2019
Rel. Desembargadora Joicilene Jeronimo Portela Freire

DOCUMENTO NOVO. SÚMULA Nº 8 DO TST. NÃO 
CONHECIMENTO. Nos moldes da Súmula nº 8 do TST, a juntada 
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de documento na fase recursal, apenas se justifica quando provado 
justo impedimento para a sua oportuna apresentação ou caso se 
refira a fato posterior à sentença. Na lide em análise, a Recorrente 
acostou aos autos, com a interposição do apelo, documentos 
novos, os quais poderiam - e deveriam - ter sido apresentados 
antes da sentença, de modo que a juntada tardia deles não 
desafia conhecimento, conforme a inteligência do referido verbete 
sumular. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DEMAIS ATOS 
ADMINISTRATIVOS. BIS IN IDEM. VIGÊNCIA DE ACORDO 
JUDICIAL COM O MPT EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO 
DA COTA DE CONTRATAÇÃO DE TRABALHADORES COM 
DEFICIÊNCIA. ARTIGO 93 DA LEI Nº 8.213/91. Reputam-se 
nulos, não somente o auto de infração, como também os demais 
atos administrativos dele decorrentes, impostos à Autora pela 
fiscalização do MTE, com relação ao descumprimento da cota de 
contratação de trabalhadores com deficiência, previsto no artigo 93 
da lei nº 8.213/91, quando procedido no período em que vigorava 
acordo judicial entabulado com o MPT, em sede de Ação Civil 
Pública, no qual restou deferido à empresa o prazo de 27 meses 
para sua regularização, sob pena de caracterizar bis in idem e ofensa 
aos artigos 5º, XXXVI, da CF/88 e 831, parágrafo único, da CLT. 
Ademais, a Autora, nos autos da ACP, comprovou o cumprimento 
do preceito legal, no prazo acordado, não subsistindo, destarte, 
plausibilidade jurídica a ensejar a aplicação de multa administrativa. 
INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 
LEI Nº 13.467/2017. PERCENTUAL CONFORME PARÂMETROS 
DA SÚMULA Nº 219, VI, DO TST. FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 
85, §3º, I, DO CPC. A derrota da parte Litigante implica para ela o 
ônus de arcar com os honorários advocatícios da parte adversa, 
os quais, também, são devidos nas ações ajuizadas contra a 
Fazenda Pública, consoante o artigo 791-A, §1º, da CLT. In casu, 
considerando o provimento do apelo recursal, com a procedência 
da decretação de nulidade do ato administrativo, deve ser invertido 
o ônus da sucumbência, para condenar a UNIÃO ao pagamento de 
honorários advocatícios em prol dos patronos da Autora, no valor 
de R$ 15.339,66, correspondentes ao percentual de 10%, fixado 
de acordo com o parâmetro estabelecido na Súmula 219, VI, do 
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TST c/c artigo 85, §3º, I, do CPC, por se tratar de ente integrante 
da Fazenda Pública. Recurso Ordinário da Autora Conhecido e 
Provido.
Proc. TRT nº  0000207-96.2018.5.11.0014 (ROT),  Ac. 3ª Turma,  
pub. DEJT  27.11.2019
Rel. Desembargador José Dantas de Góes

COTA DE EMPREGO RESERVADA A PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA. AUTO DE INFRAÇÃO FIRMADO POR AUDITOR 
FISCAL NA VIGÊNCIA DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE 
CONDUTA - TAC. A autuação concomitante do Ministério do 
Trabalho e Emprego e do Ministério Público do Trabalho, em relação 
a um mesmo fato, configura bis in idem. Este tipo de autuação viola 
a boa-fé e a segurança jurídica, tendo em vista que a empresa se 
comprometeu, perante o Ministério Público do Trabalho, a ajustar 
sua conduta à legislação trabalhista, no período de tempo que lhe 
fora concedido, sendo cabível a execução direta na Justiça do 
Trabalho, em caso de descumprimento das cláusulas constantes 
do Termo de Ajustamento de Conduta.
Proc. TRT nº  0000005-46.2018.5.11.0006 (ROT),  Ac. 1ª Turma,  
pub. DEJT 20.09.2019
Rel. Desembargadora Solange Maria Santiago Morais

RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA. ANULAÇÃO DE 
AUTO DE INFRAÇÃO. É nulo o auto de infração lavrado fora do 
local da inspeção, sem a devida apresentação de motivo justificado 
para esse procedimento. Recurso conhecido e improvido. 
Proc. TRT nº  0001214-21.2016.5.11.0006 (ROT),  Ac. 1ª Turma,  
pub. DEJT 12.09.2019
Rel. Desembargador Audaliphal Hildebrando da Silva

NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. TERMO DE 
AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO PERANTE O MPT 
ANTERIORMENTE À FISCALIZAÇÃO DO MINISTÉRIO DO 
TRABALHO. Por ocasião da autuação da empresa, estava em 
curso o Termo de Ajustamento de Conduta, por ela firmado perante 
o Ministério Público do Trabalho, comprometendo-se a preencher 
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as cotas de pessoas com deficiência e beneficiários reabilitados 
no percentual previsto no artigo 93 da Lei n.8.213/1991, sendo ali 
estabelecidos cronograma e condições para seu cumprimento. Em 
que pese o dever legal imposto ao Fiscal do Trabalho de proceder à 
lavratura do Auto de Infração quando constatado o descumprimento 
da lei, há que ser prestigiado o cumprimento do TAC, na forma 
pactuada perante o órgão competente, em observância ao princípio 
da segurança jurídica, não podendo a empresa ser penalizada 
administrativamente pela insuficiência de trabalhadores especiais 
nos seus quadros, durante o prazo fixado no respectivo termo, para 
cumprimento da obrigação.
Proc. TRT nº  0000004-61.2018.5.11.0006 (ROT),  Ac. 1ª Turma,  
pub. DEJT 10.07.2019
Rel. Desembargadora Solange Maria Santiago Morais
                 
Auxílio Alimentação

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. Tratando-
se de salário utilidade, o auxílio alimentação, fornecido pelo 
empregador, tem caráter salarial, integrando a remuneração do 
empregado, para todos os efeitos legais. Inteligência da Súmula 
241 do C. Tribunal Superior do Trabalho. Recurso conhecido e 
parcialmente provido.
Proc. TRT nº  0000344-68.2019.5.11.0006 (RO),  Ac. 3ª Turma,  
pub. DEJT 13.08.2019
Rel. Desembargador Jorge Alvaro Marques Guedes

Bancário

RECURSO ORDINÁRIO. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.  
ART.224,§ 2º, da CLT. OJT 70 SBDI-1.  Para que ocorra o 
enquadramento do empregado bancário nas disposições contidas 
no art. 224, § 2º, da CLT, é necessário ficar comprovado, no caso 
concreto, que o empregado exercia efetivamente as funções aptas 
a caracterizar o cargo de confiança bancário, e, ainda, que elas se 
revestiam de fidúcia especial. Não compete ao poder empresarial, 
desse modo, fixar tipificação anômala de cargo de confiança 
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bancário. Por outro lado, a opção do empregado para exercício 
do cargo não importa renúncia à jornada de seis horas. No caso 
dos autos, as provas revelam que, a despeito do exercício de 
atribuições mais complexas, a reclamante não exercia típico cargo 
de confiança bancário quando ocupou o cargo de Supervisora de 
Canais, nos moldes do art. 224, § 2º, da CLT, pois ficou comprovado 
que as funções exercidas se delineavam como meramente 
técnicas, sem maiores poderes ou mesmo responsabilidades que 
demandassem maior grau de fidúcia.  Dessa forma, são devidas as 
7ª e 8ª horas trabalhadas como extras conforme entendeu o Juízo 
de primeiro grau. Contudo, a SBDI-I/TST firmou entendimento no 
sentido de que deve ser deferida a compensação das horas extras 
com a diferença entre os valores percebidos a título de gratificação 
prevista no plano de cargos e salários da CEF para jornada de 
oito horas com a estipulada para a jornada de seis horas, pois o 
pagamento da gratificação almeja remunerar o labor exercido nas 
7ª e 8ª horas, e não maior grau de responsabilidade do empregado. 
Aplicação da OJT 70 da SBDI-1. Recurso Ordinário conhecido e 
parcialmente provido.
Proc. TRT nº 0001337-38.2017.5.11.0053 (RO),  Ac. 2ª Turma,  
pub. DEJT 18.09.2019
Rel. Desembargador  Lairto José Veloso

INTERVALO DIGITADOR. ART. 72  DA  CLT. CAIXA 
EXECUTIVO BANCÁRIO. DESCUMPRIMENTO DE TERMO DE 
AJUSTAMENTO DE  CONDUTA, DE  NORMATIVO INTERNO 
DA CAIXA ECONÔMICA  E  DOS   ACORDOS COLETIVOS. A 
concessão  do  intervalo  de  digitação  previsto  no  art.   72  da  
CLT   aos empregados da Caixa Econômica Federal estriba-se 
no Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre  o Banco e o 
Ministério Público do Trabalho em  1997. Embora o Banco alegue 
a não  mais  vigência do TAC, ante  a alteração das  circunstâncias 
que  lhe  deram ensejo, não  se constata, do  exame  dos   autos,  
tal  alteração,  na  medida  em  que   a  previsão  de concessão   
do    tempo   intervalar   de    10    minutos   continuou   sendo 
reproduzida nos  Acordos Coletivos de Trabalho entabulados entre  
a Caixa e seus  empregados, bem  como no Normativo Interno 
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da empresa pública e no  interior de suas  agências bancárias, 
sendo relevante o destaque de que não se tem notícia, no presente 
feito,  da derrogação de tais previsões normativas. Recurso do 
reclamante conhecido e provido. Recurso da reclamada conhecido 
e não  provido.
Proc. TRT nº  0000329-43.2017.5.11.0015 (RO), Ac. 2ª Turma,  pub. 
DEJT  03.09.2019
Rel. Desembargadora Joicilene Jeronimo Portela Freire

BANCÁRIO. GERENTE GERAL. JORNADA EXCESSIVA. 
DOENÇAS  RELACIONADAS  AO  TRABALHO.  DANO MORAL. 
Embora os trabalhadores ocupantes de cargo de gerência não 
estejam submetidos às normas celetistas relacionadas à duração do 
trabalho (art. 62, II, da CLT), não se autoriza que tais trabalhadores 
sejam submetidos a jornadas excessivas de trabalho, de forma a 
comprometer significativamente suas relações sociais e o convívio 
familiar, elementos inerentes à dignidade humana. Dessa forma, 
comprovado que o reclamante cumpria jornada de trabalho 
excessiva e  que,  por  isso,  desenvolveu doenças em razão  da 
rotina  laboral, impõe-se a condenação da reclamada ao pagamento 
de indenização por dano moral. Recurso conhecido e provido em 
parte.
Proc. TRT nº  0001440-79.2016.5.11.0053 (RO), Ac. 2ª Turma,  pub. 
DEJT  26.08.2019
Rel. Desembargadora Marcia Nunes da Silva Bessa

HORAS INTERVALARES. CAIXA BANCÁRIO. PAUSA DE 
10 MINUTOS A CADA 50 MINUTOS TRABALHADOS. TERMO 
DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. Inexistindo a alteração das 
circunstâncias que deram ensejo ao Termo de Ajustamento de 
Conduta entabulado entre a reclamada e o Ministério Público do 
Trabalho, o qual concedeu aos empregados da ré pausa intervalar 
de 10 (dez) minutos a cada 50 (minutos) de labor, faz jus o obreiro 
exercente da função de caixa ao pagamento de tal intervalo não 
concedido, com o acréscimo de 50% e reflexos daí decorrentes. 
Recurso ordinário conhecido e parcialmente provido.
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Proc. TRT nº  0000066-40.2019.5.11.0015 (RO), Ac. 3ª Turma,  pub. 
DEJT  15.07.2019
Rel. Desembargador Jorge Alvaro Marques Guedes

Cálculos

AGRAVO DE PETIÇÃO DO EXEQUENTE. IMPUGNAÇÃO 
AOS CÁLCULOS. Analisando a planilha de cálculos elaborada 
por contador do Juízo, observa-se que, de fato, a apuração do 
imposto de renda pessoa física não obedeceu aos critérios da IN 
1500/14, no que tange à tabela progressiva da Receita Federal. Na 
verdade, o caso é de isenção do imposto de renda, de modo que o 
aludido cálculo deve ser refeito em atenção às normas da Receita 
Federal aplicáveis ao caso. Já no que se refere à data de início da 
aplicação dos juros de mora, não assiste razão ao agravante. É que 
ficou demonstrado que a data para cálculo dos juros de mora foi a 
efetivamente constante do sistema APT (ação física na época da 
propositura). Recurso conhecido e parcialmente provido.
Proc. TRT nº  0000440-29.2014.5.11.0501 (AP), Ac. 2ª Turma,  pub. 
DEJT  16.12.2019
Rel. Desembargador Audaliphal Hildebrando da Silva 

AGRAVO DE PETIÇÃO. CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO. 
VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. 
Não cabe se falar em preclusão quando há o questionamento  
oportuno  sobre  os  cálculos  de  liquidação homologados pelo juízo 
da execução, sobretudo quando há a provável violação à coisa 
julgada. Interpretação a partir do art. 879, §1º, da CLT, segundo 
o qual na liquidação não se modificará ou inovará a sentença 
liquidanda. Agravo de petição conhecido e provido.
Proc. TRT nº  0000349-44.2015.5.11.0002 (AP), Ac. 2ª Turma,  pub. 
DEJT  06.12.2019
Rel. Desembargadora Márcia Nunes da Silva Bessa

BASE DE CÁLCULO DO NÚMERO DE APRENDIZES A 
SEREM CONTRATADOS. ART. 429 DA CLT. OBRIGAÇÃO DE  
FAZER.  Nos  termos  dos  artigos  429  da  CLT  e  do  Decreto 
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9.579/18 não existe previsão legal que determine a exclusão das 
funções  de  gari  e  motorista  da  base  de  cálculo  do  número  de 
aprendizes a ser contratado pela reclamada. Importante também 
destacar  que  as  funções  aqui  debatidas,  constam  no  CBO  
como funções que demandam formação profissional, logo cabível 
a inclusão na base de cálculo. ASTREINTES. Entendo razoável o 
prazo de 90 dias a contar da publicação do presente acórdão para 
que a empresa cumpra  a  determinação  judicial  sob  pena  de  
multa  diária  de  R$5.000,00  por  aprendiz  não  contratado.  DANO  
MORAL COLETIVO. O valor fixado deve obedecer os critérios de 
razoabilidade e proporcionalidade e que não se torne irrelevante a 
este e acabe por não desestimular práticas semelhantes, é impositiva 
a reforma da sentença, por ser reduzido o valor de R$ 50.000,00 
arbitrado pelo Juízo de origem, devendo tal valor ser aumentado 
para 150.000,00. Ressalto que todos os valores deferidos  devem 
ser revertidos preferencialmente, a entidades, projetos ou fundos 
que permitam  recomposição  de  danos  coletivos  causados  aos 
trabalhadores e à comunidade lesada, a serem apontados pelo 
Ministério Público do Trabalho, porquanto em consonância com o 
artigo 11 da Lei nº 7.347/85, como pleiteado. (Recursos conhecidos 
e provido ao reclamante e não provido à reclamada).
Proc. TRT nº 0001644-97.2017.5.11.0018 (ROT), Ac. 2ª Turma,  
pub. DEJT  31.10.2019
Rel. Desembargadora Márcia Nunes da Silva Bessa

DEDUÇÃO DE VALORES PAGOS. Comprovado que, nos 
cálculos juntados com a sentença de mérito, houve a dedução dos 
valores já quitados pela Reclamada, bem como, foram consideradas 
as folgas usufruídas pelo Autor, inclusive aquelas existentes aos 
domingos e feriados, para a correta apuração das horas extras 
devidas, conforme parâmetros estabelecidos no decisum, impõe-
se a manutenção da sentença de primeiro grau, com a rejeição dos 
argumentos aduzidos no apelo patronal. Por fim, destaca-se que, 
em nenhum momento, o Juízo a quo considerou a concessão ou 
não do intervalo intrajornada, para o deferimento das horas extras. 
Recurso Ordinário da Reclamada Conhecido e Não Provido.
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Proc. TRT nº 0000872-06.2018.5.11.0017 (ROT),  Ac. 3ª Turma,  
pub. DEJT  02.10.2019
Rel. Desembargador José Dantas de Góes

AGRAVO DE PETIÇÃO. SENTENÇA DE IMPUGNAÇÃO 
AOS CÁLCULOS. ART. 879, §2º, CLT. INADEQUAÇÃO. NÃO 
CONHECIMENTO. A decisão que aprecia a Impugnação aos 
Cálculos, apresentada com base no art. 879, §2º, da CLT, tem caráter 
interlocutório, pois não exaure a prestação jurisdicional, sendo, 
portanto, irrecorrível, tendo em vista que o momento oportuno para 
discussão de tais matérias é após a garantia do juízo, quando da 
Impugnação à Sentença de Liquidação, conforme preceitua o §3º 
do art. 884 da CLT. Agravo de Petição Não Conhecido. 
Proc. TRT nº 0001591-52.2017.5.11.0007 (AP),  Ac. 3ª Turma,  pub. 
DEJT  04.09.2019
Rel. Desembargador José Dantas de Góes

IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. MULTA DO ART. 467 
DA CLT. BASE DE CÁLCULO. Nos termos do art. 467 da CLT, 
se o empregador não pagar na primeira audiência as verbas 
incontroversas que deveriam ter sido pagas na rescisão do contrato 
de trabalho, deverá pagá-las acrescida da multa de 50%. Destarte, 
a indenização de 40% do FGTS é verba devida na hipótese de 
extinção do contrato de trabalho por dispensa sem justa causa, 
possui natureza rescisória e, não tendo sido paga no prazo legal, 
está sujeita à incidência da multa citada. Tal situação não ocorre, 
entretanto, com as parcelas relativas às horas extras, seja porque 
não se tratam, no caso, de parcelas incontroversas, seja porque 
não são verbas rescisórias propriamente ditas, mas parcelas 
devidas no decorrer do pacto laboral, razão porque não compõem 
a base de cálculo da multa do art. 467 da CLT. Impõe-se, portanto, 
o refazimento dos cálculos, ante a ocorrência de violação da coisa 
julgada, consoante artigos 502 do CPC/2015 c/c artigo 879, §1º, da 
CLT. Agravo de Petição Conhecido e Parcialmente Provido. 
Proc. TRT nº 0002195-11.2016.5.11.0019 (AP),  Ac. 3ª Turma,  pub. 
DEJT  21.08.2019
Rel. Desembargador José Dantas de Góes
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AGRAVO DE PETIÇÃO. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. 
REFLEXOS DE DIFERENÇAS SALARIAIS. Não merece 
acolhimento a impugnação apresentada pela Executada em face 
da conta homologada, uma vez que os cálculos de liquidação 
observaram a variação, mês a mês, de cada parcela recebida, 
individualmente, pelo Reclamante e pelo paradigma, tendo 
computado, em separado, as repercussões no DSR e das 
diferenças salariais sobre 13º e 1/3 de férias, a fim de evitar excesso 
de execução e em estrita observância ao comando passado em 
julgado. Na verdade, a Agravante busca inovar a parametrização, 
em desrespeito ao comando sentencial e aos termos da coisa 
julgada, previstos no artigo 502 do CPC/2015. JUROS DE MORA. 
CORREÇÃO MONETÁRIA. BASE DE CÁLCULO. A base de 
cálculo para fins de incidência dos juros de mora deve ser aquela 
que já se encontra deduzida a contribuição previdenciária, tendo 
tal premissa sido observada nos cálculos homologados elaborados 
pela contadoria do juízo, não havendo que se falar em excesso 
de execução no aspecto. JUROS DECRESCENTES. No caso, 
houve o deferimento de verbas vencidas após a propositura da 
ação, de modo que os juros moratórios respectivos devem ser 
computados de forma decrescente e a partir de cada vencimento, e 
não a partir do referido ajuizamento, quando ainda não reconhecido 
judicialmente o direito à parcela e não se encontrava vencida a 
obrigação. RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS. DEDUÇÃO. 
Nos termos do art. 22, I , da Lei no 8.212 /1991 e da Súmula 368, do 
C. TST, a observância ao limite máximo do salário de contribuição 
somente diz respeito à cota-parte do empregado, e não à do 
empregador, que deve ser recolhida sobre o total da remuneração 
paga ou creditada. Agravo de Petição da Executada Conhecido e 
Parcialmente Provido. 
Proc. TRT nº 0001715-85.2015.5.11.0013 (AP),  Ac. 3ª Turma,  pub. 
DEJT  15.08.2019
Rel. Desembargador José Dantas de Góes

ERRO DE CÁLCULO. NÃO INCIDÊNCIA DE PRECLUSÃO. 
No caso em análise, a despeito de estar intempestiva a 
impugnação aos cálculos apresentada pela Reclamante, verifica-
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se que a primeira planilha elaborada pela contadoria da Vara 
está em desacordo com o comando judicial passado em julgado, 
que determinou expressamente a condenação da Reclamada e, 
subsidiariamente, do Litisconsorte ao pagamento de indenização 
substitutiva do seguro desemprego, caso a Ré deixasse de juntar 
as guias correspondentes, o que ocorreu, in casu. Assim, nos 
termos do parágrafo único do art. 897-A da CLT, art. 833 da CLT 
e inciso I do art. 494 do CPC/2015, a correção de evidente erro 
de cálculo pode e deve ser feita a qualquer tempo, inclusive de 
ofício pelo Juízo, a fim de que seja preservada a vontade real do 
órgão julgador. Agravo de Petição do Litisconsorte Conhecido e 
Parcialmente Provido. 
Proc. TRT nº 0000013-85.2016.5.11.0008 (AP),  Ac. 3ª Turma,  pub. 
DEJT  14.08.2019
Rel. Desembargador José Dantas de Góes

Cerceamento de Defesa

RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMANTE. PRELIMINAR 
DE NULIDADE PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. 
DISPENSA DA OITIVA DE TESTEMUNHA. ACOLHIMENTO. 
Restando evidente o prejuízo causado à parte que pretendia produzir 
prova oral acerca de fatos alegados na inicial e ainda controvertidos 
na causa, cabe acolhimento da preliminar de nulidade processual 
por cerceamento de defesa e conseqüente retorno dos autos à Vara 
de origem para oportunizar a oitiva das testemunhas arroladas ao 
feito pelo recorrente. Recurso ordinário conhecido e provido para 
efeito de reconhecimento do cerceamento de defesa.
Proc. TRT nº 0000866-91.2016.5.11.0009 (RO), Ac. 2ª Turma,  pub. 
DEJT  08.11.2019
Rel. Desembargador  Lairto José Veloso

PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO DA OITIVA DAS 
PARTES E DA TESTEMUNHA. CERCEAMENTO DE DEFESA. 
NULIDADE CONFIGURADA. Nos termos do art. 371 do CPC/2015, 
todo e qualquer indeferimento de produção de prova deve ser 
razoável e devidamente fundamentado, sob pena de caracterizar 
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a ocorrência de cerceamento de defesa, por ofensa ao art. 5º, LV, 
da Constituição Federal, que garante o contraditório e o direito de 
defesa às partes litigantes, consubstanciado no direito de ampla 
produção de provas das alegações feitas em Juízo. A decisão do 
juízo de origem resultou em manifesto prejuízo à parte reclamante, 
impondo-se, desta forma, o reconhecimento da nulidade da 
decisão, para determinar o retorno dos autos à Vara de Origem, 
para a regular instrução processual. Recurso conhecido e provido.
Proc. TRT nº 0000285-70.2018.5.11.0053 (ROT), Ac. 3ª Turma,  
pub. DEJT  08.10.2019
Rel. Desembargadora Maria de Fátima Neves Lopes

CERCEAMENTO DE DEFESA. RITO ORDINÁRIO. 
INDEFERIMENTO DE ADIAMENTO DA AUDIÊNCIA DE 
INSTRUÇÃO E  DE  INTIMAÇÃO DE  TESTEMUNHAS. NULIDADE  
DA   SENTENÇA.  Conforme  entendimento  do   TST,   o direito 
da parte  ao adiamento da audiência de instrução e intimação das 
testemunhas que  não  compareceram espontaneamente nasce 
no  momento em que  constatada tal ausência. Assim, feito  o 
requerimento, o juízo  tem  o dever de adiar  a audiência e abrir  prazo 
razoável para  o fornecimento dos dados necessários à intimação 
das  testemunhas, sob  pena  de configuração de cerceamento de 
defesa e consequente nulidade da sentença. Recurso conhecido e 
provido.
Proc. TRT nº  0000447-34.2017.5.11.0010 (RO), Ac. 2ª Turma,  pub. 
DEJT  09.09.2019
Rel. Desembargadora Joicilene Jeronimo Portela Freire

RECURSO DO RECLAMANTE. CERCEAMENTO DE 
DEFESA. POSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS 
ATÉ O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. 
Esta especializada admite a juntada de documentos destinados à 
produção de provas até o encerramento da instrução, tendo em vista 
os termos contidos no artigo 845 da CLT. Assim, o indeferimento 
da juntada de um “pen drive” com imagens gravadas pelo próprio 
reclamante, onde pretendia comprovar o acúmulo funcional, antes 
do encerramento da instrução, cerceou o seu direito de defesa, de 
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forma a tornar nulos os atos a partir daquele momento processual. 
Julgado anulado para determinar o retorno dos autos à Vara de 
origem para a produção da prova, para posterior decisão como 
entender de direito. Recurso conhecido e provido.
Proc. TRT nº 0000535-41.2018.5.11.0009 (ROT), Ac. 3ª Turma,  
pub. DEJT 15.08.2019
Rel. Desembargadora Ormy da Conceição Dias Bentes

RECURSO DA RECLAMADA. NULIDADE DA SENTENÇA. 
CERCEAMENTO DE DEFESA. O cerceamento de defesa se dá 
quando ocorre uma limitação na produção de provas de uma das 
partes no processo, que acaba por prejudicar a parte em relação 
ao seu objetivo processual. Qualquer obstáculo que impeça uma 
das partes de se defender da forma legalmente permitida gera o 
cerceamento da defesa, causando a nulidade do ato e dos que se 
seguirem, por violar o princípio constitucional do Devido Processo 
Legal. Recurso ordinário conhecido e provido.
Proc. TRT nº 0000144-12.2018.5.11.0551 (ROT), Ac. 3ª Turma,  
pub. DEJT 25.07.2019
Rel. Desembargador  Audaliphal Hildebrando da Silva

CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. Não existe 
presunção de suspeição de testemunha que litiga ou já litigou 
contra a mesma empregadora, sendo forçoso concluir que, no 
presente caso, não se caracteriza parcialidade das testemunhas, 
diante da ausência de qualquer prova nesse sentido. COMISSÃO 
PELA VENDA DE PRODUTOS NÃO BANCÁRIOS. Tendo a 
reclamante provado que comercializava produtos não bancários, 
deve ser reconhecido o direito ao plus salarial, porém em montante 
compatível com o acréscimo de atribuições verificado. Recurso 
conhecido e parcialmente provido.
Proc. TRT nº 0000616-43.2016.5.11.0014 (RO), Ac. 3ª Turma,  pub. 
DEJT  09.07.2019
Rel. Desembargadora Maria de Fátima Neves Lopes

CERCEAMENTO DE DEFESA. O empregado recorrente 
protesta do prova pericial efetivamente realizada, mas não 
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apresentou protestos por ocasião da Audiência que a determinou. 
Seu pedido, posterior a este momento resta precluso. Ademais, a 
empresa recorrida, apresentou documentação que lhe eximiria de 
pagar os adicionais requeridos. Consequentemente, a realização 
de perícia específica é o meio adequado para o deslinde da 
controvérsia. Cerceamento de defesa inexistente. ADICIONAIS DE 
INSALUBRIDADE  E PERICULOSIDADE. LAUDO DESFAVORÁVEL. 
ADICIONAIS INDEVIDOS. Atestando as conclusões do perito que 
o reclamante somente acompanhava o abastecimento de gás em 
empilhadeiras na ausência do almoxarife, o que não aconteceu, 
de acordo com a constatação, apenas 1 vez ao mês e por 40m, a 
eventualidade da ação específica do empregado, não autoriza a 
procedência do adicional de periculosidade pretendido. Quanto à 
insalubridade, também não identificada pela atividade pericial.
Proc. TRT nº 0000969-52.2017.5.11.0013 (ROT), Ac. 1ª Turma,  
pub. DEJT  05.07.2019
Rel. Desembargador David Alves de Mello Junior 

Coisa Julgada

TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO 
COM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. HOMOLOGADO 
JUDICIALMENTE. COISA JULGADA. EXISTÊNCIA. Comungo do 
entendimento que não há nenhum vício hábil a macular a expressão 
da vontade do autor, razão pela qual declaro hígida a quitação aposta 
no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), sendo certo que o 
reclamante anuiu expressamente com as suas cláusulas, estando 
assistido por advogado, não havendo razão jurídica para infirmar 
o documento homologado judicialmente, bem como honrado pela 
litisconsorte em seus estritos termos.
Proc. TRT nº  0000953-73.2018.5.11.0301 (RO),  Ac. 1ª Turma,  
pub. DEJT 18.11.2019
Rel. Desembargadora Solange Maria Santiago Morais

AGRAVO DE PETIÇÃO. COISA JULGADA MATERIAL. 
INALTERABILIDADE. Uma vez transitada em julgado a decisão 
liquidanda, aperfeiçoa-se o título executivo judicial, sendo vedado 
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aos órgãos da Justiça do Trabalho conhecer de questões já 
decididas, excetuando-se os casos expressamente previstos na 
norma legal, conforme dispõe o art. 836 da CLT. Se porventura 
acolher-se a pretensão da executada, estar-se-ia violando o 
disposto no art. 5º, XXXVI da CF. Agravo de Petição conhecido e 
improvido.
Proc. TRT nº 0001556-36.2015.5.11.0016 (AP),  Ac. 2ª Turma,  pub. 
DEJT  26.09.2019
Rel. Desembargador Lairto José Veloso

AGRAVO DE PETIÇÃO DA EXECUTADA UNIVERSIDADE 
DO ESTADO DO AMAZONAS. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO 
EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA. Nesse aspecto, vale 
dizer que o STF, no julgamento da ADC nº 16, assim como do RE 
760.931, ao apreciar a constitucionalidade do §1º do art. 71 da 
Lei nº 8.666/93, não afastou a possibilidade de responsabilização 
subsidiária dos entes públicos, condicionando-a apenas à efetiva 
demonstração, em cada caso concreto, da culpa do tomador de 
serviços pelo inadimplemento das verbas trabalhistas. No caso, o 
acórdão condenou a segunda reclamada, ora agravante, de forma 
subsidiária, com base na culpa. Verifico, assim, que o acórdão não 
teve por fundamento a declaração de inconstitucionalidade do art. 
71, §1°, da Lei n° 8.666/83, nem se baseou em culpa presumida. 
Desse modo, não houve afronta à decisão da ADC n° 16 (nem à 
tese de repercussão geral firmada por meio do RE 760.931). Na 
verdade, a agravante pretende renovar a discussão acerca da 
sua responsabilidade subsidiária, o que não é possível na fase de 
execução, tendo em vista que a matéria encontra-se sob o manto 
da coisa julgada. Recurso conhecido e improvido.
Proc. TRT nº 0002209-14.2014.5.11.0003  (AP),  Ac. 2ª Turma,  
pub. DEJT 11.09.2019
Rel. Desembargador Audaliphal Hildebrando da Silva

ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADO EM 
ACORDÃO. INOBSERVÂNCIA DA COISA JULGADA. A sentença 
de liquidação deve refletir o comando judicial transitado em julgado, 
nos moldes do artigo 879 da CLT c/c artigo 509, §4º do CPC/2015. 
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Logo, é vedado, em sede de liquidação, modificar o índice de 
correção monetária previamente fixado de acordo com o artigo 39 
da lei nº 8.177/91 em acórdão, sob pena de afronta à força da coisa 
julgada, nos moldes do artigo 502 do CPC/2015. Agravo de Petição 
Conhecido e Provido. 
Proc. TRT nº 0002009-70.2015.5.11.0003 (AP),  Ac. 3ª Turma,  pub. 
DEJT  21.08.2019
Rel. Desembargador José Dantas de Góes

RETIFICAÇÃO DE CÁLCULOS. COISA JULGADA. Cálculos 
que espelham o comando de decisão transitada em julgado 
não merecem reforma. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE DE 
ATUALIZAÇÃO. IPCA-E. CABIMENTO. Com o recente julgamento 
do IUJ, em 25/07/2018, ficou definido que, não há óbice à aplicação 
do IPCA-E para correção monetária dos débitos trabalhistas, no 
entanto, deve ser observada a modulação temporal dos efeitos 
realizada no julgamento da ADI 4.357/DF, de modo que até 
24/03/2015 aplica-se a TR e a partir de 25/03/2015 aplique-se o 
IPCA-E como índice de correção monetária. CONTRIBUIÇÃO 
PREVIDENCIÁRIA DO EMPREGADO. RECOLHIMENTO PELO 
TETO MÁXIMO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL À ÉPOCA PRÓPRIA. 
NOVO RECOLHIMENTO EM EXECUÇÃO INDEVIDO. Quando o 
empregado sempre contribui pelo teto máximo, na forma do artigo 
20 da Lei 8212/91, novo recolhimento sobre diferenças salariais 
auferidas em ação trabalhista, configura violação ao Principio da 
Isonomia. Agravo conhecido e não provido.
Proc. TRT nº 0000987-03.2013.5.11.0017 (AP), Ac. 3ª Turma,  pub. 
DEJT  10.07.2019
Rel. Desembargadora Maria de Fátima Neves Lopes

Comissões

COMISSÕES PAGAS POR FORA. Demonstrado o pagamento 
por fora de comissões é devido o pagamento de sua integração e 
reflexo nos consectários trabalhistas, inclusive RSR.
Proc. TRT nº 0001947-94.2015.5.11.0014 (ROT), Ac. 1ª Turma,  
pub. DEJT  04.11.2019
Rel. Desembargador David Alves de Mello Junior 
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Conflito de Competência

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONEXÃO. 
RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES OU CONTRADITÓRIAS. 
Nos termos do artigo 55 do Código de Processo Civil, reputam-
se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o 
pedido ou a causa de pedir. Os processos de ações conexas serão 
reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido 
sentenciado. Conflito negativo de competência conhecido e provido 
no sentido de declarar, como competente para processar e julgar o 
feito, o Juízo suscitante.
Proc. TRT nº 0000066-85.2019.5.11.0000 (CC), Ac. 2ª Turma,  pub. 
DEJT  22.11.2019
Rel. Desembargador Audaliphal Hildebrando da Silva 

Contrato de Trabalho

RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMANTE. PROFESSOR. 
CONTRATO DE TRABALHO. NULIDADE. HORISTA. JORNADA 
VARIÁVEL. ASSÉDIO MORAL. A variabilidade do número de 
horas-aula do contrato de trabalho do professor é característica 
ínsita da modalidade laboral, estando expressamente prevista em 
Lei, conforme § 1º do art. 142 da CLT. Inexiste, portanto, nulidade 
nesta espécie de pactuação. Recurso conhecido e improvido na 
matéria. DIFERENÇAS SALARIAIS. TITULAÇÃO NO CURSO DO 
CONTRATO DE TRABALHO. MESTRADO. In casu, não restou 
comprovada nos autos a existência de qualquer estipulação 
contratual fixando a obrigatoriedade do aumento automático 
do salário da recorrente após a aquisição do título de mestre. 
Destarte, à míngua de imposição legal ou contratual que dê ensejo 
à pretensão, rejeita-se o pleito em tela. Recurso conhecido e 
improvido na matéria. Recurso ordinário conhecido e improvido.
Proc. TRT nº 0001040-47.2018.5.11.0004 (ROT), Ac. 2ª Turma,  
pub. DEJT  03.12.2019
Rel. Desembargador Audaliphal Hildebrando da Silva
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Contribuição Sindical

REFORMA TRABALHISTA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. 
FACULTATIVIDADE. ADI  5794. CONSTITUCIONALIDADE. Nos 
termos  da  decisão  vinculante  do  Supremo  Tribunal  Federal  
-  STF   - proferida na  ADI  5794, é  constitucional a  Reforma 
Trabalhista no  que toca  à nova  redação dada  aos  artigos da  
CLT  que  tratam da  contribuição sindical, tornando-a facultativa. 
Recursos conhecidos e providos.
Proc. TRT nº  0000371-76.2018.5.11.0009 (RO), Ac. 2ª Turma,  pub. 
DEJT  29.10.2019
Rel. Desembargadora Joicilene Jeronimo Portela Freire

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. FILIAL LOCALIZADA EM BASE 
TERRITORIAL DIFERENTE. Considerando que a reclamada, em 
que pese seja sediada no estado de São Paulo, tem filial no Estado 
do Amazonas, bem como restou demonstrado que solicitou a 
inscrição junto ao SINDUSCON-AM, são devidos os recolhimentos 
das contribuições sindicais, assistenciais e associativas ao referido 
sindicato, observado o princípio da proporcionalidade do faturamento 
previsto no art. 581 da CLT. Forçosa, portanto, a manutenção da 
sentença de origem que a condenou ao pagamento, devendo, 
contudo, ser a condenação limitada aos exercícios apontados na 
inicial. Recurso Ordinário conhecido e parcialmente provido.
Proc. TRT nº  0001789-56.2017.5.11.0018 (RO), Ac. 2ª Turma,  pub. 
DEJT  24.07.2019
Rel. Desembargador Lairto José Veloso

Custas

RECLAMATÓRIA ARQUIVADA POR AUSÊNCIA DO 
RECLAMANTE. CUSTAS. Reclamatória ajuizada antes da entrada 
em vigor da Lei nº 13.467/2017 (Reforma Trabalhista) que vem a 
ser arquivada por ausência do empregado não requer pagamento 
de custas para novo ajuizamento. Aplicação do art. 12, da Instrução 
Normativa nº 41, do TST.
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Proc. TRT nº  0002450-54.2015.5.11.0002 (ROT), Ac. 1ª Turma,  
pub. DEJT  04.11.2019
Rel. Desembargador David Alves de Mello Junior

Dano Moral

RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMANTE. DANOS 
MORAIS. TRATAMENTO CONSTRANGEDOR E HUMILHANTE 
NO AMBIENTE LABORAL. INEXISTÊNCIA DE  PROVA. Não  
restando demonstrada a efetiva exposição do trabalhador a 
situações humilhantes e constrangedoras narradas na exordial, não 
há falar  em condenação da reclamada em danos morais. Recurso 
conhecido e não  provido.
Proc. TRT nº 0000732-74.2010.5.11.0009(RO), Ac. 2ª Turma,  pub. 
DEJT  27.11.2019
Rel. Desembargadora Joicilene Jeronimo Portela Freire

RECURSO DO RECLAMANTE. DANO MORAL. UTILIZAÇÃO 
DE IMAGEM PARA PROPAGANDA.  Segundo entendimento do 
C.TST acerca da caracterização do dano moral em razão de utilização 
de imagem do obreiro para propaganda, nesses casos, depende da 
comprovação de que a pessoa foi submetida a situação vexatória 
ou constrangedora por conta de ter sua imagem vinculada a tais 
marcas ou, ainda, de que a pessoa em questão tenha notoriedade 
suficiente para que o uso das logomarcas presentes no uniforme 
atrelada à sua imagem gere um ganho financeiro expressivo para 
o empregador. No presente caso , não há provas  de que o uso 
de vestimentas com logomarcas tenha trazido qualquer prejuízo 
ao autor tampouco há registro de que as marcas estampadas 
nos uniformes possam ter feito o reclamante passar por situação 
vexatória ou constrangedora. Recurso Ordinário conhecido e não 
provido no aspecto.
Proc. TRT nº 0000862-17.2017.5.11.0010 (RO), Ac. 2ª Turma,  pub. 
DEJT  22.11.2019
Rel. Desembargador Lairto José  Veloso
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DANO MORAL. ATRASO DE SALÁRIOS, VERBAS 
RESCISÓRIAS E DEPÓSITOS DO FGTS. INDENIZAÇÃO 
INCABÍVEL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. O atraso 
no pagamento dos salários e das verbas rescisórias, bem como a 
ausência de parte dos depósitos fundiários, decorrentes da situação 
deficitária da empresa em processo de recuperação judicial, não 
constitui ato ilícito a ensejar a obrigação indenizatória. É necessário 
que dele resultem efeitos lesivos dos quais se possa inferir que 
houve abalo à honra e à dignidade do empregado. Sem a prova de 
tal circunstância, incabível a indenização por dano moral.

DESVIO DE FUNÇÃO. DEBILIDADE PROBATÓRIA. 
DIFERENÇAS SALARIAIS INDEVIDAS. O contexto probatório 
dos autos foi débil e não ofereceu certeza e segurança quanto 
ao exercício de atividades diversas das contratadas, pelo que o 
desvio funcional não se configurou, sendo indevidas as diferenças 
salariais postuladas. 
Proc. TRT nº 0001656-69.2016.5.11.0011 (ROT),  Ac. 1ª Turma,  
pub. DEJT  12.11.2019
Rel. Desembargadora Francisca Rita Alencar Albuquerque 

FALSIDADE DE DOCUMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA. 
DANO MORAL NÃO COMPROVADO. INDENIZAÇÃO INCABÍVEL. 
Inexistindo nos autos os originais dos certificados supostamente 
com a assinatura do reclamante falsificada, não há como viabilizar 
o confronto com as cópias nem realizar perícia técnica. Como bem 
destacado pelo Ministério Público, não há prova da materialidade 
nem indício de autoria. Logo, impossível atribuir à reclamada a 
prática de ato ilícito/delituoso a respaldar a indenização por danos 
morais.
Proc. TRT nº 0000971-57.2014.5.11.0003 (ROT),  Ac. 1ª Turma,  
pub. DEJT  11.11.2019
Rel. Desembargadora Francisca Rita Alencar Albuquerque

ACIDENTE TÍPICO DE TRABALHO. DANOS MORAIS E 
MATERIAIS. REPARAÇÕES DEVIDAS. Demonstrado nos autos 
que o reclamante sofreu acidente típico de trabalho, no exercício 
de suas funções laborais, e que do infortúnio ainda remanescem 
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sequelas no membro lesionado, o que repercute, sem dúvidas, 
no trabalho e nos atos da vida comum, afigura-se inafastável a 
condenação do empregador a indenizar o trabalhador pelos danos 
sofridos, conforme autorizam os artigos 5º, V e X, da Constituição 
Federal de 1988 e 186, 927, parágrafo único, 949 e 950, todos do 
Código Civil Brasileiro. Recurso ordinário conhecido e parcialmente 
provido.
Proc. TRT nº 0000571-59.2018.5.11.0017 (ROT),  Ac. 3ª Turma,  
pub. DEJT  03.09.2019
Rel. Desembargador Jorge Alvaro Marques Guedes

RECURSO DO RECLAMANTE. NULIDADE DA RESCISÃO. 
DISPENSA DISCRIMINATÓRIA. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA 
443 DO TST. INAPLICÁVEL. O autor não se desincumbiu do mister 
probandi, deixando de provara alegada dispensa discriminatória. 
Destaca-se, que mesmo diante da constatação do nexo da patologia 
sofrida pelo autor com labor, ao empregado foi resguardado o direito 
da estabilidade provisória acidentária, pois conforme se extrai dos 
autos, sua dispensa ocorreu após os 12 meses de estabilidade, após 
seu retorno do afastamento previdenciário. O que se constata, na 
verdade, conforme demonstrado pela reclamada é que a empresa 
agiu no exercício do poder potestativo previsto no art. 2º da CLT. 
Mantido o indeferimento dos pedidos de nulidade da rescisão e da 
reintegração do recorrente ao emprego. DANO MORAL. DISPENSA 
DISCRIMINATÓRIA. NÃO COMPROVAÇÃO. Não há prova nos 
autos de que a demissão do autor tenha sido discriminatória. Como 
demonstrado pela reclamada a demissão do recorrente se deu com 
base no poder potestativo do empregador disposto no art. 2º da CLT. 
A empresa não praticou nenhum ato ilícito a ensejar o deferimento 
da reparação cível postulada. Mantido o indeferimento do pedido. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEI 13.467/17. Aplicável ao caso 
as regras impostas no art. 791-A, da CLT, (Lei 13.467/17). In casu, o 
juiz de origem julgou totalmente improcedentes os pleitos autorais, 
decisão essa mantida por esta relatora, o que torna pertinente a 
condenação do autor ao pagamento de honorários sucumbenciais 
sobre o valor dos pleitos indeferidos, o que corresponde ao valor da 
ação. Não há como condenar a reclamada em honorários, tendo em 
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vista a improcedência de todos os pleitos postulados na exordial. 
Mantida a condenação da parcela apenas em desfavor do autor, 
nos parâmetros estabelecidos no julgado. Recurso conhecido e 
desprovido.
Proc. TRT nº 0000203-13.2019.5.11.0018 (ROT),  Ac. 3ª Turma,  
pub. DEJT  28.08.2019
Rel. Desembargadora Ormy da Conceição Dias Bentes

DANO MORAL. ATRASO NO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS. 
DEFERIMENTO DA PARCELA. O princípio da intangibilidade 
salarial é o garantidor da proteção do salário do empregado em face 
de seu empregador. Justamente, dentro dessa linha de proteção, 
importante garantia do trabalhador é relativa à necessidade de 
pontualidade do empregador quanto à data do pagamento do 
salário. Assim, exsurgindo dos autos que a ré pagava o salário do 
autor em datas posteriores ao quinto dia útil do mês subsequente ao 
vencido, descumprindo o prazo legal previsto no art. 459, § 1º, da 
CLT, tal situação respalda o deferimento de indenização por dano 
moral decorrente da mora salarial. Recurso ordinário conhecido e 
parcialmente provido.
Proc. TRT nº 0001743-91.2017.5.11.0010 (RO),  Ac. 3ª Turma,  pub. 
DEJT  30.07.2019
Rel. Desembargador Jorge Alvaro Marques Guedes

DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEXO CONCAUSAL. 
REPARAÇÕES DEVIDAS Inerte o empregador em demonstrar a 
adoção de políticas de prevenção imprescindíveis à efetivação de 
um meio ambiente salubre e seguro ao trabalhador, em desatenção 
ao disposto n artigo 7°, XXII, da Carta Maior, referida omissão 
empresarial configura ato ilícito, a teor do artigo 186, do Código 
Civil Brasileiro, bem como atrai o seu dever e reparar, segundo 
exegese do artigo 927, do mesmo Diploma Civilista, razão pela qual 
se impõe ratificar as condenações em danos morais e materiais, 
além da indenização estabilitária deferidas. Recurso ordinário 
conhecido, mas desprovido.
Proc. TRT nº 0001122-18.2017.5.11.0003 (RO),  Ac. 3ª Turma,  pub. 
DEJT  15.07.2019
Rel. Desembargador Jorge Alvaro Marques Guedes
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DANO MORAL E MATERIAL. DOENÇA PROFISSIONAL. 
CONCAUSALIDADE.FIXAÇÃO DO QUANTUM. A condenação 
por danos morais e congêneres deve ser suficiente para reparar o 
dano sofrido, sem levar ao enriquecimento indevido do empregado, 
parâmetros observados neste processo, desautorizando a 
majoração pretendida pelo reclamante.
Proc. TRT nº 0001669-95.2016.5.11.0002 (ROT),  Ac. 1ª Turma,  
pub. DEJT  04.07.2019
Rel. Desembargador David Alves de Mello Junior 

Desvio de Função

RECURSO DA RECLAMADA. DESVIO DE FUNÇÃO. 
Reclamante  conseguiu  desincumbir-se  de  seu  ônus  probatório  
de forma satisfatória, uma vez que logrou êxito em comprovar, 
através de prova documental e testemunhal, o desempenho de 
atribuições inerentes a cargo diverso do qual fora contratada, 
conforme aduzido na inicial reclamatória. Violação ao art. 456 
da CLT. CORREÇÃO MONETÁRIA. Considerando a modulação 
dos efeitos da decisão conferida pelo C. TST (Arg.Inc nº 479-
60.2011.5.04.0231), deve ser utilizado o IPCA-E para atualização 
monetária dos débitos trabalhistas a partir de 25/03/2015, e a TR 
para os débitos trabalhistas anteriores a essa data. Reforma parcial 
da sentença, aplicação da TR como taxa de correção  monetária 
até  o  dia  24.03.2015,  mantida  a  aplicação  do IPCA-E a partir de 
25.03.2015. (Recurso conhecido e parcialmente provido).
Proc. TRT nº 0001444-07.2018.5.11.0002 (ROT),  Ac. 2ª Turma,  
pub. DEJT  18.11.2019
Rel. Desembargadora Márcia Nunes da Silva Bessa

DESVIO DE FUNÇÃO.A prova do desvio de função deve 
ser robusta e convincente. Tendo o reclamante se desincumbido 
satisfatoriamente de seu ônus, deve ser reconhecido o desvio de 
função, com o deferimento dos direitos daí decorrentes.
Proc. TRT nº  0002239-97.2015.5.11.0008  (ROT),  Ac. 1ª Turma,  
pub. DEJT  04.11.2019
Rel. Desembargador  David Alves de Mello Junior
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RECURSO DO RECLAMANTE. DIFERENÇAS SALARIAIS. 
DESVIO DE FUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Tendo em vista que o 
reclamante não provou laborar em desvio de função no período 
de julho/2011 a abril/2013, não faz jus o mesmo ao pagamento 
de diferenças salariais, a exemplo dos reflexos, entendendo-se 
correta a decisão de primeiro grau. Recurso Ordinário conhecido 
e improvido.
Proc. TRT nº 0002460-68.2015.5.11.0012 (RO),  Ac. 2ª Turma,  pub. 
DEJT  18.09.2019
Rel. Desembargador  Lairto José Veloso

Diferença Salarial

DIFERENÇAS SALARIAIS. PISO SALARIAL PREVISTO EM 
LEI.  ENGENHEIROS.  BASE  DE  CÁLCULO. REMUNERAÇÃO. Na 
apuração do parâmetro para aferir a observância da remuneração 
percebida pelo trabalhador, devem ser consideradas todas as 
verbas salariais recebidas (adicionais, funções de confiança, etc.). 
Inteligência da Orientação Jurisprudencial nº 272 da SDI-1 do TST. 
No caso concreto, o piso salarial da Reclamante foi estabelecido 
na Lei nº 4.950-A/66 (piso salarial dos engenheiros), contudo no 
contexto de seu contrato de trabalho a soma de todas as suas 
verbas salariais atendeu ao mínimo legal, motivo que não lhe 
assegura direito ao pagamento de diferenças salariais.
Proc. TRT nº 0000459-32.2018.5.11.0101 (ROT),  Ac. 2ª Turma,  
pub. DEJT  29.10.2019
Rel. Desembargadora  Márcia Nunes da Silva Bessa

DIFERENÇAS SALARIAIS. PISO SALARIAL DA LEI Nº 4950-
A/1966. TECNÓLOGO. O rol do art. 4.º, “b”, da Lei n.º 4.950-A/1966 
é taxativo e restrito, a ser interpretado de maneira estrita, por se 
tratar de norma especial, aplicando-se apenas aos Engenheiros e 
não aos tecnólogos.
Proc. TRT nº 0001120-03.2017.5.11.0018 (ROT),  Ac. 1ª Turma,  
pub. DEJT  08.10.2019
Rel. Desembargador  David Alves de Mello Junior



74

RECURSO DO RECLAMANTE. RECONHECIMENTO 
DE VÍNCULO ANTERIOR À ANOTAÇÃO DA CTPS. Nos termos 
dos arts. 818, da CLT e 373, do CPC, o ônus da prova dos 
fatos constitutivos do direito pretendido cabe à parte autora das 
alegações e, dos fatos impeditivos, modificativos e extintivos, à 
parte contrária. A reclamada não logrou êxito, haja vista que não se 
desincumbiu de seu ônus, pois da análise do conjunto probatório 
produzido nos autos não restou comprovado que o reclamante 
laborou para ela em condição diversa de empregado, muito menos 
que não houve o atendimento de todos os requisitos cumulativos 
exigidos pelo código obreiro. DIFERENÇAS SALARIAIS. Visível 
a flagrante afronta ao Princípio da Inalterabilidade Contratual 
Lesiva ao Trabalhador disciplinado no art. 468 da CLT, a partir 
do momento em que a reclamada procedeu com a redução do 
salário do reclamante (15.10.2015). Ressalte-se que a alteração 
do contrato individual de trabalho será nula se não houver mútuo  
consentimento;  bem  como  se  existir  prejuízo,  direto  ou indireto, 
a ser suportado pelo empregado. (Recurso conhecido e provido).
Proc. TRT nº 0000808-96.2018.5.11.0016 (RO),  Ac. 2ª Turma,  pub. 
DEJT  16.08.2019
Rel. Desembargadora  Márcia Nunes da Silva Bessa

Doença Ocupacional

RECURSO ADESIVO DA RECLAMADA. DOENÇA 
OCUPACIONAL. DANO MORAL. Demonstrados o dano (redução 
parcial e temporária da capacidade laboral), o nexo de causalidade 
entre a patologia dos punhos e o labor na reclamada e a 
responsabilidade subjetiva, impõe-se a responsabilidade civil da 
recorrente de indenizar por danos morais in re ipsa.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. 
AJUIZAMENTO DA AÇÃO ANTERIOR A 11/11/2017. A partir do 
dia 11/11/2017, passou a viger a Lei 13.467/2017, que acrescentou 
à CLT o art. 791-A, prevendo expressamente a aplicação dos 
honorários sucumbenciais na Justiça do Trabalho. Entretanto, as 
referidas disposições por terem conteúdo híbrido de normativa 
processual-material, somente podem ser aplicadas aos processos 
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ajuizados após a supramencionada data. Nesse sentido, o art. 6º da 
Instrução Normativa nº 41/2018 do TST, que dispõe que em relação 
às ações propostas anteriormente à Lei 13.467/2017 subsistem as 
diretrizes do art. 14 da Lei 5.584/1970 e das Súmulas 219 e 329 
do TST. Dessa forma, considerando que a presente reclamatória 
foi ajuizada em 23/01/2017, não tem aplicação o art. 791-A da CLT.

RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMANTE. JUSTIÇA 
GRATUITA. Considerando que as disposições do §§ 3º e 4º do 
art. 790 da CLT, introduzidas pela Lei 13.467/2017 a partir de 
11/11/2017, têm conteúdo de direito material, não se aplicam ao 
presente caso, haja vista o ajuizamento da reclamatória anterior a 
essas novas regras.

Recurso ordinário do reclamante conhecido e parcialmente 
provido para deferir ao autor os benefícios da justiça gratuita. 

Recurso adesivo da reclamada conhecido e parcialmente 
provido para excluir da condenação os honorários advocatícios, 
mantendo a sentença nos demais termos.
Proc. TRT  nº 0000109-33.2017.5.11.0019(RO),  Ac. 1ª Turma,  pub. 
DEJT  16.11.2019
Rel. Juiz do Trabalho Yone Silva Gurgel Cardoso  - Convocada

DOENÇAS OCUPACIONAIS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL/
CONCAUSAL. REPARAÇÕES INDEVIDAS. Não verificado nos 
autos nexo causal ou concausal entre as patologias narradas pela 
autora e o exercício das suas atividades laborais, ou mesmo que 
ainda se encontra acometida das alegadas doenças ocupacionais, 
não há se falar em pagamento de quaisquer reparações, pois ausente 
elemento indispensável à configuração da responsabilidade civil 
prevista nos artigos 186 e 927 do Código Civil Brasileiro. Recurso 
conhecido, mas desprovido.
Proc. TRT nº 0001037-65.2018.5.11.0013 (RO),  Ac. 3ª Turma,  pub. 
DEJT  13.08.2019
Rel. Desembargador  Jorge Alvaro Marques Guedes

DOENÇA OCUPACIONAL. NEXO DE CAUSALIDADE OU 
CONCAUSALIDADE COM A ATIVIDADE DESEMPENHADA. NÃO 
CARACTERIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. Demonstrado 
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nos autos que as atividades desempenhadas pela obreira na 
reclamada não contribuíram para o surgimento das patologias de 
que está acometida, conforme prova pericial específica, não há 
falar em indenização. Recurso conhecido e não provido.
Proc. TRT nº0001175-57.2017.5.11.0016 (RO),  Ac. 3ª Turma,  pub. 
DEJT  16.07.2019
Rel. Desembargadora Maria de Fátima Neves Lopes 

DOENÇA OCUPACIONAL.  DANOS MORAIS. Comprovado 
nos autos, com base no conjunto probatório, que a função 
desempenhada na reclamada contribuiu para o surgimento ou 
agravamento das doenças nos ombros do reclamante, impõe-se a 
condenação do empregador ao pagamento da indenização por danos 
morais. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. O 
valor da indenização por danos morais deve ser arbitrado com base 
nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em 
consideração o conjunto probatório dos autos. Portanto, no caso 
dos autos, deve ser arbitrada indenização por danos morais em 
R$5.000,00. DANOS MATERIAIS E ESTABILIDADE ACIDENTARIA. 
Não havendo prova nos autos de que o obreiro está incapacitado 
para o trabalho, não há falar em danos materiais e estabilidade 
acidentária. ACÚMULO DE FUNÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. 
PLUS SALARIAL. INDEVIDO. Não havendo provas de que as 
atividades alegadas apresentam maior carga de responsabilidade 
e sobrecarga excessiva de trabalho, ou exijam maior capacidade 
técnica, não se revela o desequilíbrio contratual capaz de 
ensejar um plus salarial por acúmulo de função. HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS. REFORMA TRABALHISTA. O artigo 791-A da 
CLT passou a determinar a fixação de honorários de sucumbência, 
entre 5% e 15% sobre o valor que resultar da liquidação da 
sentença, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível 
mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Recurso conhecido 
e parcialmente provido.
Proc. TRT nº 0000213-94.2018.5.11.0017 (RO),  Ac. 3ª Turma,  pub. 
DEJT  16.07.2019
Rel. Desembargadora Maria de Fátima Neves Lopes



77

REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE 
IRREGULARIDADE. Não há que se falar em não conhecimento 
do recurso quando ausente a irregularidade da representação 
processual. DOENÇA OCUPACIONAL. NEXO DE CAUSALIDADE 
E CONCAUSALIDADE COM AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS 
PELA OBREIRA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. Comprovado nos autos, 
com base no conjunto probatório, que o labor na reclamada contribuiu 
para o surgimento ou agravamento das doenças da reclamante, 
por conta da função desempenhada, impõe-se a condenação do 
empregador ao pagamento de indenização por danos morais e 
materiais. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. 
O valor da indenização por danos morais deve ser arbitrado com 
base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando 
em consideração o conjunto probatório dos autos, razão pela qual, no 
caso, entendo que os valores arbitrados pelo juízo de primeiro grau, 
a título de danos morais, devem ser mantidos em R$ 10.000,00. Em 
relação aos danos materiais devem ser reduzidos para o valor de 
R$20.106,00, levando-se em consideração a incapacidade parcial, 
o salário e o grau de contribuição da atividade laborativa para o 
quadro de saúde da reclamante. Recurso conhecido e parcialmente 
provido.
Proc. TRT nº 0000037-18.2018.5.11.0017 (RO),  Ac. 3ª Turma,  pub. 
DEJT  16.07.2019
Rel. Desembargadora Maria de Fátima Neves Lopes 

Embargos

De Declaração

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE PETIÇÃO. 
OBSCURIDADE. É inadmissível a rediscussão de matéria já 
decidida e a modificação do julgado, mediante embargos de 
declaração, quando ausentes quaisquer dos vícios do art. 1.022 do 
NCPC. Embargos de declaração não providos.
Proc. TRT nº 0001354-97.2017.5.11.0013 (AP),  Ac. 3ª Turma,  pub. 
DEJT  07.08.2019
Rel. Desembargadora Ormy da Conceição Dias Bentes
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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. 
CORREÇÃO. Constatado o erro material apontado pela embargante, 
impõe-se dar provimento aos embargos de declaração, sanando 
o defeito apontado, sem, contudo, imprimir efeito modificativo ao 
julgado. Embargos de declaração conhecidos e providos.
Proc. TRT nº 0001616-41.2017.5.11.0015 (ED-RO),  Ac. 3ª Turma,  
pub. DEJT  30.07.2019
Rel. Desembargadora Maria de Fátima Neves Lopes 

De Terceiro

AGRAVO DE PETIÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ART. 
1.245, CC/02. PROMESSA DE COMPRA E VENDA x REGISTRO 
DO TÍTULO TRANSLATIVO. Nos termos do Artigo 1.245,CC/02 
a propriedade só é transferida quando ocorre o registro do título 
translativo, em outras palavras, enquanto não há o registro do título 
translativo, não há transferência de propriedade.

O contrato firmado entre o embargante - terceiro interessado 
e ex-preposto da reclamada - e a reclamada - VERONA PREMIUM 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA é uma mera promessa 
de compra e venda e não uma venda com registro do título 
translativo, portanto, julgo improcedentes os presentes embargos 
de terceiro e, por isso, mantenho a penhora efetivada sobre o bem 
imóvel. Recurso do embargante conhecido e não provido.
Proc. TRT nº  0000974-92.2017.5.11.0007(AP),  Ac. 1ª Turma,  pub. 
DEJT  08.08.2019
Rel. Juíza do Trabalho Yone Silva Gurgel Cardoso – Convocada

RECURSO ORDINÁRIO. AGRAVO DE PETIÇÃO. 
HIPÓTESES DE CABIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. 
NATUREZA JURÍDICA DE INCIDENTE NA FASE EXECUTÓRIA. 
O recurso processual adequado para reformar uma sentença 
em embargos de terceiro é o agravo de petição, a teor do Artigo 
897, “a”, CLT porque os embargos de terceiro são um incidente 
no processo de execução trabalhista, logo, carecendo o recurso 
de interesse de agir na modalidade adequação, dele não se deve 
conhecer. Recurso do reclamante não conhecido.
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Proc. TRT nº  0001890-73.2015.5.11.0015(AP),  Ac. 1ª Turma,  pub. 
DEJT  17.07.2019
Rel. Juíza do Trabalho Yone Silva Gurgel Cardoso – Convocada

Equiparação Salarial

EQUIPARAÇÃO SALARIAL. A ausência de homologação 
do quadro de carreira organizado pelo MTE não constitui óbice 
intransponível a sua aplicação, sendo possível sua utilização para 
o fim de afastar os pleitos de equiparação e reenquadramento 
quando aprovado pelo sindicato com fulcro no art. 7º, inciso XXVI 
da CF/88.  Recurso conhecido e não provido.
Proc. TRT nº 0002042-68.2017.5.11.0010 (RO),  Ac. 1ª Turma,  pub. 
DEJT  05.12.2019
Rel. Desembargadora Valdenyra Farias Thomé

EQUIPARAÇÃO SALARIAL EM CADEIA. FATO IMPEDITIVO 
EM RELAÇÃO AO PARADIGMA REMOTO. IMPROCEDÊNCIA. 
SÚMULA Nº 6, ITEM VI, DO TST. PROVA DESFAVORÁVEL EM 
RELAÇÃO À PARADIGMA IMEDIATA. Tratando-se de equiparação 
salarial em cadeia, improcedem as diferenças de salário postuladas 
quando provado que o paradigma remoto foi admitido 21 anos 
antes do reclamante, galgando diversas promoções por mérito e 
tempo de serviço, que representam vantagem pessoal a constituir 
fato impeditivo do direito à isonomia pretendida, à luz do disposto 
no item VI da Súmula nº 6 do TST. Relativamente ao paradigma 
imediato, verificou-se que ambos não desempenhavam as mesmas 
tarefas e o trabalho se dava em usinas distintas (Balbina e Mauá), 
cada uma com maquinário próprio. Além disso, a prova oral revelou 
que quando o modelo direto prestou serviços na usina de Balbina, 
necessitou da orientação dos trabalhadores do local porque 
não tinha conhecimento técnico específico para ali atuar. Logo, 
também improcede a pretensão sob este aspecto considerando 
que somente a conjunção de todos os pressupostos do art. 461 
da CLT autorizam a igualdade salarial pretendida, o que não ficou 
concretamente provada nos autos. Recurso do reclamante a que se 
nega provimento.
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JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE 
HIPOSSUFICIÊNCIA. CONCESSÃO. AÇÃO PROPOSTA 
ANTERIOR À REFORMA TRABALHISTA. Tendo o obreiro 
declarado nos autos não possuir condições financeiras para 
arcar com os custos do processo sem comprometer o sustento 
próprio e de sua família, e sem elementos que demonstrem a 
falsidade da declaração, impõe-se deferir a gratuidade da justiça. 
Tal entendimento coaduna-se com as regras vigentes à época da 
propositura da ação (art. 14 da Lei nº 5.584/1970, § 1º do art. 4º da 
Lei nº 1.060/1950 e art. 790, § 3º, da CLT).
Proc. TRT nº 0000980-81.2017.5.11.0401 (ROT),  Ac. 1ª Turma,  
pub. DEJT  19.11.2019
Rel. Desembargadora Francisca Rita Alencar Albuquerque

EQUIPARAÇÃO SALARIAL EM CADEIA. FATO IMPEDITIVO 
EM RELAÇÃO AO PARADIGMA REMOTO. IMPROCEDÊNCIA. 
SÚMULA Nº 6, ITEM VI, DO TST. PROVA DESFAVORÁVEL 
EM RELAÇÃO DO PARADIGMA IMEDIATO. Tratando-se de 
equiparação salarial em cadeia, improcedem as diferenças 
postuladas quando provado que o paradigma remoto foi admitido 21 
anos antes da reclamante, galgando diversas promoções por mérito 
e tempo de serviço, que representam vantagem pessoal a constituir 
fato impeditivo do direito à isonomia pretendida. Relativamente ao 
paradigma imediato, verificou-se que no período de maio/2016 
(quando os salários passaram a ser desiguais) a novembro/2017 
(princípio da congruência), ambos realizaram tarefas semelhantes 
de acompanhamento de funções, registros, elaboração de 
relatórios técnicos da GPC, manutenção corretiva, coleta de dados 
de temperatura, vibrações e níveis de óleo lubrificante, bem como 
elaboração de relatórios extraordinários de manutenção da caixa 
de acessórios. Todavia, considerando que a reclamada apresentou 
fato impeditivo em relação ao paradigma remoto, descabe a 
isonomia pretendida, à luz do disposto no item VI da Súmula nº 6 
do TST. Recurso do reclamante a que se dá provimento.

JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE 
HIPOSSUFICIÊNCIA. CONCESSÃO. AÇÃO PROPOSTA 
ANTERIOR À REFORMA TRABALHISTA. Tendo a obreira 
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declarado nos autos não possuir condições financeiras para 
arcar com os custos do processo sem comprometer o sustento 
próprio e de sua família, e sem elementos que demonstrem a 
falsidade da declaração, impõe-se deferir a gratuidade da justiça. 
Tal entendimento coaduna-se com as regras vigentes à época da 
propositura da ação (art. 14 da Lei nº 5.584/1970, § 1º do art. 4º da 
Lei nº 1.060/1950 e art. 790, § 3º, da CLT).
Proc. TRT nº 0001854-78.2017.5.11.0009 (ROT),  Ac. 1ª Turma,  
pub. DEJT  12.11.2019
Rel. Desembargadora Francisca Rita Alencar Albuquerque

RECURSO DO RECLAMANTE. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. 
DIFERENÇAS SALARIAIS INDEVIDAS. Ao empregado que alega 
a equiparação salarial cabe apresentar o paradigma e provar os 
requisitos estabelecidos no art. 461 e §§ da CLT e Súmula 6/
TST, a teor dos arts. 818 da CLT e 373, I do CPC, por se tratar 
de prova de constituição do direito pretendido e ao empregador 
os fatos impeditivos, modificativos e extintivos, nos termos do art. 
373, II do CPC. Entretanto, no caso concreto, não se caracterizou 
a alegada equiparação salarial, pois, o reclamante e o paradigma 
exerciam funções com atribuições diferentes. Assim, rejeita-se as 
razões recursais do reclamante. Recurso Ordinário conhecido e 
não provido.
Proc. TRT nº  0000887-09.2017.5.11.0017  (RO),  Ac. 2ª Turma,  
pub. DEJT  08.11.2019
Rel. Desembargador Lairto José Veloso      

EQUIPARAÇÃO SALARIAL. Demonstrada nos autos a 
ausência dos requisitos do art. 461, da CLT,, conforme a prova 
produzida, descabe a equiparação salarial pretendida. Aplicação 
da Súmula nº 6, VI, do TST.
Proc. TRT nº 0002499-49.2016.5.11.0006 (ROT),  Ac. 1ª Turma,  
pub. DEJT  05.11.2019
Rel. Desembargador David Alves de Mello Junior



82

Estabilidade

LIMBO JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO. NÃO 
CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE DO 
EMPREGADO. DISPENSA LÍCITA. O denominado limbo 
previdenciário consiste em uma peculiar situação, na qual o INSS 
considera o empregado apto para retornar às suas atividades, 
ao passo que o empregador entende que o obreiro permanece 
incapaz, ou seja, há uma discordância entre a autarquia e a 
empresa a respeito da aptidão do empregado. No caso em análise, 
restou incontroverso que houve um consenso entre o INSS e a 
Reclamada, que atestaram a plena capacidade laboral do autor, 
para retorno a seu posto de trabalho, conforme ASO acostado aos 
autos. Diante da verificação da capacidade laboral do Reclamante, 
aliada à ausência de vinculação das moléstias sofridas e o 
desempenho de suas atividades e à inexistência de qualquer 
outra forma de estabilidade do obreiro, configura-se legítima sua 
dispensa, dado o caráter potestativo do direito da Reclamada em 
dispensar seus funcionários. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEI 
13.467/2017. PERCENTUAL. Em razão das alterações trazidas 
pela Reforma Trabalhista a respeito de honorários advocatícios, o 
art. 791-A estabelece que o pagamento de honorários advocatícios 
decorrentes da sucumbência, fixados entre o mínimo de 5% (cinco 
por cento) e o máximo de 15% (quinze por cento) sobre o valor que 
resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico obtido 
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da 
causa. In casu, a despeito de a ação ter sido ajuizada sob a égide da 
nova Lei n.º 13.467/2017, ante a manutenção da sentença primária, 
que julgou improcedentes os pleitos exordiais, não há que se falar 
em sucumbência recíproca, sendo indevidos, portanto, honorários 
ao patrono da parte autora. Por outro lado, dada a natureza de 
pedido implícito dos honorários, entende-se que o juízo a quo não 
observou atentamente os parâmetros norteadores para fixação 
da parcela, impondo-se a redução do percentual de 10% para 
5% devidos ao patrono da Reclamada. Recurso do Reclamante 
Conhecido e Parcialmente Provido.
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Proc. TRT nº  0001079-50.2018.5.11.0002 (ROT),  Ac. 3ª Turma,  
pub. DEJT  21.11.2019
Rel. Desembargador José Dantas de Góes

RECURSO DO RECLAMANTE. MEMBRO DE CONSELHO 
FISCAL DE SINDICATO. ESTABILIDADE. INEXISTÊNCIA. Os arts. 
543, §3º, da CLT e 8º, VIII, da CF/88 asseguram expressamente 
estabilidade provisória no emprego apenas aos empregados 
eleitos para cargo de direção ou representação sindical. Portanto, 
o empregado eleito membro do conselho fiscal de sindicato, cuja 
competência é limitada à fiscalização da gestão financeira do 
sindicato (art. 522, §2º, da CLT), não tem direito à estabilidade 
prevista nos arts. 543, §3º, da CLT e 8º, VIII, da CF/88, conforme 
Orientação Jurisprudencial nº 365 da SDI-1 do TST. Diante do 
exposto, mantenho a improcedência do pedido de reintegração/ 
indenização estabilitária. Recurso do Reclamante conhecido e não 
provido.
Proc. TRT nº  0001465-90.2017.5.11.0010 (RO),  Ac. 1ª Turma,  
pub. DEJT  11.11.2019
Rel. Desembargadora Valdenyra Farias Thomé

Acidentária

RECURSO DA RECLAMANTE. ACIDENTE SOFRIDO NAS 
DEPENDÊNCIAS DA EMPRESA. DANOS MORAIS, MATERIAIS 
E ESTABILIDADE ACIDENTÁRIA. In casu, restou comprovado 
nos autos que a reclamante sofreu acidente nas dependências da 
empresa, porém, não em razão da prestação de serviço, mas após 
o turno de trabalho, quando saía do banheiro e escorregou no pano 
que ficava à porta do mesmo. Neste caso, não há como se atribuir 
ao empregador a responsabilidade por tal acidente, na medida em 
que o mesmo a de ser considerado imprevisível e sem nenhuma 
participação do réu. Resta então concluir pela manutenção do 
julgado de origem que indeferiu as indenizações pretendidas pela 
obreira e julgou improcedente a ação. Recurso Ordinário conhecido 
e improvido.
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Proc. TRT nº  0000722-54.2015.5.11.0009 (RO),  Ac. 2ª Turma,  
pub. DEJT  05.07.2019
Rel. Desembargador Lairto José Veloso

Gestante

ESTABILIDADE. GESTANTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 
244 DO TST. DISTINGUISHING. EMPREGADA REINTEGRADA 
JÁ HÁ 4 MESES. RECUSA DE PERMANECER NO EMPREGO 
APÓS A REINTEGRAÇÃO. RENÚNCIA À ESTABILIDADE. 
POSSIBILIDADE. O presente caso não se amolda à situação 
analisada pelo TST, razão pela qual deve ser feito o distinguishing, 
nos termos do artigo 489, §1º, VI do CPC. No presente caso, 
as partes formalizaram 2 contratos de trabalho, o primeiro 
correspondente ao período de 1/6/20116 a 25/1/2019, e o segundo 
(pós reintegração voluntária da empresa) abrange o período 
de 25/1/2017 a 2/6/2017, ou seja, quando houve a reintegração 
ambas as partes concordaram em dar seguimento com o vínculo 
de emprego e honrar com seus deveres contratuais. A reclamante 
simplesmente omitiu na inicial e nas razões recursais a existência 
da reintegração ao emprego e pediu valores já recebidos, adotando 
postura que viola a lealdade processual.   A reclamada não violou 
nenhum direito da reclamante. A gestante goza do direito a garantia 
de emprego, mas não tem direito de deixar o emprego e receber 
pelo que não trabalhou, sob pena de se validar o enriquecimento 
ilícito e de sobrecarregar a empresa e, indiretamente, inviabilizar a 
contratação de mulheres no mercado de trabalho. A gestante não 
goza do privilégio de descumprir com o pactuado (pós reintegração) 
e depois requerer estabilidade no emprego que ela própria rejeitou. 
Tal comportamento beira a má fé e configura explicitamente abuso 
de direito. Improcedência mantida.

DISPENSA DISCRIMINATÓRIA. ÔNUS DA RECLAMANTE. 
NÃO COMPROVADO. DISPENSA EM MASSA. REINTEGRAÇÃO 
IMEDIATA APÓS CIÊNCIA DO ESTADO GRAVÍDICO. Não houve 
afronta a nenhum direito da trabalhadora, sendo certo que a 
reclamada,  reintegrou a mesma imediatamente, tendo ainda a 
autora recebido todas as verbas rescisórias do primeiro contrato 
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em época própria. Em verdade, restou demonstrado nos autos 
atitudes da obreira que revelam abusividade e falta de lealdade. 
Nada a reformar.

DANO MORAL. Todos os haveres rescisórios da autora 
oriundos do primeiro contrato foram pagas oportunamente, assim 
como a reclamada procedeu com a reintegração imediatamente e 
de forma voluntária, tendo pago os salários, recolhido o FGTS e 
assinado novamente a CTPS da autora. Na verdade, foi a autora 
quem rejeitou o serviço, após 4 meses da reintegração, tendo 
ajuizado a presente ação sem razão alguma. Improcedência 
mantida.

LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS 
FATOS. A autora busca guarida no Judiciário a fim de receber 
valores que já foram pagos em tempo oportuno. A conduta da autora 
é grave, de forma que, ao tentar se utilizar do Poder Judiciário 
desrespeitando o dever de veracidade e usando da mentira para 
induzir o Julgador a erro, não obstante os inúmeros documentos 
acostados que provam a falsidade de suas alegações, incidiu em 
litigância de má-fé. A presente ação ultrapassou o conceito de 
aventura jurídica, seja por não gozar de nenhum fundamento jurídico, 
seja por ter alterado a verdade dos fatos a fim de se enriquecer 
ilicitamente. Condeno de ofício a reclamante em litigância de má-fé 
a pagar multa de 5% sobre o valor corrigido da causa, nos termos 
do artigo 793-C da CLT.

Recurso conhecido e não provido. Condeno de ofício a 
reclamante em litigância de má-fé a pagar multa de 5% sobre o 
valor corrigido da causa, nos termos do artigo 793-C da CLT.
Proc. TRT nº  0000681-10.2017.5.11.0012(RO),  Ac. 1ª Turma,  pub. 
DEJT  03.09.2019
Juíza do Trabalho Yone Silva Gurgel Cardoso – Convocada

RECURSO DA RECLAMANTE. ESTABILIDADE. GESTANTE. 
APLICAÇÃO DA SÚMULA 244 DO TST. RECUSA DA OFERTA DE 
REINTEGRAÇÃO EM AUDIÊNCIA. RENÚNCIA À ESTABILIDADE. 
POSSIBILIDADE. A recusa à reintegração não elide o direito da 
reclamante à proteção da estabilidade provisória, haja vista que 
assegurado por norma de ordem pública, que visa a proteger 
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direitos fundamentais como o da maternidade e do trabalho, além 
de tutelar direitos fundamentais do nascituro. Nada obstante, há 
circunstâncias provocadas pela própria trabalhadora que findam 
por afastar o direito à indenização estabilitária, como o da recusa 
injustificada à garantia do emprego, direito que efetivamente lhe 
assiste.  Recurso conhecido e não provido
Proc. TRT nº  0000292-87.2019.5.11.0001(RO),  Ac. 1ª Turma,  pub. 
DEJT  30.08.2019
Juíza do Trabalho Yone Silva Gurgel Cardoso – Convocada

ESTABILIDADE GESTANTE. A adesão a programa de 
demissão voluntária equivale a pedido de demissão, afastando o 
direito à estabilidade provisória prevista no art. 10, I, “b”, do ADCT.
Proc. TRT nº  0000115-82.2017.5.11.0005 (ROT),  Ac. 1ª Turma,  
pub. DEJT  15.07.2019
Rel. Desembargador David Alves de Mello Junior

RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMANTE. ESTABILIDADE 
PROVISÓRIA  GESTANTE.  TRABALHADORA  OCUPANTE DE 
CARGO EM COMISSÃO. ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA  INDIRETA. Constatada  violação do art. 10, II, ‘ b’, 
do ADCT, faz jus à Reclamante à percepção da indenização 
provisória de gestante, mediante a aplicação imediata do princípio 
da proteção à vida e da dignidade da pessoa humana, principal 
fundamento do República Brasileira (art. 1.º, inc. III, da CF/88). O 
Supremo Tribunal Federal tem decidido que o direito da garantia de 
emprego da empregada gestante independe do regime jurídico ou 
da espécie de contrato de trabalho, considerando que a garantia 
visa à proteção do nascituro, devendo ser privilegiado, neste caso, 
o princípio da proteção à vida e à família, em detrimento do princípio 
da supremacia do interesse público. Recurso conhecido e provido.
Proc. TRT nº 0000711-88.2018.5.11.0051 (RO),  Ac. 2ª Turma,  pub. 
DEJT  11.07.2019
Rel. Desembargadora Márcia Nunes da Silva Bessa
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Provisória

ESTABILIDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DOS 
REQUISITOS. INDEFERIMENTO. Se o empregado não recebeu 
da Previdência Social auxílio-doença acidentário, como disposto 
no art. 118 da Lei nº 8.213/91 e na Súmula nº 378, item II, do 
TST, tampouco a prova pericial atestou o nexo de causalidade da 
doença com o labor, indevida a estabilidade previdenciária ou sua 
indenização. Recurso a que se nega provimento.
Proc. TRT nº 0001156-54.2017.5.11.0015 (RO),  Ac. 1ª Turma,  pub. 
DEJT  13.9.2019
Rel. Desembargadora Francisca Rita Alencar Albuquerque

LEI Nº 8.213/1991. COTA PARA PCD. ESTABILIDADE 
PROVISÓRIA. PROTEÇÃO À COLETIVIDADE DE 
TRABALHADORES REABILITADOS OU PORTADORES 
DE DEFICIÊNCIA. PERÍCIA  MÉDICA  ATESTOU QUE O 
RECLAMANTE NÃO ERA PCD. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 
Partilho do entendimento do Juízo primário no sentido de que a 
regra do Artigo 93, §1º da Lei nº 8.213/1991 não é garantia de 
estabilidade no emprego como, por exemplo, a estabilidade 
conferida ao membro da CIPA ou ao empregado que foi acometido 
por doença relacionada ao trabalho e/ou acidente de trabalho.

O artigo 93, §1º da Lei nº 8.213/1991 trata de limite à conduta 
do empregador, de modo a proteger a coletividade de trabalhadores 
reabilitados ou portadores de deficiência habilitados, na qual, 
estaria inserido o reclamante e, indiretamente, protege o emprego 
do portador de necessidades especiais desde que outro empregado 
na mesma condição não tenha sido contratado.

A reclamada comprovou que a dispensa do reclamante, que 
ocorreu em 25/09/2013 (ID 197410b) foi precedida de contratação 
de outros dois empregados portadores de necessidades especiais 
em 02/09/2013, a funcionária Rejane Fortes da Silva - contrato de 
trabalho, ficha de funcionário e Cadastro Geral de Empregados 
e Desempregados (ID 76c4fc6 e 1164090 - pág. 27) e Jennyfer 
Kethelen Vieira Sena - contrato de trabalho e Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados.



88

A par disso, após perícia médica (ID d2f3484), o Senhor 
Perito constatou pequena perda da ponta da falange distal do dedo 
indicador esquerdo com discreta lesão óssea, o que, segundo ele, 
não se enquadra nos critérios para contratação como PCD. Quer 
pela contratação dos 2 funcionários PCD na sua vaga dias antes de 
sua demissão, quer pelo relato do perito de que a pequena perda 
da ponta da falange e discreta lesão óssea não o enquadra como 
PCD, extraio que o reclamante não tem direito à reintegração e 
nem à indenização por danos morais.  Recursos do reclamante e 
da reclamada conhecidos e não providos.
Proc. TRT nº 0000642-68.2016.5.11.0005(RO),  Ac. 1ª Turma,  pub. 
DEJT  17.07.2019
Rel. Juíza do Trabalho Yone Silva Gurgel Cardoso - Convocada

Sindical

ESTABILIDADE SINDICAL. DISPENSA IMOTIVADA.
Inevitável a declaração de nulidade com determinação de 
reintegração ao emprego de empregado dirigente sindical 
dispensado sem justo motivo, sendo a reclamada sabedora de sua 
situação funcional e da regularidade do sindicato ao qual estava 
vinculado, na qualidade de professor.
Proc. TRT nº 0001610-23.2017.5.11.0051 (ROT),  Ac. 1ª Turma,  
pub. DEJT  30.08.2019
Rel. Desembargador David Alves de Mello Junior 

Execução

AGRAVO DE PETIÇÃO. EXECUÇÃO. NULIDADE 
NOTIFICAÇÃO POSTAL NÃO DEMONSTRADA. Nos termos da 
jurisprudência do TST, tendo sido a agravante/executada notificada 
tanto da audiência inaugural como da sentença exequenda no 
endereço apontado pela própria como sendo o correto, e, não 
tendo a referida empresa comprovado que não as recebeu, não 
há falar em nulidade das referidas notificações. Agravo de petição 
conhecido e não provido.
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Proc. TRT nº  0001376-76.2017.5.11.0007 (AP),  Ac. 2ª Turma,  
pub. DEJT  22.11.2019
Rel. Desembargador  Lairto José Veloso

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NATUREZA 
INTERLOCUTÓRIA. IRRECORRIBILIDADE. A decisão que, ao 
acolher exceção de pré-executividade, determinou, tão somente, 
a suspensão da exigibilidade do crédito, em sede de tutela 
antecipada, bem como a remessa dos autos a juízo prevento, sem 
implicar na extinção do feito executivo ou mesmo impedir o seu 
prosseguimento em face do Agravado-Excipiente, é irrecorrível, 
por ostentar natureza interlocutória, na forma do artigo 893, §1º, 
da CLT e da Súmula nº 214 do C.TST. Ademais, a decisão do juízo 
da execução encontra-se em consonância com a jurisprudência do 
colendo TST. Logo, o Agravo de Petição não merece conhecimento. 
Agravo de Petição Não Conhecido. 
Proc. TRT nº  0000952-61.2018.5.11.0019 (AP),  Ac. 3ª Turma,  
pub. DEJT  09.10.2019
Rel. Desembargador José Dantas de Góes

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REDIRECIONAMENTO 
DA EXECUÇÃO. GRUPO ECONÔMICO. POSSIBILIDADE. 
Constatada a existência de sobreposição de sócios/administradores 
entre empresas, cujas atividades econômicas são semelhantes, 
mostra-se possível o redirecionamento da execução, diante do 
reconhecimento de grupo econômico, na forma do artigo 2º, §2º, da 
CLT. O deferimento da recuperação judicial a favor de um membro 
não impede a execução de bens pertencentes a outra empresa 
integrante do grupo econômico, na forma da Súmula nº 480 do STJ. 
Agravo de Petição da Reclamada Conhecido e Não Provido. 
Proc. TRT nº  0001933-43.2015.5.11.0101 (AP),  Ac. 3ª Turma,  
pub. DEJT  04.09.2019
Rel. Desembargador José Dantas de Góes

AGRAVO DE INSTRUMENTO DA EXEQUENTE. NÃO 
CONHECIMENTO. Considerando que em visita ao processo em 1ª 
instância constatei que a pretensão da exequente, ora agravante, 
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no sentido de redirecionar o processo de execução contra o devedor 
solidário GILBERTO DE ALMEIDA AGUIAR EIRELLI - EPP e seus 
sócios, foi devidamente deferida pelo Juízo de execução, atendendo 
pedido da própria exequente, tanto que já houve expedição de  
Mandado de Citação, conforme Id.f2fff3c, resta prejudicada a 
análise do presente Agravo de Instrumento e como tal o recurso 
não está em condições de conhecimento. 
Proc. TRT nº  0002098-84.2015.5.11.0006 (AIAP),  Ac. 2ª Turma,  
pub. DEJT  08.07.2019
Rel. Desembargador Lairto José Veloso

AGRAVO DE PETIÇÃO. EXECUÇÃO. RESPONSABILIDADE 
SUBSIDIÁRIA. BENEFÍCIO DE ORDEM. NECESSIDADE 
DE INDICAÇÃO DE BENS DO PATRIMÔNIO DO DEVEDOR 
PRINCIPAL. SÚMULA 27 TRT 11ª REGIÃO.  É certo que o devedor 
subsidiário só é chamado a responder quando da inadimplência 
do devedor principal. Contudo, a concessão do benefício de 
ordem só tem lugar quando o responsável subsidiário nomeia 
bens do devedor principal, situados no mesmo Município, livres e 
desembaraçados, quantos bastem para solver o débito (CCB - art. 
827,§ único;  CPC-794, §1º e Lei 6.830/80-art. 4º, §3º). In casu, 
o litisconsorte/executado insiste no benefício de ordem, mas em 
nenhum momento, nem mesmo na petição de agravo, indicou bens 
da executada principal como forma de afastar a constrição de seus 
bens em face da presente execução. Aplicação da Súmula 27 deste 
Regional. Agravo de petição conhecido e não provido.   
Proc. TRT nº 0000928-78.2014.5.11.0017 (AP),  Ac. 2ª Turma,  pub. 
DEJT 08.07.2019
Rel. Desembargador  Lairto José Veloso

FGTS

FGTS. DEPÓSITO NO CURSO DE AUXÍLIO DOENÇA DE 
NATUREZA ACIDENTÁRIA. Tendo o reclamante obtido auxílio 
doença de natureza acidentária (espécie 91), faz jus aos depósitos 
do FGTS no período de duração do benefício. O fato de a empresa 
ter recorrido da concessão administrativamente, não constitui fato 
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modificativo ou extintivo do direito, sobretudo quando sequer foi 
apresentado o resultado.
Proc. TRT nº 0001463-63.2016.5.11.0008 (RO),  Ac. 1ª Turma,  
pub. DEJT  13.9.2019
Rel. Desembargadora Francisca Rita Alencar Albuquerque

Função de Confiança

TESOUREIRO EXECUTIVO. FUNÇÃO DE CONFIANÇA. 
IMPROCEDÊNCIA DAS 7ª E 8ª HORAS COMO EXTRA. As 
circunstâncias que caracterizam o bancário como exercente 
de função de confiança são previstas no art. 224, § 2º, da CLT, 
que não exige amplos poderes de mando e gestão, como o faz 
o art. 62, inc. II, da CLT. Tem alcance maior, abrangendo outros 
cargos de confiança. Sua configuração depende da prova das reais 
atribuições do empregado. In casu, verifica-se que as atividades 
desempenhadas pelo reclamante como tesoureiro executivo, 
conforme relatos colhidos em audiência e descrição do cargo, 
ostentam fidúcia diferenciada a caracterizar função de confiança, 
sujeita à jornada de 8 horas diárias, não sendo devidas como extras 
as 7ª e 8ª horas, ante a percepção de gratificação equivalente a 
94% do salário do cargo.
Proc. TRT nº 0002168-26.2016.5.11.0052 (RO),  Ac. 1ª Turma,  pub. 
DEJT  23.08.2019
Rel. Desembargadora Francisca Rita Alencar Albuquerque

Honorários Advocatícios

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO.
Tendo sido julgada improcedente a reclamatória, o critério aplicável 
para o arbitramento dos honorários sucumbenciais é o do valor da 
causa, conforme art. 791-A da CLT. 
Proc. TRT nº  0001461-40.2018.5.11.0003 (ROT),  Ac. 1ª Turma,  
pub. DEJT  06.12.2019
Rel. Desembargador David Alves de Mello Junior
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HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. AÇÃO 
AJUIZADA APÓS LEI Nº 13.467/2017. EMBARGOS DE 
TERCEIRO. PERCENTUAL. Em razão das alterações trazidas 
pela Reforma Trabalhista a respeito de honorários advocatícios, o 
art. 791-A estabelece que o pagamento de honorários advocatícios 
decorrentes da sucumbência, fixados entre o mínimo de 5% (cinco 
por cento) e o máximo de 15% (quinze por cento) sobre o valor que 
resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico obtido 
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da 
causa. In casu, tendo em vista a total procedência dos Embargos de 
Terceiro, ajuizado em 04/09/2018, ou seja, sob a égide da nova Lei 
n.º 13.467/2017, é devida a condenação da parte sucumbente ao 
pagamento de honorários advocatícios, no importe de 5% sobre o 
valor atribuído à causa, nos termos do artigo 791-A da CLT. Agravo 
de Petição do Embargante Conhecido e Provido. 
Proc. TRT nº  0001043-78.2018.5.11.0011 (AP),  Ac. 3ª Turma,  pub. 
DEJT  27.08.2019
Rel. Desembargador José Dantas de Góes

RECURSO DO RECLAMANTE. HONORÁRIOS DE 
SUCUMBÊNCIA. No presente caso, o processo foi ajuizado 
em 18.06.2014, ou seja, antes da entrada em vigor da Lei n.º 
13.467/2017, a chamada Reforma Trabalhistas que somente passou 
a vigor em 11.11.2017, o que por si só é suficiente para deferir 
o pedido de exclusão da condenação da parcela de honorários 
advocatícios, sob pena de admitir-se a aplicação da nova lei de 
forma retroativa. Recurso ordinário conhecido e provido.
Proc. TRT nº  0001037-95.2014.5.11.0016 (RO),  Ac. 2ª Turma,  
pub. DEJT  04.07.2019
Rel. Desembargador Lairto José Veloso

Horas Extras

RECURSO ORDINÁRIO. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. 
BANCO DE HORAS. A jornada de trabalho é limitada, em regra, 
a 8 horas diárias e 44 horas semanais (art. 7º, XIII, Constituição 
Federal), de modo que, ultrapassada a duração normal, o excedente 
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deve ser remunerado com adicional de, no mínimo, 50%. Todavia, 
pode ser dispensado o acréscimo de salário se, por força de acordo 
ou convenção coletiva de trabalho, o excesso de horas em um dia 
for compensado pela correspondente diminuição em outro dia, de 
maneira que não exceda, no período máximo de um ano, à soma 
das jornadas semanais de trabalho previstas, nem seja ultrapassado 
o limite máximo de dez horas diárias (art. 59, §2º, da CLT). Assim, 
não tendo sido impugnada a veracidade dos registros dos horários 
constantes dos cartões de ponto eletrônico, que registraram o 
regular cumprimento de jornada de 8 horas diárias, com eventuais 
extrapolações e também saídas antecipadas, registros de créditos 
e débitos das horas excedentes e faltantes e indicando pagamento 
referente ao saldo positivo no mês, além de saldo de banco de 
horas (anual), não há falar em pagamento de horas extraordinárias, 
na medida em que a ex-empregadora desincumbiu-se do ônus 
probatório que lhe cabia, ao apresentar fatos obstativos do direito 
alegado pelo autor.
Proc. TRT nº  0000546-48.2019.5.11.0005 (ROT),  Ac. 1ª Turma,  
pub. DEJT 09.12.2019
Rel. Desembargadora Solange Maria Santiago Morais

RECURSO DO RECLAMADO BANCO BRADESCO. HORAS 
EXTRAS. De outra parte, conquanto o tempo de deslocamento entre 
a residência do empregado e local de trabalho não seja, em regra, 
computado na jornada de trabalho, na hipótese vertente tem-se 
caracterizado o tempo à disposição do empregador, considerando 
que realizados os deslocamentos para o comparecimento em 
cursos em outras cidades, em razão da atividade laboral prestada 
em benefício do reclamado e fora do horário regular de trabalho. 
Recurso conhecido e improvido.

RECURSO DO RECLAMADO BANCO BRADESCO. DANOS 
MORAIS. DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DA RECLAMANTE. 
Nesses termos, não sendo as informações sigilosas, não há de 
se falar em violação à intimidade e à privacidade da reclamante. 
Recurso conhecido e provido.

RECURSO DO RECLAMADO BANCO BRADESCO. PLR. 
Fere o princípio da isonomia instituir vantagem mediante acordo 
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coletivo ou norma regulamentar que condiciona a percepção da 
parcela participação nos lucros e resultados ao fato de estar o 
contrato de trabalho em vigor na data prevista para a distribuição 
dos lucros. Assim, inclusive na rescisão contratual antecipada, é 
devido o pagamento da parcela de forma proporcional aos meses 
trabalhados, pois o ex-empregado concorreu para os resultados 
positivos da empresa. Recurso conhecido e improvido.
Proc. TRT nº  0000086-79.2017.5.11.0151 (ROT),  Ac. 2ª Turma,  
pub. DEJT 03.12.2019
Rel. Desembargador Audaliphal Hildebrando da Silva

JORNADA DE TRABALHO. CARGO DE GESTÃO. 
NECESSIDADE DE PROVA DE PODER DE MANDO E GESTÃO. 
HORAS EXTRAS. Para o enquadramento do trabalhador na 
exceção do art. 62, II, da CLT, é necessário ficar evidente que o 
mesmo esteja investido de poder de mando e gestão, típica parcela 
do poder diretivo do empregador. Não verificada tal situação, o 
obreiro faz jus à jornada de trabalho ordinária prevista na legislação 
e ao pagamento de horas extras se houver a extrapolação de tal 
jornada. No caso dos autos, o trabalhador gozava de privilégios no 
âmbito da empresa em razão do cargo que ocupava, contudo não 
detinha os poderes de gestão exigidos pela legislação, pois estava 
intensamente submetido a controle e subordinação por parte da 
gerência e dos mecanismos de RH na estrutura empresarial, não 
detendo ampla autonomia ou fidúcia especial. Por tal razão, não 
foi reconhecido o exercício de cargo de gestão e foi deferido o 
pagamento de horas extras pela extrapolação da jornada ordinária 
de trabalho a que o obreiro fazia jus. Recurso conhecido e 
parcialmente provido.
Proc. TRT nº  0000097-84.2019.5.11.0007 (ROT),  Ac. 2ª Turma,  
pub. DEJT 25.11.2019
Rel. Desembargadora Márcia Nunes da Silva Bessa

HORAS EXTRAS. SÚMULA 444, TST. JORNADA ESPECIAL 
DE 12X36. NECESSIDADE DE AJUSTE COLETIVO OU 
DISPOSIÇÃO EM LEI. Verifiquei compulsando os autos que não há 
norma coletiva estipulando a jornada especial de 12x36, de modo 
que a referida jornada é inválida.
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A testemunha arrolada provou que a reclamante trabalhava 
em jornada de 12x36 de descanso.

Levando em consideração que na jornada 12x36, o reclamante 
trabalha 48 horas em uma semana e 36 na semana seguinte, defiro 
4 horas extras por quinzena, de modo que, são 8 horas extras por 
mês e 100 horas extras no período.

RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TOMADOR DE 
SERVIÇOS. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. A decisão do STF no 
julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/
DF, reconhecendo a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 
8.666/93, não afastou a aplicação do entendimento consubstanciado 
na Súmula 331, IV, do TST, apenas exigiu a verificação da culpa 
in vigilando do ente público como pressuposto para definição da 
responsabilidade subsidiária, não podendo esta decorrer da simples 
inadimplência do prestador de serviços.

Incumbia ao Reclamante provar a ausência de fiscalização 
do Poder Público, ônus ao qual se desincumbiu nos termos do Art. 
818 da CLT, uma vez que a prova oral confirmou os atrasos no 
pagamento de salários, as ausências de pagamento de salários, 
demonstrando assim, a falha na fiscalização e a responsabilidade 
subsidiária do ente público.

ATRASO DE SALÁRIOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS 
MORAIS. O atraso de salários, em regra, não gera dano moral 
presumido, sendo imprescindível, na hipótese, a prova da existência 
de abalo moral passível de indenização.

OJ-SDI1-382 JUROS DE MORA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494, 
DE 10.09.1997. INAPLICABILIDADE À FAZENDA PÚBLICA 
QUANDO CONDENADA SUBSIDIARIAMENTE. A Fazenda Pública, 
quando condenada subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas 
devidas pela empregadora principal, não se beneficia da limitação 
dos juros, prevista no art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 10.09.1997.

Recurso do reclamante conhecido e provido em parte para 
deferir 100 horas extras pelo trabalho em sobrejornada.

Recurso da 2ª reclamada conhecido e provido em parte para 
excluir a indenização por danos morais.
Proc. TRT nº   0002399-91.2016.5.11.0007 (RO),  Ac. 1ª Turma,  
pub. DEJT 09.10.2019
Rel. Desembargadora Valdenyra Farias Thomé
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RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMANTE. HORAS 
EXTRAS. ATIVIDADE EXTERNA. “HOME OFFICE”. 
IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE DE HORÁRIO PELO 
EMPREGADOR. Comprovado que a empregada atuava em regime 
de “home office” e atividade externa incompatíveis com a fiscalização 
de horário pelo empregador, aplica-se o disposto no artigo 62, I da 
CLT, sendo indevida a contraprestação do labor extraordinário se 
extrapolada a jornada legal. USO DE VEÍCULO PRÓPRIO. OPÇÃO 
DO EMPREGADO. RESSARCIMENTO INDEVIDO.Não obstante o 
empregador tivesse conhecimento de que a empregada utilizava 
seu veículo particular para desempenhar suas atividades, inclusive 
arcando com o combustível, certo é que a obreira assim o fazia 
por vontade própria, conforme declaração acostada aos autos, até 
porque, em razão disso, recusara o vale-transporte fornecido pela 
empresa. Recurso conhecido e não provido.

RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA. VERBAS 
RESCISÓRIAS. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO VARIÁVEL. 
Percebendo a autora remuneração composta por salário fixo mais 
parte variável, o cálculo dos títulos rescisórios deve considerar a 
média da parte variável, todavia, o juízo a quo determinou um valor 
fixo de diferenças de verbas rescisórias sobre a média de 50% do 
salário da reclamante, quando deveria ter sido apurado a média 
da parte variável nos últimos 12 meses, conforme determina o art. 
478, § 4º, da CLT. Desse modo, parece-se nos que foi regular o 
procedimento da empresa reclamada, já que para o cálculo das 
verbas rescisórias foi utilizado o salário fixo e a parte variável do 
salário do reclamante, determinando-se que as verbas rescisórias 
sejam apuradas em liquidação de sentença com base no salário 
fixo acrescido da média das comissões nos 12 últimos meses do 
contrato de trabalho, observando-se os contracheques anexados 
e as deduções constantes no TRCT. Recurso conhecido e 
parcialmente provido.
Proc. TRT nº0001300-79.2018.5.11.0019 (ROT),  Ac. 3ª Turma,  
pub. DEJT 04.09.2019
Rel. Desembargadora Ormy da Conceição Dias Bentes
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HORAS EXTRAS. PARÂMETROS DE CÁLCULO. COISA 
JULGADA. Os cálculos de liquidação devem obedecer ao comando 
sentencial transitado em julgado, não podendo haver inovação ou 
a alteração deste, sob pena de ofensa à coisa julgada. Inteligência 
do art. 897, § 1º, da CLT e do art. 509, §4º, do CPC. No caso em 
análise, não procede a impugnação apresentada pela Executada 
em face do quantitativo e da base de cálculos das horas extras, 
adotados nos cálculos de liquidação, pois foi observado o comando 
sentencial e os termos da coisa julgada, previstos no artigo 502 
do CPC/2015. Todavia, impõe-se a reforma da decisão agravada, 
quanto aos reflexos das horas extras sobre os feriados, uma vez 
que inexiste determinação no julgado, no sentido de que os feriados 
sejam computados como RSR para efeito do cálculo de tais reflexos, 
devendo ser extirpada da condenação a parcela. DIFERENÇAS 
SALARIAIS.  EVOLUÇÃO SALARIAL. Os valores relativos às 
diferenças salariais foram calculados mês a mês, observando 
a evolução salarial do obreiro e no período deferido, em perfeita 
observância à decisão passada em julgado. DEDUÇÃO DOS 
VALORES RECEBIDOS PELO EXEQUENTE. LEVANTAMENTO 
DE DEPÓSITOS RECURSAIS. Considerando que o Magistrado 
de piso autorizou o levantamento, pelo Exequente, do valor 
incontroverso apresentado pela Executada, e tendo em vista que 
o Autor já comprovou o levantamento da quantia, deverá esta ser 
deduzida do montante exequendo. Esclareça-se, por fim, que os 
saldos remanescentes dos bloqueios e penhoras permaneceram e 
devem continuar em conta judicial até o julgamento definitivo dos 
pontos suscitados no presente Agravo, razão pela qual não há que 
se falar em levantamento dos depósitos recursais pela Executada 
neste momento processual. Agravo de Petição da Reclamada 
Conhecido e Parcialmente Provido. 
Proc. TRT nº  0001937-81.2014.5.11.0015 (AP),  Ac. 3ª Turma,  
pub. DEJT 15.08.2019
Rel. Desembargador José Dantas de Góes

HORAS EXTRAS. MINUTOS QUE ANTECEDEM E 
SUCEDEM À JORNADA. TEMPO ELASTECIDO POR NORMA 
COLETIVA DE TRABALHO. Nos termos da Súmula nº449,TST, a 
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partir da vigência da Lei nº 10.243, de 19.06.2001, que acrescentou 
o § 1º ao art. 58 da CLT, não mais prevalece cláusula prevista em 
convenção ou acordo coletivo que elastece o limite de 5 minutos 
que antecedem e sucedem a jornada de trabalho para fins de 
apuração das horas extras, ainda que conforme a Súmula nº 
366, as atividades desenvolvidas pelo empregado ao longo do 
tempo residual (troca de uniforme, lanche, higiene pessoal, etc). 
Isto porque a norma coletiva que elastece o limite de 10 minutos 
diários, para efeito de apuração de horas extras, ofende o disposto 
no artigo 58, §1º,CLT.

No caso dos autos, a jornada está toda marcada nos cartões 
de ponto. Após levantamento feito pelo reclamante e reclamada, 
observo que o levantamento da primeira está correto, razão pela 
qual, mantém-se a sentença que o acolheu.

REFLEXO EM FÉRIAS +1/3. O Artigo 142, §5º, CLT prevê 
que os adicionais por trabalho extraordinário compõem a base de 
cálculo das férias. No caso dos autos, a planilha já contempla os 
devidos valores, com a ressalva feita por meio dos Embargos de 
Declaração.

Recurso  da  reclamada  conhecido e não provido.  Recurso 
do reclamante conhecido e não provido.
Proc. TRT nº 0000301-62.2018.5.11.0008(RO),  Ac. 1ª Turma,  pub. 
DEJT 07.08.2019
Rel. Juíza do Trabalho Yone Silva Gurgel Cardoso – Convocada

HORAS EXTRAS A 50%.CARGO DE CONFIANÇA. GESTÃO. 
NÃO SUJEIÇÃO A CONTROLE DE JORNADA. DIFERENÇA 
SALARIAL DE 40% DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 62, CLT 
EXISTENTE. No caso dos autos, verifica-se do acervo probatório 
(e-mails escritos pela reclamante, bem como, as provas orais) 
que a reclamante ocupava cargo de gestão e mando, bem como, 
recebia salário 75,15% superior ao anterior, presentes os requisitos 
do Artigo 62, II, CLT, são indevidas horas extras.

Razão pela qual nega-se provimento ao recurso neste pedido.
ACÚMULO DE FUNÇÃO. CARACTERIZADO. JORNALISTAS 

E RADIALISTAS. PROXIMIDADE DAS PROFISSÕES. ADICIONAL 
DE 40%. DECRETO Nº 84. 134/1979. A prova oral e os e-mails 
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juntados evidenciam que a reclamante trabalhou acumulando 
a função de coordenadora de jornalismo para 3 veículos de 
comunicação: a TV A Crítica, a Rádio A Crítica e a REDE TV.

O TST tem decidido que devido à proximidade das profissões 
de jornalista e de radialista admite-se   por analogia o deferimento     
de   acúmulo de função com base no Artigo 16 do Decreto nº 
84.134/1979 no percentual de 40% sobre o salário-base.

Recurso da reclamante conhecido e provido em parte para 
deferir 40% de acréscimo sobre seu salário base a título de acúmulo 
de função no período de 29/10/2010 a 30/10/2013 com repercussão 
em aviso prévio, 13º salário, férias +1/3, FGTS (8%).
Proc. TRT nº 0002157-33.2015.5.11.0019(RO),  Ac. 1ª Turma,  pub. 
DEJT 07.08.2019
Rel. Juíza do Trabalho Yone Silva Gurgel Cardoso – Convocada

CARGO DE GESTÃO. ENQUADRAMENTO DO ART. 62, 
II DA CLT. HORAS EXTRAS. Provado que o autor não exercia 
cargo de gestão, pois não dispunha de autonomia para tomar 
decisões importantes que pudessem alterar o curso da empresa, 
substituindo-se ao empregador,impossível  o enquadramento na 
exceção do art. 62, II da CLT, pelo que faz jus às horas intrajornada 
não gozadas. Não restou comprovada a realização de horas extras 
sobrejornada e interjornada. ASSÉDIO MORAL. INDENIZAÇÃO. O 
quantum deferido deve ser suficiente para reparar o dano in re ipsa 
causado ao autor, bem como servir de medida pedagógica para 
punir a reclamada por atuação desmedida. Recurso do Reclamante 
conhecido e parcialmente provido.
Proc. TRT nº 0000714-46.2016.5.11.0008 (RO), Ac. 2ª Turma,  pub. 
DEJT  24.07.2019
Rel. Desembargadora Joicilene Jeronimo Portela Freire

HORAS EXTRAS. ÔNUS DA PROVA. CARTÕES DE 
PONTO PARCIALMENTE APRESENTADOS. SÚMULA 338 DO 
TST. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE CONFIRMADA. Conforme 
dispõe o art. 74, § 2º, da CLT, quando a empresa conta com mais 
de 10 empregados, é obrigatório o registro da jornada de trabalho, 
e a não apresentação dos controles de frequência, sem justificativa, 
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gera a presunção relativa de veracidade da jornada de trabalho 
alegada na inicial, a qual pode ser elidida por prova em contrário, 
conforme dispõe a Súmula nº 338, I, do TST. No caso, a reclamada 
não trouxe aos autos os controles de frequência de todo o período 
laboral e estando provado nos autos, pelos depoimentos das 
testemunhas, a existência de labor em sobrejornada sem a correta 
contraprestação, deve ser condenada a reclamada a pagar as 
horas extras, conforme a prova colhida nos autos. DANO MORAL. 
NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA NOS AUTOS. 
POSTULAÇÃO INDEVIDA. A responsabilidade civil por danos 
morais pressupõe a concorrência de três elementos: a conduta 
culposa do ofensor, o dano moral e o nexo de causa e efeito entre 
aquela e este. Não tendo sido provado dano à esfera íntima do 
autor, não há falar em indenização por danos morais. Recurso 
conhecido e parcialmente provido.
Proc. TRT nº 0000711-69.2017.5.11.0004 (RO),  Ac. 3ª Turma,  pub. 
DEJT  16.07.2019
Rel. Desembargadora Maria de Fátima Neves Lopes 

HORAS EXTRAS. COMPENSAÇÃO DE HORAS. 
REGISTROS NÃO CONFIÁVEIS. Tendo o reclamante demonstrado 
nos autos diversos registros fraudados de folgas nos cartões de 
ponto, fazendo decair a credibilidade destes, são devidas as horas 
requeridas, em dias nos quais trabalhava, quando deveria estar 
efetivamente de folga.
Proc. TRT nº 0001406-07.2016.5.11.0053 (ROT),  Ac. 1ª Turma,  
pub. DEJT  15.07.2019
Rel. Desembargador David Alves de Mello Junior  

HORAS EXTRAS. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DOS 
REGISTROS DE PONTO. A não apresentação injustificada dos 
cartões de ponto importa em presunção de veracidade dos horários 
indicados na inicial. Recurso ordinário conhecido e parcialmente 
provido.
Proc. TRT nº 0000540-67.2017.5.11.0019 (RO),  Ac. 3ª Turma,  pub. 
DEJT  08.07.2019
Rel. Desembargador Jorge Alvaro Marques Guedes



101

Indenização

ACIDENTE DE TRABALHO COM RESULTADO 
MORTE. INDENIZAÇÃO JÁ RECEBIDA PELOS HERDEIROS 
NECESSÁRIOS. ILEGITIMIDADE ATIVA DA IRMÃ PARA 
REQUERER INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ORDEM 
DA VOCAÇÃO HEREDITÁRIA. SEGURANÇA JURÍDICA DA 
RECLAMADA. Apesar de ser possível o arbitramento de indenização 
por danos morais em favor dos parentes do falecido (cônjuge, filho, 
irmão, genitores, etc), haja vista não estar se tratando de direito 
sucessório, entendo que, no presente caso, não me parece razoável 
dar provimento ao recurso em virtude da existência de herdeiros 
necessários que precedem na ordem de vocação hereditária aos 
demais parentes. Admitir a possibilidade de indenizar o parente pelo 
simples fato de ser parente, sem averiguar a ordem de vocação 
hereditária, seria imputar a reclamada ônus do qual nunca poderia 
se desvencilhar, haja vista que geraria uma onda gigantesca de 
ações na justiça fundadas unicamente no afeto e na mesma causa 
de pedir, qual seja, a morte do ente querido. A segurança jurídica da 
reclamada estaria comprometida. A viúva e os filhos têm prioridade 
no recebimento de qualquer parcela indenizatória. Assim sendo, 
ainda que os danos morais aqui pleiteados não digam respeito à 
partilha de herança em si, em respeito ao princípio da segurança 
jurídica da reclamada, tenho que a ordem de vocação hereditária 
demonstra ser a melhor alternativa para o deslinde do feito sem que 
haja grave comprometimento a existência da reclamada. Recurso 
conhecido e não provido.Sentença mantida.
Proc. TRT nº 000368-33.2018.5.11.0006 (RO),  Ac. 1ª Turma,  pub. 
DEJT  13.12.2019
Rel. Desembargadora Valdenyra Farias Thomé  

DISPENSA DISCRIMINATÓRIA. DOENÇA COMUM. 
NECESSIDADE DE PROVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS 
MORAIS. Para a caracterização da dispensa discriminatória de 
empregado, portador de doença comum que não cause estigma 
ou preconceito, é necessária prova de que o motivo da dispensa 
se deu em razão do estado de doença do trabalhador. Verificada 
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tal situação, é nulo o ato de desligamento. Reconhece-se o dano 
à esfera moral, passível  de  reparação.  Presume-se  o   caráter  
discriminatório  da dispensa em face da ausência de controvérsia 
quanto ao fato e da produção de contraprova sobre a matéria. Nulo 
o ato da dispensa, devidos os pagamentos de salários vencidos e 
vincendos. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Proc. TRT nº 0001054-28.2018.5.11.0005 (ROT),  Ac. 2ª Turma,  
pub. DEJT  18.11.2019
Rel. Desembargadora Márcia Nunes da Silva Bessa  

RECURSO DA RECLAMADA.  PLANO DE SAÚDE 
CANCELADO PELO EMPREGADOR APÓS APOSENTADORIA 
POR INVALIDEZ DO EMPREGADO. DEVIDA INDENIZAÇÃO 
DANOS MORAIS. Embasado na jurisprudência do TST que 
entende ser indevido o cancelamento do plano de saúde do 
empregado em caso de suspensão do contrato de trabalho em 
razão da aposentadoria por invalidez, verifica-se a necessidade 
de reparação por danos morais, sendo estes in re ipsa. Recurso 
Ordinário conhecido e improvido.
Proc. TRT nº 0001775-05.2017.5.11.0008, (RO),  Ac. 2ª Turma,  
pub. DEJT  23.10.2019
Rel. Desembargador Lairto José Veloso

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRATAMENTO 
VEXATÓRIO NÃO COMPROVADO. DEVOLUÇÃO DE 
DESCONTOS INDEVIDOS. IMPROCEDÊNCIA. Não havendo nos 
autos prova de tratamento vexatório e de pressão psicológica por 
parte da empresa ou de colegas de trabalho, descabe a indenização 
por danos morais. Quando à devolução de desconto indevido, 
provando a empresa o envolvimento do reclamante na percepção 
de horas extras indevidas, através de procedimento administrativo, 
o pleito improcede. Recurso a que se nega provimento.
Proc. TRT nº 0000740-17.2016.5.11.0017 (ROT),  Ac. 1ª Turma,  
pub. DEJT  13.9.2019
Rel. Desembargadora Francisca Rita Alencar Albuquerque
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ACIDENTE NO PORTÃO DA RESIDÊNCIA. AUSÊNCIA 
DE CULPA DO EMPREGADOR. INDENIZAÇÕES POR DANOS 
MORAIS, MATERIAIS E DO PERÍODO DE ESTABILIDADE. 
INDEFERIMENTO. Nos termos do § 2º do art. 58 da CLT, o 
tempo de deslocamento do trabalho para casa e vice-versa não é 
considerado na jornada, via de consequência, não se responsabiliza 
o empregador pelo que ocorrer nesse percurso, sobretudo no caso 
em análise em que o fato ocorreu no portão da casa da reclamante 
que, ao escorregar e cair, nele prendeu o pé.  Assim, não tendo 
a demandada concorrido para o sinistro que resultou em lesões 
nos pés da laborante, descabem as indenizações por dano moral, 
material e do período de estabilidade. Sem o elemento culpa, não 
há falar em reparação civil. Recurso da reclamada a que se dá 
provimento.
Proc. TRT nº 0000072-87.2018.5.11.0013 (RO),  Ac. 1ª Turma,  
pub. DEJT  26.8.2019
Rel. Desembargadora Francisca Rita Alencar Albuquerque

RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMANTE. INDENIZAÇÕES 
POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE 
TRAJETO. INFORTÚNIO NÃO OCORRIDO NO TRANSPORTE 
FORNECIDO PELO EMPREGADOR. APLICAÇÃO DA TEORIA 
DA RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. CULPA OU DOLO 
DA RECLAMADA NÃO DEMONSTRADOS. Fixadas essas 
diretrizes, observa-se que o quadro fático delineado no processo 
não evidencia a configuração de dolo ou culpa da reclamada no 
infortúnio de que foi vítima a autora. Desse modo, sendo inaplicável 
a teoria da responsabilidade civil objetiva e não estando atendidos 
os pressupostos para condenar a reclamada com esteio na teoria 
da responsabilidade civil subjetiva, não há reparos a fazer na 
sentença recorrida.Recurso ordinário que se conhece e a que se 
nega provimento.
Proc. TRT nº 0001587-24.2017.5.11.0004 (RO),  Ac. 2ª Turma,  
pub. DEJT  15.8.2019
Rel. Desembargador  Lairto José Veloso
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DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. Presentes os requisitos 
necessários para a configuração da responsabilidade civil, 
faz jus a reclamante à indenização por danos morais, em 
razão do inadimplemento de salários. TERCEIRIZAÇÃO. 
RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO TOMADOR DOS 
SERVIÇOS. Responde o tomador dos serviços, subsidiariamente, 
pela satisfação dos direitos da parte obreira, quando esta lhe presta 
serviços em processo de terceirização de mão de obra por meio 
de empresa interposta que não pode arcar com as obrigações 
decorrentes do contrato de trabalho. Constatada a culpa in 
vigilando do ente público, este deve assumir, supletivamente, os 
direitos trabalhistas dos empregados da contratada. Aplicação das 
Súmulas 331, IV, V e VI, do TST e 16 do TRT/11. HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REFORMA TRABALHISTA. 
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. O artigo 791-A da 
CLT, após a reforma, passou a determinar a fixação de honorários 
de sucumbência, entre 5% e 15% sobre o valor que resultar da 
liquidação da sentença, do proveito econômico obtido ou, não 
sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. No 
que diz respeito à constitucionalidade do dispositivo, entendo que 
o objetivo da norma é estabelecer uma melhor paridade de armas 
entre reclamante e reclamada, a serem utilizadas no processo e 
minimizar os abusos de direito. Não obstante possa parecer, à 
primeira vista, que o art. 791-A contém alguma inconstitucionalidade 
material, ao permitir o pagamento de honorários advocatícios 
sucumbenciais por beneficiários da justiça gratuita, em afronta aos 
incisos XXXIV, XXXV, LXXIV do artigo 5º da CF/88, analisando 
o dispositivo celetista detidamente percebe-se que não viola a 
garantia constitucional do amplo acesso à Justiça, uma vez que na 
própria norma impugnada há a exceção do parágrafo 4º que visa 
assegurar a integridade da garantia fundamental. Assim, tratando-
se de reclamante beneficiária da justiça gratuita, a exigibilidade 
da cobrança deve ficar suspensa nos dois anos subsequentes ao 
trânsito em julgado da decisão, condicionada, ainda, à prova da 
superveniente capacidade de pagamento da verba honorária, a 
qual incumbe à parte credora provar, nos termos do já mencionado 
§4º, do art. 791-A da CLT. Dessa forma, data vênia posicionamentos 
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em sentido contrário, reconheço a constitucionalidade do artigo 
impugnado. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Proc. TRT nº 0000201-13.2018.5.11.0201 (RO),  Ac. 3ª Turma,  pub. 
DEJT  16.07.2019
Rel. Desembargadora Maria de Fátima Neves Lopes 

DESPEDIDA DURANTE ESTABILIDADE PROVISÓRIA. 
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. IN RE IPSA. É presumido o 
dano moral causado pela conduta antijurídica do empregador ao 
dispensar empregado enfermo, antes do término do período de 
estabilidade. A fixação do valor deve levar em conta a condição 
econômica das partes, o grau de culpa do empregador e a 
gravidade dos efeitos da conduta, tudo em observância ao princípio 
da razoabilidade, não se podendo perder de vista seu caráter 
pedagógico, também visa a coibir a repetição da conduta culposa. 
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Proc. TRT  nº  0000857-76.2018.5.11.0004 (RO), Ac. 2ª Turma,  
pub. DEJT  11.07.2019
Rel. Desembargadora Joicilene Jeronimo Portela Freire

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EXTRAVIO DA 
CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL. DANO 
MORAL CARACTERIZADO. A perda da CTPS acarreta inúmeros 
transtornos ao empregado, pois se trata de documento que traz 
seu histórico profissional, além de autorizá-lo a receber benefícios 
previdenciários e viabilizar a contratação em nova ocupação. DO 
QUANTUM INDENIZATÓRIO. O valor arbitrado, no entanto, deve 
ser pautado pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, 
de acordo com as provas produzidas nos autos. Recurso conhecido 
e parcialmente provido.
Proc. TRT nº 0000170-88.2017.5.11.0019 (RO),  Ac. 3ª Turma,  pub. 
DEJT  09.07.2019
Rel. Desembargadora Maria de Fátima Neves Lopes 

RECURSO DO RECLAMANTE. OCORRÊNCIA DE 
HUMILHAÇÃO E CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. 
INDENIZAÇÃO INDEVIDA. Restando confessado nos autos a 
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prática de ato delituoso por parte do trabalhador, o qual ensejou 
a sua dispensa por justa causa, o que foi mantido pela sentença 
de origem, tendo o autor se conformado com a decisão, tanto que 
neste ponto dela não recorreu, não há dúvida de que a indenização 
por danos morais sob alegação da ocorrência de constrangimento 
ilegal e humilhação pelo fato de ter sido conduzido desde a empresa 
até a Delegacia de Polícia na viatura, não se sustenta, pois, além do 
reclamante haver dado causa aos fatos, no momento da condução 
sequer foi colocado no local onde ficam os presos dentro da viatura. 
Assim, não há falar em indenização por danos morais. Recurso 
Ordinário do reclamante conhecido e improvido.
Proc. TRT nº  0001067-46.2017.5.11.0010 (RO),  Ac. 2ª Turma,  
pub. DEJT 09.07.2019
Rel. Desembargador Lairto José Veloso

Inépcia da Inicial

RECURSO DA RECLAMANTE. INÉPCIA DA INICIAL 
AFASTADA. INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE PERÍCIA 
TÉCNICA. Não é inepta a petição inicial que, a despeito de não 
conter uma descrição minuciosa das atividades laborais, indica a 
função exercida e os eventuais agentes insalubres a que estava 
exposto o trabalhador, sendo esta a hipótese dos autos. Ademais, 
ao fundamentar seu pedido em diferenças de adicional de 
insalubridade, é necessário que se apure as condições do ambiente 
laboral da obreira, a fim de se averiguar o grau de insalubridade a 
que estava exposta. Recurso Ordinário conhecido para, de ofício, 
declarar a nulidade da sentença de origem, a fim de que seja 
realizada perícia técnica, com a prolação de novo julgamento.
Proc. TRT nº 0000638-73.2017.5.11.0012 (RO),  Ac. 2ª Turma,  pub. 
DEJT  01.08.2019
Rel. Desembargadora Marcia Nunes da Silva Bessa 

DECLARAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL. FRUSTRAÇÃO 
DOS MEIOS ANTERIORES. FERRAMENTAS JUDICIAIS 
DISPONÍVEIS. MATÉRIA DE ORIDEM PÚBLICA. As circunstâncias 
encontradas nos autos autorizam a utilização do edital como forma 
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de notificação, uma vez que o Oficial certificou que o local parecia 
abandonado, mas havia placa da reclamada, demonstrando que 
havia funcionamento anterior ali. Encerradas as atividades no 
estabelecimento, torna-se incerta a localização da reclamada, 
ademais, é certo que as ferramentas disponíveis para que o 
reclamante localize a empresa, mormente em casos como o 
presente, em que há aspectos de encerramento das atividades, 
são reduzidas, havendo, por outro lado, dentro da máquina 
judiciária, convênios que possibilitam maior eficácia nessa tarefa, 
como ferramentas de busca na JUCEA, REDESIM, além de outros 
com o BACEN. Cumpre esclarecer que, embora tenha havido 
preclusão quando a reclamante deixou de manifestar-se acerca 
da determinação do juízo, o vício de notificação constitui-se em 
matéria de ordem pública, podendo ser suscitada a qualquer 
tempo e, inclusive, de ofício pelo próprio magistrado. Desse modo, 
os autos devem ser remetidos à Vara de origem para tomada de 
medidas para a devida notificação e prosseguimento da instrução 
processual. Recurso conhecido e provido.
Proc. TRT  nº  0000748-08.2017.5.11.0001(RO), Ac. 2ª Turma,  pub. 
DEJT  18.07.2019
Rel. Desembargadora Joicilene Jeronimo Portela Freire

Intempestividade

JUNTADA DE DOCUMENTO EM FASE RECURSAL. 
SÚMULA Nº 8 DO TST. NÃO CONHECIMENTO. Nos moldes da 
Súmula nº 8 do TST, a juntada de documento na fase recursal, 
apenas se justifica quando provado justo impedimento para a 
sua oportuna apresentação ou caso se refira a fato posterior à 
sentença. Na lide em análise, o Recorrente acostou aos autos, 
apenas quando da interposição do presente Agravo, documento 
relacionado a fato ocorrido antes da Sentença e sem qualquer 
justificativa plausível para sua juntada tardia, a despeito de havê-
lo mencionado no Recurso Ordinário, que não foi conhecido. 
DEVIDO PROCESSO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. CITAÇÃO 
EM FERIADO E EM DIA ÚTIL. Diante da regularidade de citação 
da Reclamada, consideram-se válidas as notificações editalícias 
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realizadas nos presentes autos, não havendo que se falar em 
nulidade. Assim, considerando que a Reclamada tomou ciência 
da sentença em 26/04/2018 e interpôs o seu Recurso Ordinário 
apenas em 10/09/2018, mantém-se a decisão que considerou 
intempestivo o apelo. Agravo Conhecido e Não provido. 
Proc. TRT nº  0000268-09.2017.5.11.0008 (AP),  Ac. 3ª Turma,  
pub. DEJT 15.08.2019
Rel. Desembargador José Dantas de Góes

RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA. INTEM-
PESTIVIDADE.  In casu, o recurso ordinário da reclamada 
não está em condições de ser conhecido, em face da notória 
intempestividade. Restando demonstrado nos autos que a mesma 
tomou ciência da sentença, através do Diário Eletrônico da Justiça 
do Trabalho DEJT, em 28/02/2018(quarta-feira), tem-se que o início 
da contagem do prazo para apresentação de Recurso Ordinário 
ocorreu em 01/03/2018 (quinta-feira), com término em 12/03/2018 
(segunda-feira). Entretanto, tal apresentação somente ocorreu em 
13/03/2018(terça-feira), não restando nenhuma dúvida de que o 
mesmo se encontra intempestivo, mercê da preclusão temporal 
operada, razão pela qual não está em condições de conhecimento. 
Recurso Ordinário não conhecido em face da intempestividade.
Proc. TRT nº  0001357-26.2015.5.11.0012 (RO),  Ac. 2ª Turma,  
pub. DEJT 15.08.2019
Rel. Desembargador Lairto José Veloso

Intervalo Intrajornada

RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMADO. INTERVALO 
DO ART. 384 DA CLT. O art. 384 da CLT foi recepcionado pela 
Constituição de 1988, fazendo jus as empregadas substituídas, 
a um intervalo de 15min extras na hipótese de prorrogação 
horária. Por razoabilidade, restringe-se o direito às oportunidades 
em que a prestação extraordinária exceder de 30min. AUXÍLIO 
REFEIÇÃO E AUXÍLIO CESTA BÁSICA NO PERÍODO DO AVISO 
PRÉVIO. Prevendo as normas coletivas a inexistência de natureza 
remuneratória no auxílio refeição e auxílio cesta básica, bem como 
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a percepção das verbas pelo empregado “por dia de trabalho”, não 
são devidas no período do aviso prévio indenizado, por se tratar 
de projeção ficta, durante a qual não houve contraprestação de 
serviços. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. TR. REFORMA 
TRABALHISTA. A inclusão do § 7º ao art. 879 da CLT, pela Lei 
13.467/2017, não tem o condão de afastar a inconstitucionalidade da 
aplicação da TR como índice de atualização monetária, reconhecida 
em sede de controle concentrado de constitucionalidade pelo STF, 
porque o citado dispositivo remete expressamente à Lei 8.177/91, 
cuja inconstitucionalidade material foi reiterada pelo Plenário 
da Corte Superior Trabalhista, em observância à ratio decidendi 
do julgamento das ADIs 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425. Ademais, 
o entendimento firmado pelo Pleno do TST, no sentido de que 
os créditos trabalhistas devem ser atualizados pelo IPCA-E, em 
substituição à TR, deve ser mantido, até o julgamento do Incidente 
de Arguição de Inconstitucionalidade, em controle difuso, do § 7.º 
do artigo 879 da CLT, suscitado pela Subseção II Especializada 
em Dissídios Individuais da Corte Superior Trabalhista, em 
sessão realizada em 13/3/2018, no julgamento do processo TST-
RO-24059-68.2017.5.24.0000. Assim, os critérios de correção 
monetária das condenações trabalhistas devem seguir os índices 
previstos na legislação vigente em cada período de regência, 
respeitada a aplicação do IPCA-E, a partir de 25/03/2015, mesmo 
após o advento da Lei 13.467/2017.

RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMANTE. INTERVALO 
INTRAJORNADA. EXTRAPOLAÇÃO HABITUAL DA JORNADA 
CONTRATUAL DE 6 HORAS DIÁRIAS. HORAS EXTRAS DEVIDAS. 
Verificada a extrapolação habitual da jornada contratual de seis 
horas, é devida uma hora extra, a título de intervalo intrajornada, 
todavia, apenas nos dias em que houve esta prorrogação de 
jornada. Inteligência do art. 71 da CLT e da Súmula n.º 437, item 
IV do TST. HORAS EXTRAS. SOBREJORNADA. DIFERENÇAS. 
ÔNUS DA PROVA. Verificada a juntada dos cartões de ponto com 
realização de horas extras com o seu respectivo pagamento nas 
fichas financeiras, é do reclamante o ônus de comprovar o fato 
constitutivo do direito a diferenças de horas extras quando narra 
na petição inicial que o empregador não lhe pagou integralmente 
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as horas prestadas em regime de sobrejornada. ADICIONAL DE 
SOBREAVISO. NÃO CONFIGURAÇÃO DO REGIME. O regime de 
sobreaviso destina -se ao empregado que permanece à disposição, 
aguardando a qualquer momento a chamada para o serviço. No 
presente caso, não restou provado que havia escala de sobreaviso 
ou a determinação da empresa para que a empregada não se 
ausentasse do Município quando estava selecionado para trabalhar 
em casos de emergência. Verifica-se ainda que o pleito de sobreaviso 
é exagerado já que procura a autora convencer o juízo que ficava de 
sobreaviso todo o tempo para além da jornada de trabalho normal 
e além das horas extras. DIFERENÇAS SALARIAIS. ACÚMULO 
DE FUNÇÃO. NÃO COMPROVADO. Não evidenciados elementos 
de prova capazes de caracterizar o acúmulo de função capaz 
de gerar o pagamento de plus salarial, inexistem as diferenças 
salariais postuladas. O parágrafo do art. 456 da CLT, autoriza 
o empregador exigir do trabalhador a realização de qualquer 
atividade lícita dentro da jornada normal de trabalho compatível 
com a natureza do trabalho contratado, de forma a adequar a 
prestação do serviço às necessidades da empresa, sem que isso 
implique desvio ou acúmulo de função a justificar deferimento ao 
autor do pedido de pagamento de diferenças salariais e reflexos. 
Inexistindo prova flagrante do exercício de função com maior 
responsabilidade, diligência e qualificação técnica, para a qual 
a empresa habitualmente atribuísse um padrão mais elevado de 
vencimentos, e não havendo norma coletiva a disciplinar o direito 
vindicado, não há que se falar em adição salarial.

RECURSO COMUM A AMBAS AS PARTES. COMISSÃO 
PELA VENDA DE PRODUTOS NÃO BANCÁRIOS.Provado nos 
autos que o reclamante realizava a venda de produtos não bancários 
em favor do reclamado, impõe-se o pagamento das comissões 
devidas, na forma deferida pela sentença.

Recurso do Reclamado parcialmente conhecido e parcialmente 
provido. Recurso da Reclamante conhecido e parcialmente provido.
Proc. TRT nº 0000837-59.2016.5.11.0003 (RO),  Ac. 3ª Turma,  
pub. DEJT 04.09.2019
Rel. Desembargadora Ormy da Conceição Dias Bentes



111

Juros

JUROS DE MORA. PARCELAS VINCENDAS. JUROS 
REGRESSIVOS. Os juros referentes a uma indenização paga em 
atraso, ou seja, em relação às parcelas vencidas, são computados 
a partir do ajuizamento da reclamação (Súmula 200/TST). Já os 
juros das parcelas cujo vencimento ocorrera após o ajuizamento 
da ação, estes somente serão calculados a partir do vencimento da 
obrigação.
Proc. TRT nº 0001270-89.2014.5.11.0017 (AP),  Ac. 1ª Turma,  pub. 
DEJT 15.07.2019
Rel. Desembargador David Alves de Mello Junior 

Justa Causa

DISPENSA POR JUSTA CAUSA. REVERSÃO. Em face do 
princípio da continuidade da relação empregatícia, é do empregador 
o ônus de provar a ocorrência de infração grave do empregado que 
caracterize a justa causa para o despedimento, porque se trata de 
fato impeditivo dos direitos próprios da despedida menos gravosa 
ao prestador dos serviços empregatícios. Ante a ausência de provas 
da ocorrência do fato imputado pela reclamada para dispensar o 
reclamante por justa causa, além da desproporcionalidade, deve 
ser anulada a pena aplicada, sendo devidas ao reclamante as 
verbas pertinentes à dispensa imotivada.
Proc. TRT nº  0002102-14.2017.5.11.0019 (ROT),  Ac. 1ª Turma,  
pub. DEJT 18.12.2019
Rel. Desembargadora Solange Maria Santiago Morais

DISPENSA POR JUSTA CAUSA. NEGOCIAÇÃO HABITUAL. 
Subsistente se mostra a dispensa por justa causa do empregado, 
que veste o uniforme e aparece nas publicidades da empresa 
diretamente concorrente à empregadora, ante a caracterização de 
conduta tipificada como falta grave capaz de abalar a confiança 
inerente ao contrato de emprego (art. 482, “c”, da CLT - negociação 
habitual). Satisfeitos os requisitos de validade do exercício do poder 
disciplinar do empregador, indevidas as verbas rescisórias próprias 
da dispensa sem justa causa.
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Proc. TRT nº  0000477-83.2019.5.11.0015 (ROT),  Ac. 1ª Turma,  
pub. DEJT 09.12.2019
Rel. Desembargadora Solange Maria Santiago Morais

RECURSO DA RECLAMADA. JUSTA CAUSA. OFENSAS 
FÍSICAS PRATICADAS NO AMBIENTE DE TRABALHO. A 
ocorrência de agressões físicas mútuas entre colegas de trabalho, 
sem a configuração de legítima defesa, mas, antes, por mera 
belicosidade, perturba o ambiente de trabalho, autorizando a 
resolução do contrato por justa causa, nos termos do art. 482, alínea 
j, da CLT. Não há que se falar em excesso por parte do empregador. 
Deve ser reformada a sentença que reverteu a justa causa aplicada 
em dispensa imotivada. Recurso Ordinário conhecido e provido.
Proc. TRT nº  0000529-06.2019.5.11.0007 (ROT),  Ac. 2ª Turma,  
pub. DEJT 25.11.2019
Rel. Desembargadora Márcia Nunes da Silva Bessa

JUSTA CAUSA. IMPROBIDADE. PROVA INCONSISTENTE. 
REVERSÃO EM DISPENSA IMOTIVADA.  Na aplicação da 
justa causa, a prova deve ser irretorquível e a falta cometida 
suficientemente grave e apreciada in concreto, levando-se em conta 
a personalidade do agente, a intencionalidade, os antecedentes, as 
circunstâncias e a repercussão do ato, para que a vida funcional 
do trabalhador não fique vulnerável a meras suposições e ilações 
subjetivas destituídas de base firme. No caso em tela, as provas 
apresentadas para embasar a penalidade máxima trabalhista foram 
carentes de consistência, revelando-se frágeis e incapazes de 
demonstrar que o reclamante praticou ato de improbidade e mal 
procedimento. Correta a sentença que entendeu pela reversão da 
justa causa em dispensa imotivada. Recurso da reclamada a que 
se nega provimento.

JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE 
HIPOSSUFICIÊNCIA. CONCESSÃO. AÇÃO PROPOSTA 
ANTERIOR À REFORMA TRABALHISTA. Proposta a ação 
trabalhista anteriormente à Lei nº 13.467/2017 (Reforma Trabalhista) 
e tendo o reclamante declarado seu estado de insuficiência 
econômica para arcar com os custos do processo sem comprometer 
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o sustento próprio e de sua família, é o que basta para a concessão 
do benefício da gratuidade de justiça, sobretudo porque não houve 
prova em contrário. Aplicação do art. 4º da IN nº 41/2018, aprovada 
pela Resolução nº 221/2018 do TST. Recurso do reclamante a que 
se dá provimento parcial.
Proc. TRT nº 0000194-19.2017.5.11.0019 (ROT),  Ac. 1ª Turma,  
pub. DEJT  11.11.2019.
Rel. Desembargadora Francisca Rita Alencar Albuquerque

JUSTA CAUSA. PROVA. Ante a prova evidente, clara e robusta 
do ato condenável praticado pelo reclamante, caracterizando 
um mau procedimento, confirma-se a justa causa aplicada pela 
empresa ao mesmo. ACÚMULO DE FUNÇÃO. MOTORISTA E 
ELETRICISTA. INEXISTÊNCIA. Quando o empregado usa o carro 
da empresa apenas para executar seu serviço, não se caracteriza a 
função de motorista, pois apenas utiliza comodidade disponibilizada 
pelo empregador, inexistindo acúmulo de função. Caracterizado, in 
casu, o uso do veiculo para o trabalho e não pelo trabalho.
Proc. TRT nº 0001176-15.2016.5.11.0101 (ROT),  Ac. 1ª Turma,  
pub. DEJT  09.10.2019.
Rel. Desembargador David Alves de Mello Junior 

JUSTA CAUSA. CONFIGURAÇÃO. Nos termos do art. 373, 
II, do CPC/2015, a prova dos fatos que fundamentam a justa causa 
é ônus da reclamada, devendo ser robusta e indubitável, haja vista 
as sérias consequências que daí advém ao empregado, não só 
de ordem pecuniária, mas, sobretudo, de ordem moral e social. 
Configurados os requisitos para a aplicação da justa causa, diante 
da gravidade do fato praticado, imediatidade e proporcionalidade 
na aplicação da pena, deve ser mantida a justa causa aplicada. 
Recurso conhecido e não provido.
Proc. TRT nº 0000027-77.2018.5.11.0015 (ROT),  Ac. 3ª Turma,  
pub. DEJT  08.10.2019
Rel. Desembargadora Maria de Fátima Neves Lopes 

RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMANTE. REVERSÃO 
DA JUSTA CAUSA. As provas dos autos demonstram que a 
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conduta da reclamante relativo à intermediação de pagamento 
de corretagem por meio de sua conta pessoal nos contratos de 
financiamento imobiliários, além de demonstrar fortes indícios 
de atos de improbidade, o que, por certo, revela quebra da 
confiança necessária à continuidade do contrato de trabalho, ainda 
configura mau procedimento e indisciplina, conforma capitulação 
do art. 482, “b” e “h”. O fato de não haver o banco demonstrado 
prejuízo financeiro não é suficiente para retirar a gravidade dos 
atos praticados, uma vez que o sistema financeiro segue regras e 
normas rígidas a serem cumpridas fielmente por seus operadores 
para fins de se evitar a práticas de crimes graves ligados a lavagem 
de capitais, evasão de divisas, sonegação fiscal, dentre outros. 
Igualmente não há falar em inobservância da gradação da pena, 
porque embora a reclamante não tenha sofrido penalidade anterior, 
praticou ato grave o suficiente para ensejar a ruptura contratual. 
JUSTIÇA GRATUITA. TRABALHADOR DESEMPREGADO. 
Estando a autora desempregada e declarando sua hipossuficiência 
financeira, a concessão do benefício da justiça gratuita é medida 
que se impõe. Inteligência do art. 790, § 4º da CLT. Recurso da 
Reclamante conhecido e parcialmente provido.
Proc. TRT nº 0000722-55.2018.5.11.0201 (RO),  Ac. 3ª Turma,  
pub. DEJT 04.09.2019
Rel. Desembargadora Ormy da Conceição Dias Bentes

RECURSO ORDINÁRIO. JUSTA CAUSA. REVERSÃO. 
Diante de não se mostrar evidenciada a má conduta delineada 
na despedida por justa causa, por não estar comprovado o fato 
imputado, descabe sua caracterização como justificadamente 
faltosa, não se sustenta a manutenção da justa causa aplicada, 
devendo ser reconhecida a despedida imotivada, gerando os 
respectivos efeitos. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. Tratando-se 
de fato imputado abalando a honra da trabalhadora, sem a devida 
comprovação, cabe a condenação por conta de danos morais, 
autorizando a imputação de ressarcimento indenizatório. Recurso 
ordinário da reclamada que se nega provimento.
Proc. TRT nº 0001193-80.2018.5.11.0004 (RO),  Ac. 3ª Turma,  pub. 
DEJT 04.09.2019
Rel. Desembargadora Ormy da Conceição Dias Bentes
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DISPENSA POR JUSTA CAUSA. MAU PROCEDIMENTO. 
Comprovado nos autos, de forma cabal, robusta e inequívoca, a 
falta grave que ensejou a aplicação da dispensa por justa causa 
ao trabalhador, in casu, mau procedimento (artigo 482, “b”, 
Consolidado), consistente em conduta de empregado que atenta 
contra as suas obrigações contratuais, sobretudo porque gozava 
de elevado grau de confiança no âmbito da empresa, há de ser 
mantida íntegra a sentença que considerou válida a penalidade 
máxima discutida nos autos, em vista da quebra da fidúcia que 
une empregado e empregador. Recurso ordinário conhecido e 
desprovido.
Proc. TRT nº 0000268-29.2019.5.11.0011 (RO),  Ac. 3ª Turma,  pub. 
DEJT 30.07.2019
Rel. Desembargador Jorge Alvaro Marques Guedes

REVERSÃO DE JUSTA CAUSA. DANOS MORAIS. A simples 
dispensa por justa causa não caracteriza ato ilícito ou abuso do 
poder potestativo do empregador, ainda que haja reversão em 
juízo. Necessário, antes de tudo, que tenha havido prejuízo de 
difícil reparação em decorrência de ato ilícito. Não havendo essa 
constatação, não se caracteriza o dano moral apto a ensejar 
necessária reparação.
Proc. TRT nº  0001385-77.2018.5.11.0015 (RO),  Ac. 1ª Turma,  
pub. DEJT 09.07.2019
Rel. Desembargadora Solange Maria Santiago Morais

Justiça do Trabalho

Competência

RECURSO ORDINÁRIO RECLAMANTE. COMPETÊNCIA 
MATERIAL. JUSTIÇA DO TRABALHO. ADMISSÃO SEM PRÉVIA  
APROVAÇÃO  EM  CONCURSO  PÚBLICO ANTERIOR À CF/88. 
Reclamante contratado como celetista não se submetendo ao 
regime estatutário nem ao regime jurídico- administrativo previsto 
no artigo 37, IX, da CF/88, inviável transmudação automática 
de regime. A jurisprudência do TST entende que não tendo o 
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trabalhador se submetido a concurso público se revela inviável 
a conversão automática de regime jurídico, de celetista para 
estatutário, permanecendo ele regido pela CLT, independentemente 
da existência de norma estabelecendo a mudança para o regime 
jurídico único. Competência material da Justiça do Trabalho, pedido 
e causa de pedir de natureza trabalhista. (Recurso Ordinário 
conhecido e parcialmente provido).
Proc. TRT nº  0000121-41.2019.5.11.0451 (ROT),  Ac. 2ª Turma,  
pub. DEJT 29.10.2019
Rel. Desembargadora Márcia Nunes da Silva Bessa

EXECUÇÃO FISCAL DE DÍVIDA ATIVA, DECORRENTE 
DE MULTA POR INFRAÇÕES À CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS 
DO TRABALHO. EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
LIMITAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 
REMESSA AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Após a 
decretação da recuperação judicial da empresa, a competência 
para execução dos créditos decorrentes de execução fiscal de 
multa pelo descumprimento de dispositivos da CLT é do Juízo 
da Recuperação Judicial, nos termos dos arts. 6º, caput e §2º, e 
7º, da Lei 11.101/2005, tendo em vista não se tratar de crédito de 
natureza tributária, mas parcelas relativas às relações de trabalho 
firmadas pela empresa. Neste contexto, a competência da Justiça 
do Trabalho para executar créditos contra a massa falida ou 
empresa em recuperação judicial estende-se até a individualização 
e quantificação do crédito, após o que, cabe ao credor habilitá-lo 
no Juízo Universal da Falência. Precedentes deste Regional e do 
C.TST. Agravo de Instrumento Conhecido. Incompetência material 
declarada de ofício. 
Proc. TRT nº  0000732-09.2017.5.11.0016 (AIAP),  Ac. 3ª Turma,  
pub. DEJT 02.10.2019
Rel. Desembargador José Dantas de Góes

AGRAVO DE PETIÇÃO. REDIRECIONAMENTO DA 
EXECUÇÃO CONTRA OS SÓCIOS DA MASSA FALIDA E AS 
EMPRESAS PERTENCENTES AO MESMO GRUPO ECONÔMICO. 
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES 
DO TST. Na esteira da iterativa e majoritária jurisprudência do TST, 
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a Justiça do Trabalho é competente para realizar atos de execução 
voltados contra os bens dos sócios da massa falida e de outras 
empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, notadamente 
porque não atingido o patrimônio da massa falida. Recurso 
conhecido e provido.
Proc. TRT  nº  0002532-24.2011.5.11.0003 (AP), Ac. 2ª Turma,  pub. 
DEJT  16.08.2019
Rel. Desembargadora Joicilene Jeronimo Portela Freire

AGRAVO DE PETIÇÃO. AGENTE COMUNITÁRIO 
DE SAÚDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 
POSSIBILIDADE. A discussão sobre a competência da Justiça do 
Trabalho para o julgamento da ação de conhecimento não é possível 
na fase de execução em que se encontra a lide. Como parece claro 
a sentença de mérito transitou em julgado e deve ser executada 
conforme seu conteúdo. Buscar a “reforma” do julgado, pela via de 
agravo de petição, é pretensão fulminada pela preclusão, a qual se 
materializou quando o executado deixou de recorrer ao tempo e 
forma idôneas ao acolhimento de sua pretensão.
Proc. TRT  nº 0000301-71.2016.5.11.0351 (AP), Ac. 1ª Turma,  pub. 
DEJT  24.07.2019
Rel. Juíza do Trabalho Yone Silva Gurgel Cardoso - Convocada

COMPETÊNCIA RESIDUAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 
PERÍODO CELETISTA. A alteração de regime celetista para 
estatutário, não afasta a competência da Justiça do Trabalho para 
apreciar e julgar pedidos referentes ao período em que o contrato 
foi regido pela CLT, conforme aplicação por analogia da Orientação 
Jurisprudencial n. 138, da SDI-1, do TST.
Proc. TRT nº  0000594-61.2018.5.11.0451 (RO),  Ac. 1ª Turma,  
pub. DEJT 09.07.2019
Rel. Desembargadora Solange Maria Santiago Morais

Incompetência

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL. CONTRATO 
TEMPORÁRIO. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. 
INCOMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 
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Independentemente da natureza das verbas postuladas na inicial 
e da regularidade ou irregularidade da contratação, a controvérsia 
acerca da contratação da reclamante pela Administração Pública 
é suficiente para se reconhecer a incompetência absoluta desta 
Justiça Especializada em favor da Justiça Comum, no caso, a 
Federal, conforme decidido pelo STF no julgamento da Ação 
Direta de Inconstitucionalidade ADIn 3.395/DF-MC. Ainda, no 
julgamento da Reclamação Constitucional Rcl nº 5.381/AM por 
descumprimento da referida ADIn, o Pleno do STF decidiu que, 
diante do restabelecimento da norma originária do art. 39 da CF, o 
vínculo jurídico entre a Administração Pública e seus servidores, seja 
esse vínculo permanente ou temporário, é de direito administrativo, 
não cabendo discussão nesta Justiça Especializada.

Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de 
incompetência da Justiça do Trabalho, determinando a remessa 
dos autos à Justiça Comum Estadual.
Proc. TRT nº  000041-76.2018.5.11.0301 (RO),  Ac. 1ª Turma,  pub. 
DEJT 16.12.2019
Rel. Desembargadora Valdenyra Farias Thomé

RECURSO DA RECLAMANTE. 1. DISCUSSÃO ACERCA 
DA MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. INCOMPETÊNCIA 
MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. Na hipótese específica, 
inexistindo discussão sobre o contrato de trabalho ou direitos 
trabalhistas, mas sim litígio sobre manutenção ou não do 
ex-empregado em plano de saúde coletivo, cuja natureza é 
preponderantemente civil e não trabalhista, falta à Justiça do 
Trabalho competência para processar e julgar a demanda. A 
propósito do mérito da controvérsia ora proposta, observa-se que a 
Corte Superior de Justiça (STJ) possui julgados recentes no sentido 
da competência da Justiça Comum. Recurso improvido, no ponto. 
2. DOENÇA OCUPACIONAL. NEXO APENAS CONCAUSAL.
DOSIMETRIA DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.  O quantum 
fixado a título de indenização por dano moral e material deve ser 
arbitrado em valor justo e razoável, levando-se em consideração o 
dano causado ao empregado, as condições pessoais e econômicas 
dos envolvidos e a gravidade da lesão aos direitos fundamentais 
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da pessoa humana, da honra e da integridade psicológica e íntima. 
In casu, a quantia fixada na origem é adequada e proporcional 
à violação perpetrada, dentro da razoabilidade e apropriada às 
peculiaridades das partes e do caso concreto, visto que esse 
montante é apto a oferecer o necessário conforto moral e material 
à obreira. Recurso improvido, no particular. Recurso Ordinário 
conhecido e improvido.
Proc. TRT nº  0001417-24.2018.5.11.0002 (ROT),  Ac. 2ª Turma,  
pub. DEJT 16.12.2019
Rel. Desembargador Audaliphal Hildebrando da Silva

AGENTE DE ENDEMIAS. JUSTIÇA DO TRABALHO. 
INCOMPETÊNCIA EX RATIONE MATERIAE. A jurisprudência 
do Supremo Tribunal Federal é no sentido de reconhecer a 
incompetência da Justiça do Trabalho para julgar a contratação de 
agente de endemias, independentemente da previsão contida na 
Lei nº 11.350/2006, por tratar-se de relação jurídico-administrativa. 
Neste sentido também é a Súmula nº 7 deste Egrégio. Imperiosa, 
pois, a reforma da sentença para determinar a remessa dos autos 
à Justiça Comum.
Proc. TRT nº 0000314-90.2018.5.11.0451 (ROT),  Ac. 1ª Turma,  
pub. DEJT  29.11.2019.
Rel. Desembargadora Francisca Rita Alencar Albuquerque

RECURSO DO RECLAMADO. SERVIDOR SOB REGIME 
ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO. INCOMPETÊNCIA DA 
JUSTIÇA DO TRABALHO PRECEDENTES DO STF. Diante da 
jurisprudência pátria iterativa e observando que não há controvérsia 
quanto ao fato de a autora ter sido admitida no serviço público com 
vínculo jurídico-administrativo através do Regime Administrativo 
Temporário, reconheço que a relação jurídica mantida ente as 
partes é de caráter administrativo, o que impõe o reconhecimento 
da competência da Justiça Estadual para conhecer, instruir e julgar 
o presente feito. Recurso conhecido para acolher a preliminar de 
incompetência da Justiça do Trabalho e determinar a remessa dos 
autos eletrônicos para a Justiça Estadual Comum.
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Proc. TRT nº 0000313-88.2018.5.11.0101 (RO),  Ac. 2ª Turma,  pub. 
DEJT  22.08.2019.
Rel. Desembargadora Márcia Nunes da Silva Bessa

RECURSO ORDINÁRIO DO ESTADO. INCOMPETÊNCIA 
ABSOLUTA DA JUSTIÇA DO TRABALHO DECLARADA. VÍNCULO 
JURÍDICO-ADMINISTRATIVO COM A ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA. A atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 
consubstancia o entendimento de que “o disposto no art. 114, I, 
da Constituição da República, não abrange as causas instauradas 
entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação 
jurídico-estatutária”. Recurso conhecido e provido, nos termos da 
fundamentação.
Proc. TRT nº 0000537-33.2017.5.11.0401 (RO),  Ac. 3ª Turma,  pub. 
DEJT  21.08.2019.
Rel. Desembargadora Ormy da Conceição Dias Bentes

TRANSMUDAÇÃO DE REGIME CELETISTA PARA 
ESTATUTÁRIO. VALIDADE. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 
DO TRABALHO QUANTO AO PERÍODO POSTERIOR À 
TRANSMUDAÇÃO. O C. TST já havia pacificado o entendimento 
quanto à impossibilidade de transmudação automática do regime 
celetista para o regime estatutário de empregado público admitido 
anteriormente à Constituição Federal de 1988, sem submissão 
a concurso público, reconhecendo a competência da Justiça 
do Trabalho e deferindo o recolhimento do FGTS de todo o 
pacto laboral. Contudo, houve mudança de paradigma com o 
julgamento do incidente de inconstitucionalidade em recurso de 
revista ArgInc 105100-93.1996.5.04.0018, em 21/8/2017, no qual 
ficou consagrado que não há óbice constitucional à mudança de 
regime dos empregados a quem foi assegurada estabilidade pelo 
art. 19 do ADCT da CF, como no caso do recorrente, resultando 
inconstitucional tão somente o aproveitamento de servidores 
públicos não concursados em cargos cuja investidura exige 
aprovação em concurso público (art. 37, II, CF e art. 19, §1º, ADCT). 
Assim sendo, a validade da transmudação do regime celetista 
para estatutário importa na extinção do contrato de trabalho, 
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conforme Súmula 382 do TST, iniciando o prazo prescricional 
a partir da mudança de regime, para se postular na Justiça do 
Trabalho eventuais direitos laborais referentes ao período anterior 
à mudança de regime jurídico. Em relação ao período posterior 
à mudança de regime sobressai a incompetência material desta 
Justiça Especializada, a teor do art. 114, inciso I, da Constituição 
Federal. Diante do exposto, e considerando que o recorrente não 
postula direitos de período anterior à transmudação de regime, ao 
qual estaria restrita a competência desta Especializada, não há 
prescrição bienal a ser declarada. Por outro lado, postulando o 
recorrente direitos posteriores à mudança de regime (recolhimentos 
de FGTS a partir de dezembro/1990), impõe-se reconhecer a 
incompetência da Justiça do Trabalho, conforme art. 114, inciso I, 
da CF, ADI 3395 e OJ 138 da SDI-1, arguida em preliminar pela 
reclamada na contestação. Assim sendo, reformo a sentença para 
declarar a incompetência da Justiça do Trabalho para analisar e 
julgar o presente processo, extinguindo o feito sem resolução de 
mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Recurso conhecido e declarada a incompetência da Justiça 
do Trabalho para analisar e julgar o presente processo, extinguindo 
o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
Proc. TRT nº 0000642-03.2018.5.11.0101(RO),  Ac. 1ª Turma,  pub. 
DEJT 09.08.2019
Rel. Juíza do Trabalho Yone Silva Gurgel Cardoso - Convocada

Justiça Gratuita

RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMANTE. I. 
PRELIMINARES. A) JUSTIÇA GRATUITA. O art. 99 do Código de 
Processo Civil, em seu parágrafo 3º, estabelece que “presume-se 
verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente 
por pessoa natural”. Assim, ao ser apresentada a declaração 
de hipossuficiência econômica, por próprio punho ou através de 
advogado com poderes para tanto, emerge cristalina a presunção 
de veracidade do fato. Apenas em existindo provas em sentido 
contrário, cujo ônus deve ser atribuído à parte adversa, será possível 
negar- se o benefício. In casu, há declaração de hipossuficiência 
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assinada pelo obreiro (ID. fa2f9bc), não tendo a demandada 
apresentado nenhuma prova capaz de elidir essa presunção. 
Assim, impõe-se a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao 
obreiro. B) ADITAMENTO DA INICIAL APÓS A CONTESTAÇÃO. 
ALTERAÇÃO E ACRÉSCIMO DE PEDIDOS. IMPOSSIBILIDADE. 
É defeso à parte, sem a anuência do réu, aditar a inicial após a 
contestação, acrescendo novos pedidos. Inteligência do inciso II 
do art. 321, do CPC (de aplicação subsidiária). No caso concreto, 
o reclamante, após a contestação, apresentou uma nova petição 
inicial forjada de aditamento, com o que não concordou a reclamada. 
Assim, forçoso o não recebimento do aditamento à petição inicial 
sob ID. 2320267, julgando extinto o processo, sem resolução do 
mérito, em relação aos pedidos nele formulados.  II.  MÉRITO.  
GRATIFICAÇÃO  DE  FUNÇÃO. REVERSÃO PARA O CARGO 
EFETIVO. VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. INAPLICABILIDADE 
DA SÚMULA Nº 372, DO TST. INCORPORAÇÃO INDEVIDA. 
A novel legislação (Lei nº 13.467/2017) afastou   definitivamente   
o   entendimento   jurisprudencial  anteriormente fixado, retirando 
do trabalhador qualquer expectativa de direito de ter incorporada 
a gratificação percebida pelo exercício de função de confiança, 
independentemente do tempo de exercício dessa função (art. 468, 
§ 2º, da CLT). Quanto ao entendimento fixado na súmula nº 372, do 
TST, o trabalhador somente faria jus à incorporação da gratificação 
de função quando, sem justo motivo, revertesse ao cargo anterior. 
Com efeito, se a parte completou dez anos de percepção de 
gratificação de função após a vigência da Lei nº 13.467/2017, é 
indevida a incorporação desta à remuneração do trabalhador. 
Recurso conhecido e provido em parte.
Proc. TRT nº 0001445-56.2018.5.11.0013 (ROT),  Ac. 2ª Turma,  
pub. DEJT 25.11.2019
Rel. Desembargadora Márcia Nunes da Silva Bessa

RECURSO DO LITISCONSORTE. IMPUGNAÇÃO À 
GRATUIDADE DA JUSTIÇA A RECLAMANTE. Tendo em vista que 
a reclamante juntou nos autos a declaração de hipossuficiência 
econômica, bem como, o contracheque de maio de 2014, 
revela que o valor recebido pela reclamante é inferior a 40% do 
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limite máximo dos benefícios do RGPS, faz jus a reclamante a 
concessão da gratuidade de justiça, como deferido pelo juiz de 
origem. ÔNUS DA PROVA. É certo que a autora incumbe a prova 
da culpa da tomadora dos serviços, ainda que possa ser objeto 
de inversão o ônus respectivo, contudo, considerando se tratar 
de um dever jurídico da tomadora, antes de imputar a autora esse 
ônus, cabe à entidade pública fazer a prova do fato impeditivo à 
responsabilidade subsidiária, qual seja, de que fiscalizou o contrato 
celebrado com a empresa prestadora de serviços, como determina 
o art. 58, III, da Lei 8.666/93. REPERCUSSÃO GERAL. RE nº 
760931 (RESPONSABILIDADE SUBJETIVA). Não há que falar em 
violação ao entendimento firmado no RE nº 760931, haja vista que 
restou comprovado tanto a conduta omissiva (por não fiscalizar 
o contrato de prestação de serviços) como a conduta comissiva 
(por contratar empresa inidônea), praticadas pelo Litisconsorte. 
Por conseguinte, ficou configurada a culpa in vigilando, hábil a 
justificar a atribuição de responsabilidade subjetiva e subsidiária 
do Litisconsorte. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO 
LITISCONSORTE. A responsabilidade do Recorrente, reconhecida 
como subsidiária, é em decorrência da aplicação do entendimento 
consubstanciado na Súmula 331, item IV, do TST, na qual prevê 
a responsabilidade do tomador dos serviços, inclusive de entes 
públicos, no caso de inadimplemento das obrigações trabalhistas 
por parte do empregador. VERBAS DEFERIDAS. MULTA DO 
ARTIGO 477 DA CLT. DANOS MORAIS E HORAS EXTRAS. A 
condenação subsidiária abrange todas as parcelas das verbas de 
natureza pecuniária não adimplidas pelo empregador, inclusive, a 
multa do artigo 477 da CLT, a indenização por dano moral e horas 
extras, porque abrangidas no conceito das obrigações trabalhistas 
e, também por não configurar ofensa a preceito legal. MULTA DO 
ARTIGO 467 DA CLT. Considerando a controvérsia instaurada 
nos autos em torno das verbas resilitórias, verificada na defesa 
do Recorrente, afasta, a nosso ver, a possibilidade de incidência 
da penalidade, devendo ser excluído da condenação a multa 
do artigo 467 da CLT. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. 
Consoante as diretrizes traçadas no julgamento do IUJ nº 0000091-
69.2017.5.11.0000, é aplicável, para fins de correção monetária 
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dos débitos trabalhistas, o índice IPCA-E a partir de 25/03/2015, 
assim, correta a decisão do Juiz de origem determinou que fosse 
observado o marco temporal de 25.03.2015 para a aplicação do 
índice da correção monetária pelo TRD e IPCA-E. HONORÁRIOS 
SUCUMBENCIAIS. Considerando que foi deferido os honorários 
sucumbenciais no percentual de 5% em benefício do patrono da 
primeira reclamada e Ente Público, divididos em partes iguais, 
calculados sobre o valor dos pleitos julgados improcedentes, não 
vislumbro interesse processual nesse tópico. Recurso conhecido 
em parte e provido em parte.
Proc. TRT nº 0000074-69.2018.5.11.0009 (RO),  Ac. 3ª Turma,  
pub. DEJT 09.09.2019
Rel. Desembargadora Ormy da Conceição Dias Bentes

RECURSO ORDINÁRIO EM RITO SUMARÍSSIMO. 
BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. EXCEPCIONALIDADE. 
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA 
PARA RECOLHIMENTO DE CUSTAS. À luz do artigo 98 do CPC, 
a pessoa jurídica com insuficiência de recursos para arcar com as 
custas, despesas processuais e honorários advocatícios poderá ser 
contemplada com os benefícios da Justiça gratuita. Todavia, a mera 
alegação no sentido de que não tem condições financeiras para arcar 
com as custas e despesas processuais não se presume verdadeira 
(inteligência do artigo 99, § 3º, do CPC), devendo ser comprovada 
de forma inequívoca a alegada insuficiência econômica. In casu, a 
Reclamada deixou transcorrer in albis o prazo máximo e preclusivo 
de 5 (cinco) dias concedido para comprovação do recolhimento 
das custas processuais e depósito recursal, motivo pelo qual não 
conheço do recurso, porque deserto. Recurso não conhecido.
Proc. TRT nº 0000349-06.2018.5.11.0013 (ROT),  Ac. 3ª Turma,  
pub. DEJT 04.09.2019
Rel. Desembargadora Ormy da Conceição Dias Bentes

JUSTIÇA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA 
DE RECURSOS. De acordo com o disposto no artigo 790, §§ 3º e 
4º da CLT, a assistência judiciária gratuita pode ser concedida de 
ofício pelo Juízo ou a requerimento da parte àquele que receber 
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salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite 
máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, 
ou se for comprovada a insuficiência de recursos para pagamento 
das custas processuais. No presente caso, apesar de o salário da 
obreira superar o percentual indicado, ela logrou êxito em provar sua 
insuficiência de recursos para o pagamento das custas processuais, 
razão pela qual deve ser deferido o benefício. DANO MORAL. 
AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS. 
QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. A 
responsabilidade civil por danos morais pressupõe a concorrência 
de três elementos: a conduta culposa do ofensor, o dano moral e o 
nexo de causa e efeito entre aquela e este. O valor das indenizações 
deve ser arbitrado com base nos princípios da proporcionalidade e 
razoabilidade, levando em consideração o conjunto probatório dos 
autos, razão pela qual, no caso dos autos, deve ser mantida a quantia 
de R$1.500,00 deferida pelo juízo a quo. DESCONSIDERAÇÃO 
DA PERSONALIDADE JURÍDICA. A lei 13.467/2017 inseriu na 
CLT a expressa possibilidade de instauração do incidente de 
desconsideração da personalidade jurídica no processo do trabalho, 
determinando ainda a aplicação do procedimento previsto nos arts. 
133 a 137 do CPC/2015. Muito embora a legislação trabalhista 
não discipline integralmente a matéria, a desconsideração da 
personalidade jurídica é amplamente utilizada no processo do 
trabalho aplicando-se subsidiariamente o disposto no §5º, do artigo 
28 do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que tanto 
empregados quanto consumidores encontram-se em posição de 
desvantagem na relação jurídica de que participam, são partes 
hipossuficientes, e por isso devem receber maior proteção por 
parte do Direito. O ônus da prova quanto aos requisitos do incidente 
incumbe ao autor e para que seja admitida sua instauração é 
necessário que haja indícios mínimos da insuficiência de bens 
do devedor, o que não ficou evidenciado no presente caso. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REFORMA TRABALHISTA. O 
artigo 791-A da CLT passou a determinar a fixação de honorários 
de sucumbência, entre 5% e 15% sobre o valor que resultar da 
liquidação da sentença, do proveito econômico obtido ou, não 
sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, e o 
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juízo de origem, ao arbitrar o percentual de 5% sobre os honorários 
advocatícios, o fez observando os critérios estabelecidos no §2º, 
do art. 791-A da CLT, razão pela qual não há falar em majoração. 
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Proc. TRT nº 0000507-61.2018.5.11.0013 (RO),  Ac. 3ª Turma,  pub. 
DEJT  05.08.2019
Rel. Desembargadora Maria de Fátima Neves Lopes 

ATRASO NO PAGAMENTO DOS HAVERES RESCISÓRIOS. 
REPARAÇÃO MORAL DEVIDA. A ausência de pagamento das 
verbas rescisórias enseja o pagamento de indenização a título de 
dano moral ao trabalhador, em razão de causar-lhe desamparo, 
ante sua natureza estritamente alimentar, no que resulta na 
impossibilidade de prover com o sustento próprio e de sua família. 

SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA 
GRATUITA. Sendo o reclamante beneficiário da justiça gratuita está 
imune ao pagamento da verba honorária, enquanto se mantiver 
a condição suspensiva do cumprimento da respectiva obrigação, 
ou seja, a condição de insuficiência econômica, tendo em vista 
que as disposições contidas no § 4º do artigo 791-A da CLT, que 
obriga o hipossuficiente a pagar os honorários de sucumbência, 
deduzido de seu crédito alimentar ou de crédito futuro, restringe a 
integralidade da assistência jurídica assegurada no artigo 5º, LXXIV, 
da Constituição da República. Recurso ordinário do reclamante 
conhecido e parcialmente provido.
Proc. TRT nº 0000526-70.2018.5.11.0012 (RO),  Ac. 3ª Turma,  pub. 
DEJT  31.07.2019
Rel. Desembargador Jorge Alvaro Marques Guedes

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. BENEFÍCIO DA 
JUSTIÇA GRATUITA. A concessão dos benefícios da justiça gratuita 
pressupõe apenas o reconhecimento do estado de insuficiência 
econômica da parte, a partir da percepção de salário inferior ao 
dobro do mínimo legal ou mediante declaração do autor de que 
não é capaz de litigar sem prejuízo do próprio sustento ou de sua 
família. Nesse contexto, uma vez reiterado pelo reclamante, nas 
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razões do recurso ordinário, o pedido da concessão dos benefícios 
da justiça gratuita e sendo o indeferimento posto na decisão 
primária justamente um dos itens tratados no recurso ordinário, não 
poderia a MM Vara obstar o prosseguimento do referido recurso 
e, consequentemente, o exame do pedido de gratuidade sob o 
argumento de ausência do recolhimento das custas pelo autor. Com 
efeito, o exame do pedido de gratuidade precede, logicamente, a 
aferição do cumprimento da formalidade relativa ao recolhimento 
das custas processuais. Agravo de instrumento conhecido e provido 
para determinar o processamento do Recurso Ordinário.

RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMANTE. 
RECLAMATÓRIA AJUIZADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 
13.467/2017. ARQUIVAMENTO. ISENÇÃO CUSTAS. Considerando 
que a presente reclamatória foi ajuizada em 12/06/2017, portanto, 
antes da vigência da Lei nº 13.467/2017, que somente ocorreu em 
11.11.2017, não há falar em aplicação ao caso concreto do disposto 
no art. 844, §2º da CLT, cuja norma foi instituída através da referida 
Lei 13.467/2017. Assim, deve ser reformada a decisão primária 
que condenou o reclamante ao pagamento de custas processuais 
no valor de R$771,29, com base na nova legislação que entrou 
em vigor apenas após o ajuizamento da ação. Recurso Ordinário 
conhecido e provido.
Proc. TRT nº 0001059-63.2017.5.11.0012 (AIRO),  Ac. 2ª Turma,  
pub. DEJT  25.07.2019
Rel. Desembargador Lairto José Veloso

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DO 
DESPACHO AGRAVADO. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA 
GRATUITA AO AGRAVANTE. Tendo em vista a não concessão 
de gratuidade de justiça ao agravante, em face do mesmo haver 
deixado de requerer tal isenção no processo, já que o pedido foi 
apresentado por seu patrono que não possui poderes específicos 
para tal, conforme exigência do item I da Súmula 463 do TST, resta 
mantida a decisão primária que denegou seguimento ao apelo do 
agravante em face da deserção. Além do mais, ainda que superada 
fosse a questão, mesmo assim, o recurso ordinário do agravante 
não estaria em condições de conhecimento, pois, o benefício da 
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gratuidade de justiça isentaria o mesmo apenas para efeito de não 
recolhimento de custas e emolumentos não abrangendo o depósito 
recursal, visto que este possui natureza jurídica de garantia do juízo, 
assegurando a satisfação de eventual fase de execução. Agravo de 
Instrumento conhecido e não provido.
Proc. TRT nº  0000899-15.2017.5.11.0052 (AIRO),  Ac. 2ª Turma,  
pub. DEJT 25.07.2019
Rel. Desembargador Lairto José Veloso

JUSTIÇA GRATUITA. NATUREZA HÍBRIDA. REFORMA 
TRABALHISTA. INAPLICABILIDADE IMEDIATA. Possuindo os 
benefícios da justiça gratuita natureza híbrida, pois encerram, 
concomitantemente, instituto de ordem material e processual, 
não se aplicam aos processos em curso as novas disposições 
sobre o assunto. Dessa forma, inexistindo nos autos elementos 
que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua 
concessão, conforme art. 99, §3º, do CPC, o direito ao benefício 
deve ser reconhecido. DOENÇA OCUPACIONAL. NEXO DE 
CONCAUSALIDADE COM AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS 
PELO OBREIRO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. Comprovado nos autos, 
com base no conjunto probatório, que o labor na reclamada contribuiu 
para o surgimento ou agravamento das doenças do reclamante, 
por conta da função desempenhada, impõe-se a condenação do 
empregador ao pagamento de indenização por danos morais, 
materiais e estéticos. Ressalta-se que não há falar na impossibilidade 
de cumulação dos danos morais e estéticos, conforme Súmula 387 
do STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. 
O valor da indenização por danos deve ser arbitrado com base 
nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em 
consideração o conjunto probatório dos autos, razão pela qual, no 
caso, entendo que os valores arbitrados pelo juízo de primeiro grau, 
a título de danos morais, devem ser mantidos em R$5.000,00, bem 
como os danos estéticos em R$1.500,00. Em relação aos danos 
materiais pelos lucros cessantes, estes devem ser fixados em 
R$16.322,70, com base em critérios objetivos. ASSÉDIO MORAL. 
DANOS MORAIS DEVIDOS. MONTANTE INDENIZATÓRIO. 
PROPORCIONALIDADE. Restando demonstrado nos autos o 



129

alegado assédio moral, cabível o pagamento de indenização por 
danos morais, que deve ser arbitrado com base nos princípios da 
proporcionalidade e razoabilidade, levando-se em consideração o 
conjunto probatório dos autos, razão pela qual, no caso, deve ser 
fixado o valor da indenização por danos morais para R$1.000,00. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REFORMA 
TRABALHISTA. APLICAÇÃO DA LEI ANTERIOR. INDEVIDOS. 
Possuindo os honorários advocatícios natureza híbrida, não se 
aplicam aos processos em curso as novas disposições sobre o 
assunto, conforme reconhecido, inclusive, na IN 41 do TST. Dessa 
forma, não preenchidos os requisitos elencados na súmula 219 do 
C. TST, bem como previstos na Súmula 13 deste E. TRT, indevida 
a condenação em honorários advocatícios. Recursos conhecidos e 
parcialmente providos.
Proc. TRT nº 0001068-46.2017.5.11.0005 (RO),  Ac. 3ª Turma,  pub. 
DEJT  09.07.2019
Rel. Desembargadora Maria de Fátima Neves Lopes

AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DO RECLAMANTE À 
AUDIÊNCIA INAUGURAL. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA 
GRATUITA. COMINAÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. 
IMPOSSIBILIDADE. Considerando que é evidente o conflito entre 
os artigos 790-A e 844, § 2º, ambos da Consolidação das Leis do 
Trabalho, uma vez que enquanto este isenta do pagamento de custas 
os beneficiários da justiça gratuita, aquele determina a condenação 
ao pagamento de custas aos reclamantes que não comparecerem 
à audiência inaugural trabalhista de maneira injustificada, ainda 
que beneficiários da justiça gratuita, condicionando, ainda, a 
propositura de nova ação ao recolhimento das mesmas (art. 844, 
§ 3º, da CLT), há prevalecer a aplicação do art. 790-A, haja vista 
a garantia constitucional do acesso à justiça, também denominada 
de princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrada no artigo 
5º, XXXV, da Constituição Federal de 1988. Recurso ordinário 
conhecido desprovido.
Proc. TRT nº 0001510-81.2018.5.11.0003 (RO),  Ac. 3ª Turma,  pub. 
DEJT  08.07.2019
Rel. Desembargador Jorge Alvaro Marques Guedes
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HONORÁRIOS PERICIAIS. SUCUMBÊNCIA DO AUTOR. 
BENEFICIÁRIO  DA   JUSTIÇA  GRATUITA.  CONSOLIDAÇÃO DOS  
PROVIMENTOS DA CORREGEDORIA REGIONAL DA JUSTIÇA 
DO   TRABALHO  DA  11ª  REGIÃO.  Em  havendo sucumbência  
do  autor   beneficiário  da  justiça gratuita na  pretensão  do objeto  
da  perícia,  a  responsabilidade  pelo   pagamento  dos   honorários 
periciais recai  sobre este  Regional, em  vista  das  disposições 
constantes nos   arts.   63  e  ss  da  Consolidação  dos   Provimentos  
da  Corregedoria Regional da Justiça do Trabalho da 11ª Região. 
Recurso conhecido e provido.
Proc. TRT  nº  0001796-07.2014.5.11.0001(AP), Ac. 2ª Turma,  pub. 
DEJT  04.07.2019
Rel. Desembargadora Joicilene Jeronimo Portela Freire

Laudo Pericial

LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE 
INFIRMEM A CONCLUSÃO TÉCNICA. Constata-se que, conquanto 
o magistrado não esteja adstrito ao laudo pericial, deverá este 
prevalecer, quando inexistirem elementos ou fatos provados nos 
autos que infirmem a respectiva conclusão técnica. Inteligência dos 
artigos 371 e 479 do Código de Processo Civil. Recurso ordinário 
conhecido, mas desprovido.
Proc. TRT nº 0002798-02.2016.5.11.0014 (ROT)),  Ac. 3ª Turma,  
pub. DEJT 27.08.2019
Rel. Desembargador Jorge Alvaro Marques Guedes

DOENÇA PROFISSIONAL. NEXO CONCAUSAL ATESTADO 
E RECONHECIDO PELO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS.
Deve o laudo pericial ser afastado, quando as circunstâncias de 
fato do caso, a metodologia do perito e análise dos exames, levam 
a indícios evidentes de que a atividade da empregada foi agravada 
pelas atividades laborais. Nexo concausal reconhecido.
Proc. TRT nº 0001139-30.2017.5.11.0011 (ROT),  Ac. 1ª Turma,  
pub. DEJT  15.07.2019
Rel. Desembargador David Alves de Mello Junior
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Mandado de Segurança

MANDADO DE SEGURANÇA. ANTECIPAÇÃO DE 
HONORÁRIOS PERICIAIS. OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E 
CERTO. Nos termos do art. 790-B e § 3º da CLT e da OJ nº 98 
da SBDI-2, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários 
periciais é da parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, 
ainda que beneficiária da justiça gratuita, e o juiz não poderá exigir 
adiantamento de valores para a realização de perícias. Mandado de 
segurança julgado procedente para cassar a ordem de antecipação 
de honorários, pela impetrante, nos autos da ação principal.
Proc. TRT nº 0000392-45.2019.5.11.0000 (MSCiv),  Ac. Seçao 
Especializada I,  pub. DEJT  19.11.2019.
Rel. Desembargadora Francisca Rita Alencar Albuquerque

MANDADO DE SEGURANÇA CONCEDIDO. FORMAÇÃO 
DE GRUPO ECONÔMICO. BLOQUEIO DE VALORES. AUSÊNCIA 
DE CITAÇÃO. A constrição dos bens da impetrante, sem a prévia 
citação, ofende o devido processo legal, pois a citação válida é 
requisito para o deferimento do bloqueio dos bens da executada.
Proc. TRT nº 0000495-86.2018.5.11.0000 (MSCiv), Ac. Seção 
Especializada II, pub. DEJT 06.11.2019
Rel. Desembargadora Solange Maria Santiago Morais

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 
ARRESTO DE ATIVOS FINANCEIRO DE QUEM NÃO É PARTE 
NO PROCESSO. Constitui direito líquido e certo do Ente Público o 
fato de não ser parte na Ação Civil Pública em que sofreu ameaça 
de constrição dos seus ativos financeiros impenhoráveis e, mesmo 
assim, ter sido negada a concessão de liminar no processo de 
Embargos de Terceiro por ele opostos. Desse modo, ao indeferir 
a liminar de Embargos de Terceiro, quando todos os requisitos 
legais para a sua concessão estavam presentes, o ato decisório 
impugnado mostrou-se contrário à ordem jurídica vigente (direito 
líquido e certo), especialmente ao negar efetividade aos enunciados 
normativos previstos nos artigos 674 e 678, ambos do Código de 
Processo Civil).
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Proc. TRT nº 0000362-10.2019.5.11.0000 (MSCiv), Ac. Seção 
Especializada II, pub. DEJT 06.11.2019
Rel. Desembargadora Solange Maria Santiago Morais

Multa

MULTAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ATO ATENTATÓRIO À 
DIGNIDADE DA JUSTIÇA. Para que sejam aplicadas as multas 
por litigância de má-fé e por ato atentatório à dignidade da justiça 
exige-se uma interpretação da intenção da parte em induzir o Juízo 
em erro. Não se verificando as hipóteses previstas no artigo 80 
do Código de Processo Civil mas tão somente, o exercício pela 
parte do direito constitucional de exercer o contraditório e a ampla 
defesa, nos termos do artigo 5º, LV, da Constituição da República, 
não há falar em configuração do instituto, razão pela qual devem 
ser excluídas da condenação tais penalidades. Recurso ordinário 
conhecido e parcialmente provido.
Proc. TRT  nº  0000245-94.2018.5.11.0051 (ROT), Ac. 3ª Turma,  
pub. DEJT  27.11.2019
Rel. Desembargador Jorge Alvaro Marques Guedes

MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO  
DE COMPORTAMENTO TEMERÁRIO. O exercício  do direito de  
defesa, de conformidade com os meios previstos pelas normas  
processuais, não pode ser considerado como litigância de má-fé 
ou atitude temerária por parte da recorrente, porquanto se afigura 
exercício regular de direito. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE  
IPCA-E. MARCO TEMPORAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 
CRÉDITOS ANTERIORES. MESCLA DOS ÍNDICES TR E 
IPCA-E. Nos termos do decidido no Incidente de Uniformização de 
Jurisprudência 0000091-69.2017.5.11.0000 deste Regional e na 
Reclamação Constitucional nº 22012 do Supremo Tribunal Federal, 
a partir de 25-3-2015, deve ser utilizado o IPCA-E como índice de 
correção monetária dos créditos deferidos no processo do trabalho. 
Assim, caso os créditos sejam  anteriores à referida data, aplicar-
se-á a TR até 25-3-2015 e, a partir de  então, deverá ser utilizado o 
IPCA-E. Recurso da reclamada conhecido e parcialmente provido.
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Proc. TRT  nº  0000440-66.2015.5.11.0251 (AP), Ac. 2ª Turma,  
pub. DEJT  29.10.2019
Rel. Desembargadora Joicilene Jeronimo Portela Freire

MULTA DE 10% POR DESCUMPRIMENTO DE 
DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DEPÓSITO DO VALOR 
INCONTROVERSO. INAPLICABILIDADE. CUMPRIMENTO 
DE SENTENÇA QUE RECONHECE A EXIGIBILIDADE DE 
OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. REGRAMENTO 
ESPECÍFICO. ART. 880 DA CLT. A CLT possui regramento próprio 
para o cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de 
obrigação de pagar quantia certa, qual seja, o art. 880, que prevê 
apenas a penhora como consequência da ausência de pagamento 
ou garantia do juízo. Assim, indevida a previsão de multa de 
10% pelo descumprimento de determinação de depósito do valor 
incontroverso, por fundamento semelhante ao adotado pelo TST ao 
solucionar o IRR de tema nº 04, quando entendeu ser inaplicável 
no processo do trabalho a multa prevista no art. 523, §1º, do CPC. 
Agravo de petição conhecido e provido.
Proc. TRT  nº  0001627-47.2010.5.11.0005 (AP), Ac. 1ª Turma,  
pub. DEJT  20.09.2019
Rel. Desembargadora Joicilene Jeronimo Portela Freire

Nulidade

PRELIMINAR SUSCITADA. FALTA DE CITAÇÃO DA 
RECLAMADA. NULIDADE PROCESSUAL. Quando a citação 
inicial não é efetuada de forma válida, acarreta a nulidade daquele 
ato e dos demais atos processuais praticados posteriormente, 
pois impede a parte de utilizar as garantias constitucionais do 
contraditório e da ampla defesa. Preliminar acolhida. Prejudicada a 
apreciação do mérito. Recurso conhecido e provido.
Proc. TRT  nº  0001751-71.2017.5.11.0009 (RO), Ac. 2ª Turma,  
pub. DEJT  29.10.2019
Rel. Desembargadora Joicilene Jeronimo Portela Freire
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AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. INFRAÇÃO A 
NORMAS DA CLT. INTIMAÇÃO POR EDITAL DO AUTO DE 
INFRAÇÃO LAVRADO. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. 
NULIDADE CONFIGURADA. A intimação da pessoa autuada em 
fiscalização ou que tenha sofrido punição administrativa deve, além 
de ser pessoal por correspondência com aviso de recebimento, 
ser assegurada inequivocamente, tendo em vista os postulados do 
contraditório e da ampla defesa, nos termos dos arts. 26, §3º da 
Lei nº. 9.784/99 e art. 629 da CLT. Somente após o esgotamento 
das vias ordinárias de intimação é que se procederá à intimação 
por edital, interpretação extraída da legislação processual civil 
e plenamente aplicável ao processo administrativo. Não sendo 
possível afirmar que o autuado se encontrava em lugar incerto e 
não sabido, como exige o art. 636, §2º da CLT, diante da existência 
de AR negativo além de outros endereços passíveis de receber 
intimações que não foram tentados pela administração, a intimação 
pela via do edital configurou cerceamento do direito de defesa 
por violação do contraditório, devendo por isso ser anulada e 
todos os atos posteriores. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 
INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA. 
DANO CARACTERIZADO. Para a caracterização do dano moral 
é imprescindível configurarem-se os seguintes requisitos: dano 
resultante à vítima; ato ou omissão violadora de direito de outrem; 
nexo causal entre o ato ou omissão e o dano; culpa; e comprovação 
real e concreta da lesão. Provado nos autos que o autor teve o 
nome inscrito no CADIN, no SERASA, protestado em cartório e teve 
negada pelo banco operações de crédito em razão da inscrição 
em dívida ativa da união das multas administrativas aplicadas 
sem a oportunização de defesa, configurado está o ato ilícito da 
administração pública e o dano moral do autor pela ofensa à honra 
e à imagem. O valor arbitrado, no entanto, deve ser pautado pelos 
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de acordo com 
as provas produzidas nos autos. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 
SUCUMBENCIAIS. REFORMA TRABALHISTA. O artigo 791-A da 
CLT passou a determinar a fixação de honorários de sucumbência, 
entre 5% e 15% sobre o valor que resultar da liquidação da 
sentença, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível 
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mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. O respectivo direito 
da parte vencedora surge com a sentença, na qual é estabelecida 
a sucumbência e fixada a responsabilidade da parte vencida. Por 
outro lado, a teoria da causalidade tem aplicação nos casos em 
que não há resolução do mérito da demanda, e por consequência 
não há parte vencedora/vencida no objeto da lide, porém subsiste 
a necessidade de arbitramento da verba honorária, e diante disso 
busca-se uma forma diversa da sucumbência para avaliar a quem 
é devido o pagamento de honorários advocatícios. No presente 
caso, a ação foi julgada procedente, tendo o autor sido vencedor 
em suas pretensões, por isso é correta a condenação da União 
ao pagamento de honorários sucumbenciais. Recurso conhecido e 
parcialmente provido.
Proc. TRT nº 0000413-96.2018.5.11.0051 (ROT),  Ac. 3ª Turma,  
pub. DEJT  15.10.2019
Rel. Desembargadora Maria de Fátima Neves Lopes 

NULIDADE DE INTIMAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ORDINÁRIO. Não há que se 
falar em nulidade da publicação da sentença em nome de patrona 
regularmente habilitada, mormente se falando que não foi feita 
qualquer comunicação, pela Agravante, acerca da revogação do 
mandato a ela outorgado e constituição de nova patrona. Destarte, 
acertada a decisão que não admitiu o processamento do Recurso 
Ordinário interposto pela Agravante, cerca de quase dois meses após 
a publicação da sentença, ante sua manifesta intempestividade. 
Agravo de Instrumento da Requerente Conhecido e Não provido. 
Proc. TRT nº  0000622-79.2018.5.11.0014 (AIRO),  Ac. 3ª Turma,  
pub. DEJT 09.10.2019
Rel. Desembargador José Dantas de Góes

EMPRESA DE ECONOMIA MISTA. CONTRATAÇÃO SEM 
CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE. SÚMULA 363 DO TST. 
A contratação sem concurso público realizada pelas empresas 
estatais, sociedade de economia mista e empresas públicas, está 
eivada de nulidade absoluta, dando direito apenas à remuneração 
pelas horas trabalhadas e ao FGTS, nos termos do art. 19-A da 
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Lei 8.036/90. No presente caso, a nulidade do contrato de trabalho 
prejudica os pedidos da inicial. Recurso conhecido e não provido.
Proc. TRT  nº  0000906-67.2018.5.11.0053 (RO), Ac. 2ª Turma,  
pub. DEJT  09.09.2019
Rel. Desembargadora Joicilene Jeronimo Portela Freire

DOCUMENTOS COM SIGILO. LAUDO PERICIAL SEM 
ACESSO. FÉ PÚBLICA DAS DECLARAÇÕES DO PERITO. 
NULIDADE DA SENTENÇA. Consoante art. 149 do CPC, o perito 
figura dentre os auxiliares da justiça, servindo de assistente do 
juízo quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou 
científico (art. 156 do CPC). Atribuída tal tarefa ao perito, confere-
se a seus atos, da mesma forma, fé pública, razão por que, até 
prova em contrário, presumem-se verdadeiras suas declarações. 
Assim, alegando o expert que, no momento da perícia, não teve 
acesso a documentos da reclamada por conta da cobertura por 
sigilo, deve o fato ser presumido verdadeiro, mormente por não 
haver possibilidade de conferência por meio do sistema. In casu, 
observando as folhas sigilosas mencionadas, vê-se que nelas 
constam, dentre outros documentos, PPP, PPRA e PCMSO. 
Comovisto nas respostas aos quesitos, a inexistência de tais 
documentos em posse do expert o impediu de responder a todos 
os questionamentos, inclusive quanto a importantes pontos, como 
grau de risco da atividade, descrição de riscos no setor da autora 
e caracterização de NTEP, esse último de extrema valia para 
configuração ou não de presunção a favor do trabalhador. Desse 
modo, deve ser decretada a nulidade da sentença e determinado o 
retorno dos autos à Vara de origem para que seja complementado 
o laudo pericial. Recurso conhecido e provido.
Proc. TRT  nº  0001973-54.2017.5.11.0004 (RO), Ac. 2ª Turma,  
pub. DEJT  1º.08.2019
Rel. Desembargadora Joicilene Jeronimo Portela Freire

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE DA 
SENTENÇA. DISPARIDADE DE TRATAMENTO PROCESSUAL 
DAS PARTES. É assegurada às partes a paridade de tratamento 
em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos 
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meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções 
processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório 
(art. 7º do Código de Processo Civil). Assim, se o julgador acolhe 
requerimento de uma das partes para a mudança do local da 
audiência, mas nega à outra parte, o pedido de mudança da data 
da realização do ato processual, mesmo justificado pela notória 
dificuldade de transporte no interior do Estado do Amazonas, fica 
evidenciada a disparidade do tratamento dispensado às partes, bem 
como caracterizado o cerceamento do direito de defesa. Impõe-se, 
portanto, a decretação da nulidade da sentença, devendo os autos 
retornarem à Vara de origem, para que haja regular instrução do 
feito, além de novo julgamento, como entender de direito.
Proc. TRT nº  0000143-27.2018.5.11.0551 (RO),  Ac. 1ª Turma,  
pub. DEJT 15.07.2019
Rel. Desembargadora Solange Maria Santiago Morais

ENTE PÚBLICO. NOTIFICAÇÃO DA SENTENÇA. 
NULIDADE. Para validade dos atos processuais, ainda que o art. 5º, 
§ 6, da Lei 11.419/2006 determine a intimação eletrônica de caráter 
de pessoal, inclusive para Fazenda Pública, se faz necessário, 
também, intimar diretamente o Órgão competente para representar 
em juízo, no caso, a Procuradoria do Estado do Amazonas, ato 
inocorrente nos autos o que nos autos não aconteceu. Declara-se 
a nulidade da intimação feita para conhecimento da Sentença de 
mérito.
Proc. TRT nº  0002242-36.2016.5.11.0002 (AP),  Ac. 1ª Turma,  
pub. DEJT 15.07.2019
Rel. Desembargadora David Alves de Mello Junior

Ônus da Prova

ANULAÇÃO DO RELATÓRIO DA COMISSÃO DE 
INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTES. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA 
DE PROVAS. Inexistindo provas nos autos de que a reclamada 
descumpriu cláusula de Acordo Coletivo de Trabalho, não há falar 
em nulidade do relatório da comissão de investigação criada para 
apuração de acidente ocorrido nas dependências da empresa. 
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O ônus de provar vício capaz de anular o relatório pertencia ao 
Sindicato da categoria dos substituídos, por tratar-se de fato 
constitutivo do seu direito, a teor do que preceitua o art. 818, I, da 
CLT, e desse ônus não se desincumbiu.
Proc. TRT nº  0000239-76.2019.5.11.0011 (RO),  Ac. 1ª Turma,  
pub. DEJT 10.09.2019
Rel. Desembargadora Solange Maria Santiago Morais

RECURSO DO LITISCONSORTE. ÔNUS DA PROVA. É certo 
que a autora incumbe a prova da culpa da tomadora dos serviços, 
ainda que possa ser objeto de inversão o ônus respectivo, contudo, 
considerando se tratar de um dever jurídico da tomadora, antes 
de imputar a autora esse ônus, cabe à entidade pública fazer a 
prova do fato impeditivo à responsabilidade subsidiária, qual seja, 
de que fiscalizou o contrato celebrado com a empresa prestadora 
de serviços, como determina o art. 58, III, da Lei 8.666/93. 
REPERCUSSÃO GERAL. RE nº 760931 (RESPONSABILIDADE 
SUBJETIVA). Não há que falar em violação ao entendimento firmado 
no RE nº 760931, haja vista que restou comprovado tanto a conduta 
omissiva (por não fiscalizar o contrato de prestação de serviços) 
como a conduta comissiva (por contratar empresa inidônea), 
praticadas pelo Litisconsorte. Por conseguinte, ficou configurada a 
culpa in vigilando, hábil a justificar a atribuição de responsabilidade 
subjetiva e subsidiária do Litisconsorte. RESPONSABILIDADE 
SUBSIDIÁRIA DO LITISCONSORTE. A responsabilidade do 
Recorrente, reconhecida como subsidiária, é em decorrência da 
aplicação do entendimento consubstanciado na Súmula 331, item 
IV, do TST, na qual prevê a responsabilidade do tomador dos 
serviços, inclusive de entes públicos, no caso de inadimplemento 
das obrigações trabalhistas por parte do empregador. VERBAS 
DEFERIDAS. SALÁRIOS ATRASADOS E INDENIZAÇÃO DO 
SEGURO DESEMPREGO. A condenação subsidiária abrange 
todas as parcelas das verbas de natureza pecuniária não adimplidas 
pelo empregador, inclusive, o pagamento dos salários atrasados 
e indenização do seguro desemprego, porque abrangidas no 
conceito das obrigações trabalhistas e, também por não configurar 
ofensa a preceito legal. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Com 
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base no artigo 86, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido 
de honorários sucumbenciais ao Litisconsorte. ÍNDICE DE 
CORREÇÃO MONETÁRIA. Considerando que o Juiz de origem 
deferiu a monetária sob o índice da Taxa TR, segundo a exegese 
do artigo 879, §7º da CLT e Súmula 381 do C. TST, não vislumbro 
interesse recursal nesse tópico. PREQUESTIONAMENTO. Os 
motivos expostos na fundamentação do presente julgado não 
violam nenhum dos dispositivos da Constituição Federal, tampouco 
preceitos legais, sendo desnecessária a menção expressa, a cada 
um deles, a teor do disposto na OJ nº 118, da SDI-1, do C. TST. 
Recurso conhecido em parte e não provido.
Proc. TRT nº 0000808-32.2018.5.11.0005 (RO),  Ac. 3ª Turma,  
pub. DEJT 04.09.2019
Rel. Desembargadora Ormy da Conceição Dias Bentes

RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMANTE. DANO MORAL 
E MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. Ao postular o pagamento de 
indenização por dano moral, o autor assume o ônus probatório 
relativo à prática de ato ilícito por parte do empregador, além do 
dano suportado e do respectivo nexo causal entre esses elementos 
(artigo 333, I, do CPC/1973 e artigo 373 do CPC/2015). Recurso 
conhecido e não provido.
Proc. TRT  nº  0010013-49.2013.5.11.0009 (RO), Ac. 3ª Turma,  
pub. DEJT  04.09.2019
Rel. Desembargadora Ormy da Conceição Dias Bentes

DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Para que se configure a má-fé 
ensejadora da condenação em danos processuais, necessário se 
faz, além do fato objetivo, a demonstração inequívoca do elemento 
subjetivo, evidenciado no dolo ou culpa grave consubstanciados no 
modo de agir da parte, visando protelar o feito ou dificultar a atuação 
do adversário, o que não ocorreu no presente caso. VÍNCULO 
EMPREGATÍCIO. ÔNUS DA PROVA. CARACTERIZAÇÃO. É 
da empresa, que alega em sua defesa relação outra que não a 
de emprego, o ônus de provar a inocorrência das características 
do vínculo empregatício, uma vez que arguiu fato impeditivo 
do direito do autor. Todavia, no presente caso, desse ônus não 
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se desincumbiu, satisfatoriamente, em razão das contradições 
existentes na prova produzida em seu favor, devendo ser mantida 
a sentença que reconheceu o vínculo empregatício entre as partes, 
nos termos do art. 3º da CLT. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 
SUCUMBENCIAIS. REFORMA TRABALHISTA. APLICAÇÃO DA 
LEI ANTERIOR. INDEVIDOS. Possuindo os honorários advocatícios 
natureza híbrida, não se aplicam aos processos em curso as novas 
disposições sobre o assunto, conforme reconhecido, inclusive, na IN 
41 do TST. Dessa forma, não preenchidos os requisitos elencados 
na súmula 219 do C. TST, bem como previstos na Súmula 13 
deste E. TRT, indevida a condenação em honorários advocatícios. 
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Proc. TRT nº 0002009-36.2016.5.11.0003 (RO),  Ac. 3ª Turma,  pub. 
DEJT  05.08.2019
Rel. Desembargadora Maria de Fátima Neves Lopes

DATA DO TÉRMINO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ÔNUS 
DA PROVA. No esteio do art. 818 da CLT c/c art. 373, I, CPC/2015 da 
parte autora o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito e, 
nos termos do art. 373, II, CPC/2015 cabe à reclamada a prova dos 
fatos impeditivos, modificativos e extintivos desse direito. Constatado 
pela prova testemunhal que o reclamante laborou até dezembro de 
2017, deve ser reformada a sentença a fim de reconhecer que o 
último dia de trabalho do autor se deu em 31/12/2017, devendo ser 
deferida a remuneração de dezembro/2017 e suas repercussões 
sobre as verbas rescisórias postuladas. MULTA DO ART. 467, CLT. 
EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. PAGAMENTO INDEVIDO. 
Considerando que a reclamada e as litisconsortes contestaram as 
verbas rescisórias pleiteadas, impugnando o montante requerido 
pelo obreiro e alegando montante diverso, ficou instaurada 
controvérsia sobre a totalidade das verbas, não havendo que se 
falar em verbas incontroversas afastando a aplicação da multa. 
DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. Se o tomador dos 
serviços se utiliza de mão de obra terceirizada, deve responder 
subsidiariamente por todos os créditos devidos ao empregado, 
no caso do inadimplemento da empresa fornecedora da mão de 
obra. Inteligência da Súmula 331, IV, do TST. HONORÁRIOS 
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ADVOCATÍCIOS. REFORMA TRABALHISTA. O artigo 791-A da 
CLT passou a determinar a fixação de honorários de sucumbência, 
entre 5% e 15% sobre o valor que resultar da liquidação da 
sentença, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível 
mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Recurso conhecido 
e parcialmente provido. 
Proc. TRT nº 0000886-93.2018.5.11.0015 (RO),  Ac. 3ª Turma,  pub. 
DEJT  01.08.2019
Rel. Desembargadora Maria de Fátima Neves Lopes

RECURSO DA RECLAMANTE. PAGAMENTO EFETUADO 
FORA DO CONTRACHEQUE. NÃO COMPROVAÇÃO. Tendo em 
vista que a reclamante não se desincumbiu plenamente do ônus de 
provar pagamento fora do contracheque, nos termos dos arts. 818, 
da CLT e 373, I do CPC, deve ser mantida a sentença de origem 
que não reconheceu dito pagamento, afastando a sua integração 
no patrimônio salarial da autora. Recurso ordinário conhecido e não 
provido.
Proc. TRT nº 0002473-42.2016.5.11.0009 (RO),  Ac. 2ª Turma,  pub. 
DEJT  24.07.2019
Rel. Desembargador  Lairto José Veloso

Preclusão

PRECLUSÃO CONSUMATIVA DO SEGUNDO RECURSO 
ORDINÁRIO. Houve a interposição de dois recursos ordinários. 
O primeiro recurso não ataca os fundamentos da sentença, pois 
impugna matéria estranha aos autos e demonstra claramente ser 
peça processual destinada a outro processo, ou seja, houve erro 
no protocolo do documento. Contudo, ainda que o segundo recurso 
tenha impugnado a matéria corretamente e tenha sanado os vícios 
da primeira peça processual, não merece conhecimento, eis que 
atingido pela preclusão consumativa, além de ter sido interposto 
fora do prazo processual. Incumbe à parte apresentar a totalidade 
de sua insurgência na primeira oportunidade que se manifestar nos 
autos, sob pena de preclusão. A agravante deveria ter protocolado 
a peça processual específica do seu processo, apontando todos 
os vícios porventura existentes na sentença guerreada de primeiro 
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grau quando da oposição do primeiro recurso ordinário. Assim, 
não o fazendo, encontra-se afetada pela preclusão consumativa 
a oposição do segundo recurso ordinário, razão pela qual urge 
que não seja conhecido.  Agravo de instrumento conhecido e não 
provido.
Proc. TRT nº 0000729-44.2018.5.11.0008 (AIRO),  Ac. 1ª Turma,  
pub. DEJT 18.11.2019
Rel. Desembargadora Valdenyra Farias Thomé

AGRAVO DE PETIÇÃO. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS 
DE LIQUIDAÇÃO. PRECLUSÃO. Nega-se provimento ao agravo 
de petição quando a agravante reitera matéria já analisada em 
anterior agravo de petição e matéria que, na oportunidade de 
impugnação aos cálculos homologados pelo juiz, não se insurgiu 
sobre as questões que ora pretende reexame, considerando-se 
operada a preclusão. Agravo conhecido e não provido.
Proc. TRT nº 0000546-90.2015.5.11.0004 (AP),  Ac. 3ª Turma,  pub. 
DEJT  14.08.2019
Rel. Desembargadora Ormy da Conceição Dias Bentes

Prescrição

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DIREITO INTER-
TEMPORAL. INAPLICABILIDADE NO PROCESSO DO 
TRABALHO. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 41 DO TST. SÚMULA 
Nº 114 DO TST. Em conformidade com o disposto no art. 2º, da 
Instrução Normativa nº 41, do TST, o instituto da prescrição 
intercorrente, previsto no art. 11-A, §1º, da CLT, com a redação dada 
pela Lei nº 13.467/2017, somente será aplicável às determinações 
judiciais ocorridas a partir de 11/11/2017. Nos autos do presente 
processo, a decisão judicial, que determinou ao exequente indicar 
meios para prosseguimento da execução, ocorreu em 25/09/2013. 
Assim, inaplicável a prescrição intercorrente, à época dos fatos, em 
consonância com o entendimento previsto na Súmula 114 do TST. 
Agravo de Petição Conhecido e Provido. 
Proc. TRT nº 0000783-23.2012.5.11.0007 (AP),  Ac. 3ª Turma,  pub. 
DEJT  21.11.2019
Rel. Desembargador José Dantas de Góes
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REENQUADRAMENTO. ADESÃO A NOVO PLANO DE 
CARREIRA (PCR). ATO ÙNICO. PRESCRIÇÃO TOTAL. O 
enquadramento inicial dos empregados em novo plano de carreira 
é ato único do empregador com a participação do empregado, 
levando a prescrição total de pleitos ajuizados após o quinquênio 
prescricional. Aplicação da Súmula nº 294, do TST.
Proc. TRT nº 0000143-70.2017.5.11.0451 (ROT),  Ac. 1ª Turma,  
pub. DEJT  04.11.2019
Rel. Desembargador David Alves de Mello Junior

RECURSO DO RECLAMATE. AGRAVO DE PETIÇÃO. 
EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO 
INICIADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/17. Discute-
se a aplicação da prescrição intercorrente em relação a período 
anterior à Lei 13.467/2017, que acresceu o art. 11-A da CLT. Nos 
termos do art. 878 da CLT, com redação anterior à alcunhada Lei da 
Reforma Trabalhista, não há como acolher o instituto da prescrição 
intercorrente no processo do trabalho, uma vez que a execução 
poderá ser promovida por qualquer interessado, ou de ofício pelo 
próprio juiz ou presidente ou Tribunal competente. Nesse sentido, 
a Súmula 114 do TST, segundo a qual “é inaplicável na Justiça do 
Trabalho a prescrição intercorrente”. Recurso conhecido e provido.
Proc. TRT nº 0044800-67.2009.5.11.0002 (AP),  Ac. 2ª Turma,  pub. 
DEJT  04.10.2019
Rel. Desembargador Audaliphal Hildebrando da Silva

PROTESTO JUDICIAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO 
PRESCRICIONAL. Aquele que tiver interesse em manifestar 
formalmente sua vontade voltada a ressalvar ou conservar 
direitos, poderá ajuizar Protesto Judicial (art. 726, §2º, do Código 
de Processo Civil). Todavia, o ajuizamento desse procedimento, 
visando à interrupção da prescrição trabalhista, somente produz 
efeito interruptivo se não tiver escoado o prazo prescricional cuja 
contagem a parte requerente pretendia interromper.
Proc. TRT nº  0000193-02.2019.5.11.0007 (ROT),  Ac. 1ª Turma,  
pub. DEJT 02.10.2019
Rel. Desembargadora Solange Maria Santiago Morais
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PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CABIMENTO NO 
PROCESSO TRABALHISTA. De acordo com a Súmula nº 327 do 
STF, o processo trabalhista admite a prescrição intercorrente. Nada 
obstante, o Tribunal Superior do Trabalho firmou entendimento em 
contrário, consubstanciado na Súmula nº 114, a qual vem sendo 
mitigada mercê de inúmeras decisões admitindo essa espécie de 
prescrição apenas no caso da paralisação do feito decorrer da 
ausência de ato cuja prática seja exclusivamente do autor. In casu, 
apenas após esgotadas todas as medidas cabíveis à satisfação 
do crédito exequendo, sob o impulso oficial do juízo, é que foi 
determinado o arquivamento do feito (suspensão provisória) com 
a previsão de ser desarquivado mediante a indicação de novos 
elementos executórios, observada a prescrição intercorrente, 
nos termos do art. 11-A da CLT. Agravo de petição a que se nega 
provimento.
Proc. TRT nº 0000714-98.2015.5.11.0002 (AP),  Ac. 1ª Turma,  pub. 
DEJT  18.09.2019
Rel. Desembargadora Francisca Rita Alencar Albuquerque

RECURSO DO RECLAMANTE. SERVIDOR PÚBLICO 
CELETISTA ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO ANTES DA 
CF/88, NÃO ABRANGIDO PELO ART. 19, CAPUT, DO ADCT. 
TRANSMUDAÇÃO DE REGIME JURÍDICO DE CELETISTA PARA 
ESTATUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO BIENAL 
INEXISTENTE. Discute-se, nos autos, a contratação de empregado 
público antes da promulgação da Constituição de 1988, sob o regime 
celetista e sem concurso público. Posteriormente, o reclamado 
instituiu regime jurídico único, conforme noticiado nos autos.  In casu, 
o reclamante foi contratado pelo regime celetista em 19/08/1986, ou 
seja, menos de cinco anos antes da promulgação da Constituição 
Federal de 1988, não sendo, portanto, detentor da estabilidade 
prevista no art. 19 do ADCT, razão pela qual permaneceu regido 
pela CLT mesmo após a instituição do Regime Jurídico Único. 
Dessa forma, por se tratar de reclamante não estabilizado, nos 
termos do art. 19 do ADCT, não é possível a mudança de regime 
jurídico celetista para o estatutário, tendo em vista o ingresso na 
Administração Pública sem prévia aprovação em concurso público. 
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Nessa linha, considerando que não houve a alteração do regime 
jurídico celetista para estatutário, também não há falar em extinção 
do contrato de trabalho e em incidência da prescrição bienal, nos 
termos do que estabelece a diretriz perfilhada pela Súmula nº 382 
do TST. Recurso conhecido e provido.
Proc. TRT nº 0000626-49.2018.5.11.0101 (RO),  Ac. 1ª Turma,  pub. 
DEJT  18.09.2019
Rel. Desembargador  Audaliphal Hildebrando da Silva

RECURSO DO RECLAMANTE. PRESCRIÇÃO. 
CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 362, 
II, DO C. TST. PARÂMETROS DEFINIDOS NO PROCESSO STF-
ARE-709212/DF. Em se tratando da ausência do recolhimento do 
FGTS, incide à espécie a prescrição prevista na Súmula 362/TST, 
cuja redação foi alterada, em conformidade com o entendimento 
perfilhado pelo STF, estabelecendo como divisor de águas para 
fixação do prazo prescricional (quinquenal ou trintenário) a data 
do julgamento do ARE-790212/DF, ou seja, 13/11/2014, desde 
que ajuizada a ação no prazo de dois anos, contados do término 
do contrato de trabalho. O verbete sumular prevê para os casos 
em que o prazo prescricional já estava em curso em 13/11/2014, 
a aplicação do prazo prescricional que se consumar primeiro: 
trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de 
13/11/2014. Além disso, na mencionada decisão da Suprema 
Corte, foi estabelecida a pronúncia da prescrição quinquenal 
das pretensões trabalhistas relativas aos depósitos para o FGTS 
apenas para o futuro (efeito ex nunc), como forma de se resguardar 
a segurança jurídica. Desse modo, considerando que: I) o Autor 
teve como período laboral reconhecido - 24.11.1993 a 22.02.17; 
II) ajuizou a presente reclamação em 27.06.18; e III) que, quando 
do julgamento do ARE 709.212-DF pelo STF, 13/11/2014, o prazo 
prescricional em exame já estava em curso, revela-se impositiva a 
incidência da prescrição trintenária, nos parâmetros definidos na 
decisão do STF e na diretriz contida no item II da Súmula 362/
TST. Julgado reformado para deferir o FGTS de todo o período 
laboral não recolhido pelo empregador. 13º TERCEIRO. PARCELA 
NÃO PAGA. Em que pese o douto entendimento do juiz de 
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origem, analisando os autos, observo que os contracheques do 
empregado (ID. 8375229 e ID. e9041d8), demonstram a quitação 
dos 13ºs salários dos anos de 2013 e 2014, não havendo qualquer 
documento a comprovar a quitação da parcela referente ao ano de 
2015. Julgado reformado para deferir o 13º salário correspondente 
ao ano de 2015. Recurso conhecido e provido.
Proc. TRT nº 0000731-78.2018.5.11.0019 (RO),  Ac. 3ª Turma,  pub. 
DEJT  04.09.2019
Rel. Desembargadora Ormy da Conceição Dias Bentes

RECURSO DA RECLAMADA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. 
NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. Invocar nova 
causa impeditiva ou obstativa do direito do autor em razões 
recursais consiste em inovação recursal, prática vedada pelo nosso 
ordenamento jurídico, ressalvada a hipótese prevista no art. 1.013 
do CPC/15, porquanto os limites da lide são fixados no momento 
da inicial e da contestação, conforme dispõem os arts. 329 e 336 do 
CPC/15, de aplicação subsidiária (art. 769 da CLT). CONVERSÃO 
DO REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. SERVIDOR 
PÚBLICO. PRESCRIÇÃO BIENAL. Há de ser observada a 
prescrição bienal estabelecida no inciso XXIX do artigo 7º da CF/88, 
quando evidenciada a transmudação de regime jurídico, tendo a 
reclamante passado a condição de estatuária. HONORÁRIOS DE 
SUCUMBÊNCIA. ADVOGADO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. Não 
há falar em inconstitucionalidade do § 19 do art. 85 do Código de 
Processo Civil, pois os procuradores públicos também se submetem 
aos direitos e deveres do Estatuto da OAB, no que se inclui o direito 
aos honorários de sucumbência. Recurso ordinário conhecido e 
desprovido, nos termos da fundamentação.
Proc. TRT nº 0000625-64.2018.5.11.0101 (ROT),  Ac. 3ª Turma,  
pub. DEJT  03.09.2019
Rel. Desembargadora Ormy da Conceição Dias Bentes

PRESCRIÇÃO. 13º SALÁRIO. FORMA DE CONTAGEM. 
DIREITO ADQUIRIDO. O fato de ter sido declarada a prescrição 
quinquenal em 09/03/2011, não retira o direito de considerar os 
meses laborados durante todo ano de 2011 para fins de cálculo do 
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13º salário. Isto porque, o 13º salário constitui verba única, calculada 
com base no número de meses de trabalho (art. 1º, § 1º, da lei 
4.090/62), e a prescrição só pode atingir a pretensão ao pagamento 
da parcela e não a forma de cálculo do valor. DA REPERCUSSÃO 
DOS REFLEXOS DAS HORAS EXTRAS SOBRE O FGTS. Merece 
acolhimento a impugnação apresentada pela Agravante em face da 
conta homologada, haja vista que a incidência no FGTS dos reflexos 
das diferenças salariais em 13º salário e férias + 1/3 decorre da Lei 
e, como tal, torna-se desnecessária expressa menção do comando 
exequendo. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO 
DE SENTENÇA. DESRESPEITO À COISA JULGADA. A sentença 
de liquidação deve refletir o comando judicial transitado em julgado, 
nos moldes do artigo 879 da CLT c/c artigo 509 do CPC/2015. 
Logo, em havendo determinação para que sejam considerados os 
sábados e feriados como dias de repouso, impõe-se a reforma da 
decisão, para que sejam refeitos os cálculos observando o comando 
sentencial, sob pena de afronta à coisa julgada, nos moldes do artigo 
502 do CPC/2015. Agravo de Petição da Reclamante Conhecido e 
Provido. 
Proc. TRT nº 0000473-51.2016.5.11.0015 (AP),  Ac. 3ª Turma,  pub. 
DEJT  27.08.2019
Rel. Desembargador José Dantas de Góes

TRANSFERÊNCIA DO EMPREGADO PARA OUTRA 
SUBSIDIÁRIA. TERMO DE ANUÊNCIA. NULIDADE. PRESCRIÇÃO. 
A transferência do reclamante da Centrais Elétricas do Norte do 
Brasil S/A. - Eletronorte para a Manaus Energia S/A., por meio de 
termo de anuência, ocorreu em 4.2.1998. A partir daí passou a 
fluir o prazo extintivo para invalidá-lo, tratando-se de ato único do 
empregador que se exauriu num só lance. Ajuizada a ação 19 anos 
depois, inegável encontrar-se prescrita, nos termos do art. 487, inc. 
II, do CPC. A outra transferência para a Amazonas Distribuidora 
de Energia S/A. deu-se em 23.4.2009, dispondo o obreiro de 5 
anos (até 23.4.2014) para reivindicar possíveis perdas salariais, 
já que seu contrato estava em vigência. Assim não procedendo, a 
prescrição fez seu papel. Nestas circunstâncias, impõe-se extinguir 
o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do 
CPC. Recurso a que se nega provimento.
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Proc. TRT nº 0001347-05.2017.5.11.0014 (RO),  Ac. 1ª Turma,  
pub. DEJT  26.8.2019.
Rel. Desembargadora Francisca Rita Alencar Albuquerque

RECURSO ORDINÁRIO. FÉRIAS INADIMPLIDAS. 
PRESCRIÇÃO. A contagem da prescrição do direito a férias 
tem como prazo final o período de gozo, não aquisitivo, visto 
que persistindo o direito ao gozo, também remanesce o direito à 
indenização, no caso de ausência de gozo ou de inadimplemento. 
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE. 
Carece de suporte jurídico declarar a inconstitucionalidade de 
aplicação de condenação em se tratando de sucumbência, visto que 
independe do tipo de verba que não se fez lograr a pretensão, bem 
como não poder se valer da previsão constitucional de assistência 
judiciária gratuita, que não exclui a sucumbência. Recurso ordinário 
da reclamada a que se nega provimento e dá parcial provimento ao 
apelo do reclamante.
Proc. TRT nº 0000243-35.2018.5.11.0016 (RO),  Ac. 3ª Turma,  pub. 
DEJT  14.08.2019
Rel. Desembargadora Ormy da Conceição Dias Bentes

PRESCRIÇÃO. HERDEIRO MENOR IMPÚBERE. NÃO 
INCIDÊNCIA.Sendo a demanda proposta pelo espólio do 
empregado falecido, representado por menor impúbere, não há 
que se falar em incidência da prescrição, bienal ou quinquenal, em 
relação ao direito do herdeiro incapaz a buscar em juízo parcelas 
trabalhistas sonegadas ao ex-empregado, eis que, nos termos da 
legislação civil, não corre a prescrição contra os absolutamente 
incapazes (artigo 198, I, do Código Civil Brasileiro). Recurso 
ordinário conhecido e parcialmente provido.
Proc. TRT nº 0000043-18.2019.5.11.0008 (RO),  Ac. 3ª Turma,  pub. 
DEJT  13.08.2019
Rel. Desembargador Jorge Alvaro Marques Guedes

PRESCRIÇÃO. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE 
TRABALHO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 
LESÃO. A jurisprudência dominante do TST é no sentido de que 
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o termo inicial do prazo prescricional da indenização por acidente 
de trabalho é a data da ciência inequívoca da lesão pelo obreiro, 
conforme dispõem ainda as Súmulas 230 do STF e 278 do STJ. 
ACIDENTE DE TRABALHO. NEXO DE CONCAUSALIDADE. 
DANOS MORAIS E MATERIAIS. Comprovado nos autos, com base 
no conjunto probatório, que o acidente de trabalho sofrido reduziu 
a capacidade laborativa do autor de forma permanente, impõe-se 
a condenação do empregador ao pagamento de indenização por 
danos morais e por danos materiais. QUANTUM INDENIZATÓRIO. 
PROPORCIONALIDADE. O valor das indenizações deve ser 
arbitrado com base nos princípios da proporcionalidade e 
razoabilidade, levando em consideração o conjunto probatório 
dos autos, razão pela qual, no caso, razoável reduzir o valor da 
indenização por danos morais para R$10.000,00 e manter a 
indenização por danos materiais no valor de R$10.000,00. Recurso 
conhecido e parcialmente provido.
Proc. TRT nº 0000169-94.2016.5.11.0001 (RO),  Ac. 3ª Turma,  pub. 
DEJT  31.07.2019
Rel. Desembargadora Maria de Fátima Neves Lopes

RECURSO DO RECLAMANTE. RETORNO DO CONTRATO 
DE TRABALHO PARA COM O 1º EMPREGADOR. PRESCRIÇÃO 
TOTAL. Restando comprovado nos autos que o reclamante foi 
admitido pela 2ª reclamada (CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE 
DO BRASIL S/A - ELETRONORTE) em 19.11.1984, tendo ocorrido 
a sucessão de empregador em 04.02.1998, passando a ser 
empregado da MANAUS ENERGIA S/A, não há dúvida de que o 
mesmo teria até 04.02.2003 para ajuizar a demanda no sentido 
de retomar o contrato de trabalho com seu empregador primitivo, 
porém, levando em conta que a presente ação somente foi ajuizada 
em 05.11.2017, objetivando tal retorno, não há dúvida de que a 
sentença de origem, corretamente acolheu a prescrição total do 
direito de ação suscitada pelas reclamadas, pois, notoriamente o 
reclamante deixou fluir o prazo legal para ajuizamento da demanda. 
Recurso Ordinário conhecido e não provido.
Proc. TRT nº 0001974-33.2017.5.11.0006 (RO),  Ac. 2ª Turma,  
pub. DEJT 24.07.2019
Rel. Desembargador Lairto José Veloso
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PRESCRIÇÃO TOTAL. ADESÃO À NOVA ESTRUTURA DE 
CARGOS E SALÁRIOS. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. 
INTELIGÊNCIA DA  SÚMULA 275  DO  TST.  Consoante 
Inteligência do  item  II  da  Súmula 275  do  TST,  em  se  tratando 
de  reenquadramento, deve   ser  aplicada a  prescrição total,   que  
tem  sua  contagem iniciada a partir da  data  de  adesão à  nova  
estrutura de  cargos e  à  tabela salarial, sendo válido destacar que 
o ato atacado pela parte  autora foi a errônea implementação do 
plano pela  ré e não  somente as vantagens pecuniárias e funcionais 
dela  advindas. Recurso conhecido e não  provido.
Proc. TRT  nº 0002638-59.2016.5.11.0019(RO), Ac. 2ª Turma,  pub. 
DEJT  18.7.2019
Rel. Desembargadora Joicilene Jeronimo Portela Freire

Prova

INEXISTÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE E POSSE 
DO BEM PENHORADO. IMPROCEDÊNCIA. Inexistindo provas 
nos autos quanto à condição de proprietário do agravante quanto 
ao maquinário constrito, bem como da qualidade de possuidor, 
inacolhível o pedido de liberação do bem. Agravo de petição a que 
se nega provimento.
Proc. TRT nº 0002042-11.2016.5.11.0008 (AP),  Ac. 1ª Turma,  pub. 
DEJT  16.8.2019.
 Rel. Desembargadora Francisca Rita Alencar Albuquerque

Recurso Ordinário

ECT. ADICIONAL DE ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO E/
OU COLETA EXTERNA - AADC. SUPRESSÃO DA PARCELA. 
IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. O  empregado  admitido  para 
exercer a função de carteiro, readaptado em função interna, 
tal como o de atendente comercial, em decorrência de doença 
ocupacional que o limitou fisicamente, tem direito à percepção do 
adicional de atividade e distribuição e/ou coleta externa (AADC) 
equivalente a 30% sobre o seu salário básico, que foi instituído 
a partir de 2008, quando da implantação do PCCS da ECT, em 
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observância ao princípio da irredutibilidade   salarial.   Precedentes   
sobre   a   matéria.   Recurso ordinário do reclamante conhecido e 
provido em parte.
Proc. TRT  nº 0000701-45.2019.5.11.0007 (ROT), Ac. 2ª Turma,  
pub. DEJT  06.12.2019
Rel. Desembargadora Marcia Nunes da Silva Bessa

RECURSO DO RECLAMANTE. ADICIONAL DE 
CONFINAMENTO, SOBREAVISO e AUXÍLIO ALMOÇO. 
EXTENSÃO A EMPREGADOS TERCEIRIZADOS DA 
PETROBRAS. INADMISSIBILIDADE. Não existe disposição 
convencional que assegure ao empregado da empresa terceirizada 
da litisconsorte o direito ao adicional de confinamento, adicional de 
sobreaviso(40%) e auxílio-almoço posto que é inadmissível que a 
vontade das partes contratantes em convenção coletiva de trabalho 
expanda-se de modo a atingir outras categorias e, por conseguinte, 
gerar prejuízos, onerar ou criar obrigações trabalhistas a serem 
arcadas por empresa de categoria distinta.

HORAS EXTRAS. A base de Urucu é local de difícil acesso, 
de modo que a jornada destes trabalhadores é especial, podendo 
trabalhar até 12 horas desde que respeitada a jornada de 14x14 e 
12 horas diárias.

A jornada normal do reclamante era de 07h às 18h05.
O controle biométrico evidenciou que com razoável frequência 

o reclamante laborava em hora extraordinária ultrapassando a 
jornada prevista de 07h às 18h05, de modo que, o reclamante 
tem sim direito às horas extras que vierem a ser apuradas pela 
Contadoria do Juízo.

RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TOMADOR DE 
SERVIÇOS. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. A decisão do STF no 
julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF,  
reconhecendo  a constitucionalidade  do  art. 71, § 1º, da Lei nº 
8.666/93, não afastou a aplicação do entendimento consubstanciado 
na Súmula 331, IV, do TST, apenas exigiu a verificação da culpa 
in vigilando do ente público como pressuposto para definição da 
responsabilidade subsidiária, não podendo esta decorrer da simples 
inadimplência do prestador de serviços.
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No caso dos autos, o autor prova com base nos seus cartões 
de ponto biométricos e cartões de ponto manuais que sua jornada 
era prorrogada e não recebia a contraprestação que teria direito 
(horas extras a 50%), de modo que, há uma falta de fiscalização na 
satisfação das obrigações trabalhistas da reclamada para com seu 
trabalhador, portanto, configurada a culpa in vigilando da tomadora 
PETROBRÁS.

Recurso do reclamante conhecido e provido em parte para 
condenar a reclamada principal e subsidiariamente a litisconsorte 
PETROBRÁS a horas extras (50%) pelo trabalho em prorrogação 
de jornada a ser apurada pela Contadoria do Juízo com base nos 
controles de jornada, na forma da fundamentação.
Proc. TRT nº 0001881-80.2016.5.11.0014 (RO),  Ac. 1ª Turma,  
pub. DEJT 04.12.2019
Rel. Desembargadora  Valdenyra Farias Thomé

AUDIÊNCIA. ATRASO ÍNFIMO. PRINCÍPIO DA 
RAZOABILIDADE. Em que pese não haver previsão legal de 
tolerância a atraso das partes à audiência (OJ 245, SBDI-1), 
decerto que há princípios constitucionais basilares aplicados ao 
direito processual, dentre eles, o princípio da razoabilidade, que 
nada mais é do que uma diretriz de senso comum ou bom senso 
aplicado ao Direito. No caso em tela, fica claro que 4 minutos de 
atraso não são capazes de retardar demasiadamente o andamento 
processual, tampouco estava encerrada a instrução quando 
compareceu o reclamante, o que demonstra que sua oitiva não 
teria causado prejuízo à audiência ou retardado ato processual. 
Assim, no caminhar dos arestos do C. TST, deve ser declarada a 
nulidade do processo, a partir da audiência de instrução, afastada 
a confissão declarada e determinado o retorno dos autos à origem 
para reabertura da instrução. Acolhida preliminar de cerceamento 
de defesa.
Proc. TRT  nº 0000419-53.2018.5.11.0003 (ROT),  Ac. 2ª Turma,  
pub. DEJT  27.11.2019
Rel. Desembargadora Joicilene Jeronimo Portela Freire
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AÇÃO AJUIZADA APÓS A REFORMA. DETERMINAÇÃO 
DE EMENDA À INICIAL INDEVIDA. A imposição de exigência de 
liquidação do pedido, no ajuizamento, quando o advogado e a 
parte não têm dimensão concreta da violação do direto extrapola 
o razoável, causando embaraços indevidos ao exercício do direito 
de acesso à Justiça, exigindo do trabalhador, na seara trabalhista, 
mais formalidades do que as existentes no processo comum. A 
despeito da ação haver sido ajuizada após a Reforma Trabalhista, 
da nova redação do artigo 840 Consolidado não se extrai a leitura 
de necessidade de liquidação dos pedidos nem de estimativa de 
valores pedido a pedido, pois, tradicionalmente, referido dispositivo 
exige, da inicial, tão somente uma breve narrativa dos fatos, o pedido, 
o valor da causa, data e assinatura. A nova redação introduzida 
pela Lei nº 13.467/17 em nada altera essa situação, pois repete o 
teor do artigo 291 quanto à necessidade de se atribuir valor à causa 
e não liquidar o pedido. Ademais, a Instrução Normativa nº 41 do 
Tribunal Superior do Trabalho, que dispõe sobre a aplicação das 
normas processuais da Consolidação das Leis do Trabalho alterada 
pela Reforma Trabalhista, prevê, em seu artigo 12, § 2º, que o valor 
será meramente estimado. Recurso conhecido e provido.
Proc. TRT nº 0001447-47.2018.5.11.0006 (ROT),  Ac. 3ª Turma,  
pub. DEJT 27.11.2019
Rel. Desembargador Jorge Alvaro Marques Guedes

RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA. STEPS 
SALARIAIS. PCR.No caso da promoção por merecimento 
estabelecido Plano de Carreira e Remuneração, a condição é 
simplesmente potestativa porque não depende apenas da vontade 
do empregador, e sim do concurso dos requisitos elencados no 
regulamento que estabeleceu essa promoção horizontal. Cabe 
ao empregador avaliar se houve o concurso daqueles requisitos, 
portanto, a sua vontade, por si só, não é suficiente para a concessão 
da progressão. Nesse contexto, lícita a condição. Eventual omissão 
da empresa quanto ao procedimento de avaliação não permite a 
conclusão de que o reclamante faz jus à promoção por merecimento. 
Segundo o posicionamento já pacificado no âmbito da SbDI-1 do 
TST, portanto, é o próprio regulamento empresarial que estabelece 
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as condições, os critérios e os procedimentos necessários à 
promoção do empregado por merecimento. Entende-se, assim, que 
não há uma promoção automática, inarredável, inafastável, o que se 
aplica ao caso concreto. Por conseguinte, tratando-se de benefício 
instituído unilateralmente pelo empregador, a interpretação do 
regulamento empresarial deve ser estrita, consoante disposto no 
art. 114 do Código Civil, segundo o qual “os negócios jurídicos 
benéficos interpretam-se estritamente”. Não cabe, portanto, ao 
Poder Judiciário apurar critérios subjetivos, em substituição ao 
poder diretivo do empregador, e, muito menos, obrigar a empresa à 
realização de promoções por merecimento. Entende-se, portanto, 
que, para implementação da promoção por mérito, exige-se a 
satisfação de todos os requisitos previstos na norma regulamentar 
da empresa. Recurso Ordinário conhecido e provido.
Proc. TRT nº  0001808-54.2017.5.11.0053 (RO),  Ac. 2ª Turma,  
pub. DEJT 14.11.2019
Rel. Desembargador Lairto José Veloso

RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMANTE. TERMO 
DE ANUÊNCIA. SUCESSÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE 
PREJUÍZO. Alegou o reclamante ter sido obrigado a assinar termo 
de anuência para que seu contrato fosse transferido das Centrais 
Elétricas do Norte para a Amazonas Distribuidora de Energia e que 
tal mudança lhe trouxera prejuízos e perdas salariais. Contudo, não 
há prova nos autos da ocorrência de coação ou mesmo prejuízos 
por perdas salariais, cujo ônus caberia ao autor, nos termos do 
art.818 da CLT e 373, inciso I do CPC. Dessa forma, rejeito as 
razões recursais do reclamante e mantenho a decisão primária. 
Recurso conhecido e não provido.
Proc. TRT nº  0001810-41.2017.5.11.0015 (RO),  Ac. 2ª Turma,  
pub. DEJT 14.11.2019
Rel. Desembargador Lairto José Veloso

RECURSO DA RECLAMADA. SUCESSÃO DE EMPRESAS. 
RESPONSABILIDADE TRABALHISTA. Caracterizada a sucessão 
empresarial ou de empregadores prevista nos arts. 10 e 448 desta 
Consolidação, as obrigações trabalhistas, inclusive as contraídas 
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à época em que os empregados trabalhavam para a empresa 
sucedida, são de responsabilidade do sucessor. A empresa 
sucedida responderá solidariamente com a sucessora quando 
ficar comprovada fraude na transferência. Recurso conhecido e 
improvido. 
Proc. TRT nº 0000277-70.2019.5.11.0017 (ROT),  Ac. 2ª Turma,  
pub. DEJT 13.11.2019
Rel. Desembargador Audaliphal Hildebrando da Silva

RECURSO ORDINÁRIO DA AUTORA. IRRECORRIBILIDADE 
IMEDIATA DAS DECISÕES NÃO TERMINATIVAS DO FEITO. O 
Recurso Ordinário interposto pela empresa autora por meio do 
qual se insurge contra a sentença de Embargos de Declaração 
que acolheu pedido de nulidade de citação e consequentemente 
tornou sem efeito todos os atos processuais a partir de então, não 
merece prosperar, tendo em vista a decisão recorrida não ostentar 
natureza extintiva ou terminativa do feito não merecendo acolhida, 
em face ser da irrecorribilidade imediata, nos termos do art. 895, I 
da CLT. Recurso Ordinário conhecido e improvido.
Proc. TRT  nº 0001948-72.2016.5.11.0005 (RO),  Ac. 2ª Turma,  
pub. DEJT  11.11.2019
Rel. Desembargador Lairto José Veloso

RECURSO DAS RECLAMADAS ECT e POSTAL SAÚDE. 
NEGATIVA DE COBERTURA DE PLANO DE SAÚDE. A decisão 
pelo tratamento correto, a depender das condições de saúde em 
que se encontra o paciente, deve ficar a cargo do profissional 
médico, e não de uma análise do corpo administrativo da Postal 
Saúde. O fato da Postal Saúde não ser um seguro-saúde, aberto 
a participação externa aos seus quadros de funcionários, não lhe 
exclui da obrigação de tratar a saúde de seus beneficiários com o 
maior critério possível, tendo em vista o direito constitucionalmente 
garantido, no art.197 da que prevê a regulamentação, fiscalização 
e controle dos serviços de saúde, independente de sua natureza, 
em face da grande relevância.  Dessa forma, o fato da assistência 
à saúde constituir benefício relacionado ao contrato de trabalho, 
não a exclui dos sistemas públicos de controle e fiscalização. 
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Negar o melhor tratamento, a assistido diagnosticado com doença 
grave , resulta em evidente afronta ao direito fundamental à vida 
e à dignidade da pessoa humana. Tais princípios são raramente 
ponderados, e por certo não podem ser diminuídos, em face de 
mero interesse financeiro dos recorrentes. Ademais, o sistema 
é participativo e o contrato celebrado é de adesão, o que impõe 
uma interpretação consumerista ao caso. Nesse sentido, o C.STJ 
já afastou interpretação concedida pelos planos de saúde, de que 
apenas os procedimentos/tratamentos previstos nos regulamentos 
da agência reguladora seriam obrigatórios. Recursos conhecidos 
e não providos no aspecto. DA MULTA DO ART.475-J DO CPC/73 
(ART.523, §1º DO CPC/15) - A norma disposta no artigo 475-J do 
CPC/73 (atualmente art.523, §1.º, do CPC15) é absolutamente 
inaplicável ao processo do trabalho, tendo em vista a existência 
de regramento próprio no âmbito do direito processual do trabalho, 
contido nos artigos 880 e 883 da CLT, quanto aos efeitos do não 
pagamento espontâneo pelo executado de quantia certa oriunda 
de condenação judicial. Recurso ordinário da reclamada ECT 
conhecido e provido no aspecto para excluir da condenação a multa 
do art.523, §1.º, do CPC.

RECURSO ORDINÁRIO. ECT. JUROS DE MORA. FAZENDA 
PÚBLICA. ART. 1º DA LEI 9.494/97 Segundo entendimento do 
C.TST estendem-se à ECT os privilégios concedidos à Fazenda 
Pública, conforme art. 12 do Decreto-Lei 509/69, inclusive quanto 
aos juros de mora, que deverão ser aplicados na forma do art. 
1.º-F da Lei 9.494/97, de acordo com Orientação Jurisprudencial 
7 do Tribunal Pleno daquele tribunal superior. Recurso Ordinário 
conhecido e provido parcialmente..
Proc. TRT  nº 0002207-20.2016.5.11.0053 (RO),  Ac. 2ª Turma,  
pub. DEJT  10.10.2019
Rel. Desembargador Lairto José Veloso

ATRASO DO RECLAMANTE À AUDIÊNCIA. ATRASO 
DE 4 MINUTOS. COMPARECIMENTO APÓS ENCERRADA A 
AUDIÊNCIA. Consta na ata de audiência o atraso do reclamante 
em audiência em 4 minutos do horário para início e 2 minutos após 
o fim da audiência.
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O TST em casos semelhantes tem mantido o arquivamento, 
aplicando o entendimento sedimentado na OJ nº 245, SBDI-1, 
segundo o qual “inexiste previsão legal tolerando o atraso no horário 
de comparecimento da parte na audiência”, sendo tolerante quando 
há um atraso de poucos minutos e quando não tenha sido praticado 
nenhum ato processual ou encerrada a instrução processual.

No caso dos autos o reclamante se atrasou e chegou à sala 
após o encerramento da audiência.

PETIÇÃO. SUSPENSÃO DA AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM 
PAGAMENTO Nº 0000580-93.2019.5.11.0014 ENQUANTO NÃO 
HOUVER O TRÂNSITO EM JULGADO DESTA AÇÃO. AÇÃO DE 
CONSIGNAÇÃO. NATUREZA DECLARATÓRIA. RECLAMATÓRIA. 
NATUREZA CONSTITUTIVA. Como a ação de consignação em 
pagamento do processo nº 0000580-93.2019.5.11.0014 é de 
natureza meramente declaratória, tendo apenas o condão de liberar 
da obrigação de pagar exclusivamente quanto ao valor consignado, 
e não comporta discussão das causas que ensejaram o pagamento 
podendo ser suscitada em ação própria de natureza constitutiva, 
como esta ou outra reclamatória, razão pela qual, não assiste razão 
à reclamante em seu pedido de suspensão da ação de consignação 
em pagamento.  Recurso conhecido e não provido.
Proc. TRT nº 0000402-47.2019.5.11.0014 (RO),  Ac. 1ª Turma,  pub. 
DEJT  09.10.2019
Rel. Desembargadora Valdenyra Farias Thomé

INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO 
RECURSO. Invocar a nova causa de pedir, em razões recursais, 
consiste em inovação recursal, prática vedada pelo nosso 
ordenamento jurídico, ressalvada a hipótese prevista no art. 1.014 
do CPC, porquanto os limites da lide são fixados no momento da 
inicial e da contestação, conforme dispõem os arts. 329 e 336 do 
NCPC, de aplicação subsidiária (art. 769 da CLT). DO INTERVALO 
DO ART. 253, DA CLT. ÔNUS DA PROVA. Nos termos do 253 da 
CLT, é assegurado aos empregados que trabalham no interior 
das câmaras frigoríficas e para os que movimentam mercadorias 
do ambiente quente ou normal para o frio, repouso de 20 minutos 
após 1h40min de trabalho contínuo, computando-se o intervalo 
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como de trabalho efetivo. No caso dos autos, incumbia ao autor 
o ônus de comprovar que laborava em câmaras frias, do qual 
não se desincumbiu, devendo ser mantida a sentença que julgou 
improcedente o pedido. LABOR AOS DOMINGOS. CONCESSÃO 
DE FOLGA EM OUTRO DIA NA SEMANA. ADICIONAL DE 100% 
INDEVIDO. Considerando que a reclamada concedia folga semanal 
ao reclamante e que, pelo menos uma vez no mês, proporcionava 
mais uma folga aos domingos, o simples fato de o autor laborar três 
domingos por mês não enseja o pagamento das horas com adicional 
de 100%, que somente é devido se não houver concessão da folga 
em outro dia da semana. Inteligência do art. 1º c/c 9º da Lei 605/1949, 
bem como art. 2º da Portaria nº 417/66 do Ministério do Trabalho. 
RESCISÃO INDIRETA. TRATAMENTO COM RIGOR EXCESSIVO 
E DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. NÃO 
CONFIGURAÇÃO. Configura prática de falta grave, nos termos 
do artigo 483, “b”, da CLT, o tratamento do empregado com rigor 
excessivo pelo empregador ou por seus superiores hierárquicos. 
Todavia, no presente caso, considerando que os elementos dos 
autos não evidenciam falta grave suficiente para justificar a ruptura 
do contrato por culpa do empregador, incabível o reconhecimento 
da rescisão indireta do contrato de trabalho. Recurso parcialmente 
conhecido e não provido.
Proc. TRT nº 0001204-62.2018.5.11.0052 (ROT),  Ac. 3ª Turma,  
pub. DEJT  08.10.2019
Rel. Desembargadora Maria de Fátima Neves Lopes

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE 
INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO 
MÉRITO. Carece de interesse processual a parte que ajuíza ação 
de consignação em pagamento, sem a presença de algum dos 
requisitos previstos no art. 335 do CPC/2015. No caso em apreço, 
não é, a presente demanda, necessária para solucionar questão 
jurídica relevante, pois a Consignante tem plena ciência de quem 
é o credor das contribuições sindicais, além de não haver utilidade 
para a demandante, porquanto a disputa entre chapas internas 
no âmbito do Sindicato em nada interfere na empresa ou altera 
o valor da contribuição sindical devida. Por fim, não é a presente 
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ação de consignação meio procedimental adequado para decidir 
quem irá compor a Diretoria do Sindicato. Assim, não havendo 
interesse processual sob qualquer prisma (necessidade, utilidade 
ou adequação), acertada a sentença que extinguiu o feito sem 
resolução do mérito. Recurso Ordinário da Consignante Conhecido 
e Não Provido. 
Proc. TRT nº0001395-60.2018.5.11.0003 (ROT),  Ac. 3ª Turma,  
pub. DEJT  02.10.2019
Rel. Desembargador José Dantas de Góes

EMPRÉSTIMO PARA EMPREGADO. DESCONTO EM 
FOLHA DE PAGAMENTO. É possível efetuar o desconto no salário 
a título de empréstimo desde que expressamente autorizado pelo 
empregado e, ainda, de acordo com as condições previamente 
pactuadas pelas partes, podendo-se aplicar, por analogia, o 
entendimento consubstanciado na Súmula n. 342, do E. TST.
Proc. TRT nº  0000001-58.2017.5.11.0001 (RO),  Ac. 1ª Turma,  
pub. DEJT 19.09.2019
Rel. Desembargadora Solange Maria Santiago Morais

RECURSO DO RECLAMADO. AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE. EXISTÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA COM PREVISÃO DE 
REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. Conforme dispõe o art. 
8º da Lei nº 11.350/2006, “os Agentes Comunitários de Saúde e 
os Agentes de Combate às Endemias admitidos pelos gestores 
locais do SUS e pela Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, na 
forma do disposto no § 4º do art. 198 da Constituição, submetem-
se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do 
Trabalho - CLT, salvo se, no caso dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios, lei local dispuser de forma diversa”. No presente 
caso, constata-se a existência de lei local específica a estabelecer 
que os Agentes Comunitários de Saúde não se submetem ao regime 
celetista, situação que atrai a competência da Justiça Comum para 
apreciar e julgar a lide. Recurso conhecido e provido.
Proc. TRT nº  0001062-15.2017.5.11.0401 (RO),  Ac. 3ª Turma,  
pub. DEJT 09.09.2019
Rel. Desembargadora Ormy da Conceição Dias Bentes
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RECURSO DO RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE 
DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Não 
se conhece do recurso quando o inconformismo do reclamante 
não ataca o fundamento da decisão recorrida, em observância ao 
princípio da dialeticidade dos recursos. Recurso não conhecido.
Proc. TRT nº  0000707-62.2018.5.11.0015 (RO),  Ac. 3ª Turma,  
pub. DEJT 04.09.2019
Rel. Desembargadora Ormy da Conceição Dias Bentes

RECURSO ORDINÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. 
RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS INDEVIDOS. A ação 
de cobrança para ressarcimento de honorários sob alegação de 
que indevidamente descontados em ação trabalhista é fulminada 
pela prescrição no prazo de três anos, em caso de repetição de 
enriquecimento ilícito ou, em cinco anos, se admitida analogia com 
a busca de pagamento de honorários, nos termos de legislação 
substantiva civil, bem como observados os prazo de impugnação 
no processo laboral. Recurso ordinário da autora a que se nega 
provimento.
Proc. TRT nº  0001017-54.2018.5.11.0052 (ROT),  Ac. 3ª Turma,  
pub. DEJT 04.09.2019
Rel. Desembargadora Ormy da Conceição Dias Bentes

RECURSO ORDINÁRIO. RELAÇÃO EMPREGATÍCIA. 
INEXISTÊNCIA. Não se configura relação empregatícia aquela em 
que se faz registrar a existência de parceria, em que o autor da 
demanda utilizava do local e equipamentos do locador, mediante 
divisão dos lucros auferidos na prestação, como pagamento 
por conta da locação. Recurso ordinário do autor a que se nega 
provimento.
Proc. TRT nº  0001858-36.2017.5.11.0003 (RO),  Ac. 3ª Turma,  
pub. DEJT 04.09.2019
Rel. Desembargadora Ormy da Conceição Dias Bentes

RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMADO. HORAS 
EXTRAS. FUNÇÃO DE CONFIANÇA. CARGO DE CONFIANÇA. 
CONFIGURAÇÃO.A caracterização do cargo de confiança bancária, 
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excludente da jornada especial de seis horas, exige a demonstração 
da existência de poderes de mando ou gestão, embora não na 
mesma intensidade estabelecida pelo art. 62, II, da CLT, além do 
pagamento de gratificação não inferior a 1/3 do salário do cargo 
efetivo, o que restou comprovado nos autos. Recurso conhecido e 
provido.

RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMANTE. VERBA DE 
REPRESENTAÇÃO. BANCO BRADESCO. INDEVIDA. A verba 
de representação é devida apenas aos empregados com poderes 
de representação do banco perante terceiros, o que, como visto, 
não ficou demonstrado no caso do reclamante, tendo em vista as 
afirmações do reclamante de que não detinha procuração para 
representar o banco. Despicienda a alegação de ausência de 
critério objetivo para fazer jus à verba. 

UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO. REEMBOLSO 
PACTUADO. QUITAÇÃO. FATO EXTINTIVO. ÔNUS DA PROVA. 
O reclamante comprovou ter se utilizado de veículo próprio para 
a realização de serviços externos. O banco reclamado, por sua 
vez, não provou que reembolsava o reclamante pelo uso de 
veículo próprio. Assim, sendo da parte que alega o ônus da prova 
do pagamento de dívida, sendo este um fato extintivo do direito 
do autor, é forçoso concluir pela procedência do pedido. Recurso 
conhecido e parcialmente provido.
Proc. TRT nº 0000750-54.2017.5.11.0008 (RO), Ac. 3ª Turma,  pub. 
DEJT  03.09.2019
Rel. Desembargadora Ormy da Conceição Dias Bentes

COMISSÕES SOBRE VENDA DE PRODUTOS 
PERTENCENTES À EMPRESA DO MESMO GRUPO 
ECONÔMICO. Provado que o reclamante negociava produtos 
do banco, tais como cartão de crédito, seguro de vida, planos de 
previdência, consórcio etc., atividade não prevista no seu contrato 
de trabalho, impõe-se o pagamento de um aditivo pecuniário, a 
título de comissões, com reflexos nas demais verbas trabalhistas. 
Recurso a que se dá provimento parcial.

VEÍCULO PRÓPRIO. UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO. ADITIVO 
PECUNIÁRIO. CABIMENTO. Nos termos do art. 2º da CLT, cabe ao 
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empregador arcar com os riscos do empreendimento, fornecendo 
os meios e instrumentos necessários à prestação do serviço. Tendo 
o reclamante utilizado o seu próprio veículo nos trabalhos do banco, 
deve ser indenizado pelo prejuízo que seu patrimônio sofreu pelo 
desgaste. Recurso a que se dá provimento parcial.

DANO MORAL. TRANSPORTE DE VALORES. RISCO À 
INTEGRIDADE FÍSICA DO EMPREGO. DEVER DE INDENIZAR. 
Atribuir ao empregado a incumbência de transportar valores, sem 
escolta e sem preparo para o exercício desta tarefa, é expô-lo a 
risco, causando-lhe abalo emocional em decorrência do medo e da 
angústia experimentadas, não só pelo temor quanto à guarda do 
patrimônio da empresa, mas também pela possibilidade de ter sua 
integridade física e sua vida ameaçadas. Tal conduta do empregador 
constitui ato ilícito, em afronta à Lei nº 7.102/83, cujo art. 3º dispõe 
que o transporte de valores será feito por empresa especializada 
ou por pessoal próprio do banco treinado para o serviço. Impõe-se 
o dever do empregador de reparar o dano, causado, por força dos 
arts. 5º, inc. X, da Constituição da República, 186 e 927 do Código 
Civil.

COBRANÇA DE METAS EXCESSIVAS E INATINGÍVEIS. 
ASSÉDIO MORAL. INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. O assédio 
moral no trabalho caracteriza-se por ser uma conduta abusiva 
do empregador, em decorrência da posição subordinada do 
empregado, que atenta contra sua dignidade, de forma repetitiva 
e prolongada, desestabilizando-o, causando-lhe humilhação, 
constrangimento e pressão psicológica. A prova desse proceder há 
de ser firme e inconcussa. In casu, não se identificou a cobrança de 
metas excessivas e inatingíveis nem a prática de assédio moral na 
exigência das metas.
Proc. TRT nº 0000171-53.2015.5.11.0016 (RO),  Ac. 1ª Turma,  pub. 
DEJT  02.09.2019.
Rel. Desembargadora Francisca Rita Alencar Albuquerque

ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA. MUDANÇA A PEDIDO 
DA RECLAMANTE. IMPROCEDÊNCIA. Nos termos do art. 469 
da CLT e OJ nº 113 da SBDI-1 do TST, a plausibilidade do direito 
assenta-se em saber se a transferência do empregado é cunho 
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definitivo ou provisório. No caso dos autos, impossível imputar ao 
empregador o ônus pela transferência da obreira, na medida em 
que esta não se deu por iniciativa ou interesse do banco mas sim, 
da reclamante, conforme se extrai do depoimento das partes. Em 
tais circunstâncias, a mudança de domicílio, provisória ou não, não 
dá ensejo ao pagamento do respectivo adicional.

VÍNCULO DE EMPREGO. CORRETOR DE SEGUROS. A lei 
veda o estabelecimento de relação empregatícia entre corretores e 
sociedades seguradoras porque o trabalho é desenvolvido de forma 
autônoma. Entretanto, quando é prestado mediante os requisitos 
que identificam o relacionamento empregatício, este deve ser 
proclamado e deferidos os consectários legais. Os princípios da 
proteção, da valorização do trabalho, da primazia da realidade, os 
arts. 7º da CR e 3º da CLT são as fontes autorizadoras.
Proc. TRT nº 0001115-51.2016.5.11.0006 (RO),  Ac. 1ª Turma,  pub. 
DEJT 26.8.2019.
Rel. Desembargadora Francisca Rita Alencar Albuquerque

RECURSO ORDINÁRIO. TESOUREIRO BANCÁRIO. 
INTERVALO DE 10 MINUTOS A CADA 50 TRABALHADOS. 
NÃO PREVALÊNCIA DA ATIVIDADE DE DIGITAÇÃO. 
IMPROCEDÊNCIA. Hodiernamente, não há preponderância da 
digitação/entrada de dados nem mesmo para os caixas, menos 
ainda para a função de tesoureiro executivo. Em verdade, 
ambas desenvolvem várias outras tarefas, tais como, administrar 
caixa forte, movimentar e controlar numerário, suprir os caixas 
convencionais e de autoatendimento. Além disso, inexiste prova de 
que o exercício da função exigia movimentos ou esforços repetitivos 
dos membros superiores e coluna vertebral, requisito previsto nas 
normas coletivas da categoria. Assim, não verificadas as condições 
do art. 72 da CLT e da Súmula nº 346 do TST, improcede o pedido 
de pagamento de 10 minutos a cada hora trabalhada com os 
reflexos de direito.
Proc. TRT nº 0000177-78.2017.5.11.0052 (RO),  Ac. 1ª Turma,  
pub. DEJT 16.8.2019.
Rel. Desembargadora Francisca Rita Alencar Albuquerque
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COMISSÕES SOBRE VENDA DE PRODUTOS 
PERTENCENTES À EMPRESA DO MESMO GRUPO 
ECONÔMICO. DEFERIMENTO. Provado que a reclamante 
negociava produtos do banco, tais como cartão de crédito, seguro 
de vida, planos de previdência, consórcio etc., atividade não 
prevista no seu contrato de trabalho, impõe-se o pagamento de um 
aditivo pecuniário, a título de comissões, com reflexos nas demais 
verbas trabalhistas.

HORAS EXTRAS. CURSOS TREINET DE NATUREZA 
OPCIONAL. VIAGENS PARA CURSOS FORA DO ESTADO. 
IMPROCEDÊNCIA. Os cursos treinet realizados pela reclamante 
eram de natureza opcional, fora do local de trabalho, sem qualquer 
penalidade imposta pelo Banco, pelo que improcede o pagamento 
de horas extras nos períodos a eles dedicados. Ademais, destinam-
se à qualificação e aperfeiçoamento do empregado. Quanto às 
viagens para cursos fora do Estado, não houve prova do tempo 
despendido, sendo indevidas as horas extras postuladas.

INDENIZAÇÃO POR METAS INATINGÍVEIS. ASSÉDIO 
MORAL NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE 
SEGURANÇA NO LOCAL DE TRABALHO. IMPROCEDÊNCIA. 
A prova dos autos não comprovou o estabelecimento de metas 
abusivas e inatingíveis por parte do empregador. Pelo contrário, a 
testemunha da autora declarou que era esta quem fazia a cobrança 
das metas. A apresentação do ranking das agências mais operosas 
não caracteriza assédio moral, sendo medida utilizada no comércio, 
na indústria e no serviço público, a exemplo dos Tribunais. Por 
outro lado, a instalação de porta giratória e detectores de metais 
não geram dano moral, pois inexiste norma legal dispondo sobre a 
utilização de tais mecanismos.

INTERVALO DE 15 MINUTOS. ART. 384 DA CLT. Tratando-
se de reclamatória proposta anteriormente à Lei nº 13.467/2017, 
cabível o intervalo de 15 minutos para início de jornada suplementar 
pela empregada mulher.
Proc. TRT nº 0000284-37.2015.5.11.0006 (RO),  Ac. 1ª Turma,  pub. 
DEJT 15.08.2019.
Rel. Desembargadora Francisca Rita Alencar Albuquerque
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RECURSO ORDINÁRIO DA UNIÃO. APREENSÃO DE 
MERCADORIAS. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. 
INEXISTÊNCIA. A declaração da falta de interesse processual/
recursal da União diante da existência de prova de que as 
mercadorias que sairíam do País sem o devido pagamento dos 
impostos por parte da empresa 2N Indústria de Capacitores Ltda., 
leva a conclusão lógica de que a recorrente tem sim interesse 
processual/recursal no deslinde da questão, tendo em vista que 
referidas mercadorias foram objeto de arresto por parte do julgador 
de origem. Recurso Ordinário conhecido e provido.
Proc. TRT nº 0000357-87.2016.5.11.0001 (RO),  Ac. 2ª Turma,  pub. 
DEJT  15.08.2019
Rel. Desembargador  Lairto José Veloso

LEI Nº 8.213/1991. COTA PARA PCD. PROTEÇÃO À 
COLETIVIDADE DE TRABALHADORES REABILITADOS OU 
PORTADORES DE DEFICIÊNCIA. O artigo 93 da Lei nº 8.213/1991 
é norma que objetiva a inserção de Pessoas com Necessidade 
Especial e pessoas reabilitadas no Mercado de Trabalho, é política 
de inserção social e assecuratória de princípios constitucionais e de 
pactos internacionais firmados pelo Brasil.

São devidas pela parte autora 160 vagas para preenchimento 
da cota e a reclamada só tinha 62 funcionários entre PCD´s e 
reabilitados, ao tempo da lavratura do auto de infração.

É verdade que a autora publicou diversos anúncios em jornais 
de grande circulação e oficiou várias entidades de outros estados 
anunciando vagas de emprego para pessoas com necessidade 
especial, mas não demonstra quais pessoas e quantas pessoas 
demonstraram interesse na vaga, se submeteram ao processo de 
seleção e não foram contratadas.

A multa pela qual a autora foi autuada é anterior ao Acordo na 
Ação Civil Pública, assim, não há nenhum impedimento de que a 
reclamada responda pelo auto de infração.

Percebe-se que a autora por muito tempo não envidou reais 
esforços na contratação de funcionários em suas áreas operacionais 
e administrativos para satisfazer os limites mínimos exigidos 
na legislação, que, repita-se é norma que objetiva a inserção 
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de Pessoas com Necessidade Especial e pessoas reabilitadas, 
mostra disso é que a reclamada foi autuada 3 vezes pelo mesmo 
fato gerador em períodos distintos e não regularizou sua situação, 
sendo este o 3º auto de infração.

TUTELA ANTECIPADA. Para a concessão da tutela de 
urgência, nos termos do Artigo 300, CPC/15 “A tutela de urgência 
será concedida quando houver elementos que evidenciem a 
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado 
útil do processo”.

Tendo em vista o indeferimento do julgamento do mérito, 
entendo que não há probabilidade de direito apta a ensejar o 
deferimento da medida liminar pretendida.  Recurso do autor 
conhecido e não provido.
Proc. TRT nº 0001083-57.2018.5.11.0012(RO),  Ac. 1ª Turma,  pub. 
DEJT  09.08.2019
Rel.  Juíza do Trabalho Yone Silva Gurgel Cardoso - Convocada

MODALIDADE DE DEMISSÃO. CULPA RECÍPROCA. 
FALTAS INJUSTIFICADAS DA PARTE DO RECLAMANTE. 
INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATO. Ocorre 
que as referidas faltas atrapalharam a execução do Projeto 
EKURAUYAMA, como percebe-se dos e-mails enviados entre 
fevereiro e abril (ID 463db6c; id. f50835b; id. 531d92e) em que 
o reclamante é cobrado tanto por faltas injustificadas quanto por 
erros e faltas de entrega de relatórios necessários para entregar à 
embaixada da Noruega que repassava recursos internacionais ao 
Projeto.

Inclusive, a entrega dos relatórios em desconformidade com 
as instruções da Embaixada da Noruega atrasou a liberação dos 
recursos em quase 3 meses porque aqueles precisaram ser refeitos 
e a liberação dos recursos só aconteceu em abril de 2016.

Por outro lado, a reclamada também incorreu em faltas graves 
ao não pagar os salários do reclamante desde fevereiro de 2016, 
além de não recolher os depósitos de FGTS.

Assim, correta a sentença que decidiu pela culpa recíproca de 
ambas as partes na rescisão do contrato de trabalho, acarretando o 
pagamento das verbas rescisórias a 50%.
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CARGO DE CONFIANÇA. EXCEÇÃO DO ARTIGO 62, 
II, CLT. CARGO QUE EXIGIA FIDÚCIA ESPECIAL. CARGO 
DE MANDO E GESTÃO. Como o reclamante detinha cargo de 
confiança, não se aplica o regime de horas extras e controle de 
jornada, logo, o reclamante tinha sim liberdade para fruir do seu 
intervalo intrajornada.

DANO MORAL. ATRASO NO PAGAMENTO DAS VERBAS 
RESCISÓRIAS. O atraso no pagamento das verbas rescisórias e 
dos salários por si só não gera dano in re ipsa, sendo imprescindível, 
na hipótese, a prova da existência de abalo moral passível de 
indenização, o que não foi feito pelo reclamante.

Dessa forma, como não houve prova do dano à moral e já 
há penalidade própria para o caso de inadimplemento das verbas 
rescisórias, nego provimento ao recurso.

ACÚMULO DE FUNÇÃO. Incumbia ao reclamante a prova 
do fato constitutivo de seu direito, qual seja o alegado acúmulo de 
função com a de motorista e de limpeza do local de trabalho, nos 
termos do Artigo 373, I, CPC/15, contudo, deste ônus o reclamante 
não se desincumbiu.

MULTA DO ARTIGO 467 E 477, CLT. A multa do Artigo 467 
é indevida porquanto houve contestação tornando controversas 
as verbas rescisórias, isto porque, a modalidade de demissão foi 
discutida nos autos e firmada como demissão por culpra recíproca.

Como a modalidade de demissão foi por culpa recíproca e 
a reclamada não pagou as verbas rescisórias no período devido, 
então foi deferido 50% da multa do Artigo 477, §8º, CLT não se 
podendo pagar em sua integralidade.  Recurso do reclamante 
conhecido e não provido.
Proc. TRT nº 0000755-72.2016.5.11.0053(RO),  Ac. 1ª Turma,  pub. 
DEJT  07.08.2019
Rel.  Juíza do Trabalho Yone Silva Gurgel Cardoso - Convocada

RECIBOS DE PAGAMENTO ANEXADOS AOS AUTOS. 
IMPUGNAÇÃO. VALIDADE. Tendo em vista que é ônus do 
reclamante demonstrar que os recibos colacionados aos autos, 
devidamente assinados, não refletiram a sua vontade, mediante 
a demonstração de que teria havido coação ou qualquer vício na 
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realização da transação entre as partes, encargo que lhe competia, 
a teor do que determina os artigos 818 da Consolidação das Leis 
do Trabalho e 373 do Código de Processo Civil e do qual não se 
desincumbiu, há de serem reputados válidos tais documentos. 
Recurso ordinário conhecido, mas provido apenas para modificar o 
valor dos honorários sucumbenciais.
Proc. TRT nº 0001061-96.2018.5.11.0012 (RO),  Ac. 3ª Turma,  pub. 
DEJT  06.08.2019
Rel. Desembargador  Jorge Alvaro Marques Guedes

CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AUSÊNCIA 
DE INTERESSE RECURSAL. Considerando que a sentença já 
declarou expressamente a incidência da prescrição quinquenal, 
não se conhece do recurso ordinário da reclamada quanto a esta 
matéria, por ausência de interesse recursal. HORAS EXTRAS. 
Considerando a não extrapolação da jornada de 8 horas diárias e 44 
horas semanais constitucionalmente prevista (art. 7º, inciso XIII, da 
CF), não faz jus o autor ao pagamento de horas extras, devendo ser 
reformada a sentença nesse particular. INDENIZAÇÃO PELO USO 
DE VEÍCULO PRÓPRIO. É indiscutível que em face do princípio da 
alteridade os riscos da atividade econômica correm por conta do 
empregador. No caso dos autos, extrai-se que a reclamada pagava 
apenas ajuda de custo para reembolsar o combustível, não havendo 
qualquer valor pago em razão do desgasto do carro do autor, que 
era usado em benefício da empresa. Nesse contexto, conclui-
se ser devido o pedido de ressarcimento feito pelo reclamante, 
sendo o valor de R$9.200,00 deferido pelo juízo compatível com 
as circunstâncias do caso concreto e com a rotina de trabalho, 
bem como período laboral. Recurso parcialmente conhecido e 
parcialmente provido.
Proc. TRT nº 0000784-62.2018.5.11.0018 (RO),  Ac. 3ª Turma,  pub. 
DEJT  05.08.2019
Rel. Desembargadora Maria de Fátima Neves Lopes

RECURSO DO RECLAMANTE. 1. ANULAÇÃO DO PEDIDO 
DE DEMISSÃO. A jurisprudência do C. TST é firme e pacífica no 
sentido de considerar imprescindível a assistência do sindicato 
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para validar o pedido de demissão firmado por empregado com 
mais de um ano de trabalho, conforme a previsão legal do §1° do 
art. 477 da CLT, então vigente na época da terminação do contrato. 
Assim, seguindo a linha traçada pelo TST, o requisito de validade do 
pedido de demissão não é mera formalidade, mas, sim, exigência 
legal, de modo que a manifestação volitiva do empregado, por si 
só, não é suficiente para suprir a ausência da assistência sindical. 
Portanto, a ausência de assistência do sindicato da categoria ou 
da autoridade do Ministério do Trabalho implica invalidade da 
rescisão contratual de empregado que prestou serviços por mais 
de um ano, o que resulta na nulidade do pedido de demissão. 
Recurso provido, na matéria. 2. COMISSÕES. REQUISITOS 
CONSTANTES DO REGIMENTO INTERNO DA RÉ. ÔNUS DA 
PROVA. A prova do direito ao recebimento das comissões é fato 
constitutivo do direito do autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, do 
que não se desincumbiu de forma satisfatória, no caso em análise. 
Apelo improvido, na matéria. 3. HORAS EXTRAS. CARTÕES DE 
PONTO. ACORDO DE COMPENSAÇÃO DE HORAS. ÔNUS DA 
RECLAMADA. A reclamada confessa que, a partir de janeiro/2016, 
passou a proceder ao controle de jornada do reclamante, por meio 
do sistema denominado PONTOMOVEL. No entanto, descumpriu 
a obrigação legal de proceder à juntada dos aludidos controles, 
conforme previsão contida no §2°, do art. 74 da CLT. Por seu 
turno, a parte autora procedeu à juntada de alguns demonstrativos 
de horas, os quais apontam horários variáveis e jornada diária 
laborada, bem como as horas extras laboradas no mês. Quanto 
ao suposto acordo de compensação de horas, a que alude a 
reclamada em sua defesa, não fez qualquer prova dele nos autos, 
ônus que lhe competia. Pelo exposto, tendo em vista o quadro fático 
delineado e que a reclamada não se desincumbiu do ônus que lhe 
competia (Súmula 338, I, do TST), outro caminho não há trilhar 
senão o deferimento das horas extras postuladas. Apelo provido, 
no tópico. 4. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 791-A, DA CLT. 
CONSTITUCIONALIDADE. PERCENTUAL ARBITRADO. No caso, 
a ação trabalhista foi ajuizada em 08/01/2019, posterior, portanto, 
ao advento da Lei 13.467/17, sendo, por conseguinte, aplicável a 
condenação no pagamento de honorários sucumbenciais. A despeito 
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do debate jurídico que emerge da presente causa, concluo que o 
artigo 791-A da CLT não apresenta qualquer inconstitucionalidade, 
uma vez que visa a trazer mais igualdade entre as partes e a 
privilegiar a atuação do advogado, função essencial à administração 
da justiça, nos termos do artigo 133 da Constituição Federal, bem 
como racionalizar e dar mais efetividade à prestação jurisdicional 
da justiça do trabalho, adotando-se um processo responsável, 
em que o empregado também responde se postular o indevido. 
Quanto ao percentual de 5% arbitrado aos honorários devidos ao 
patrono do reclamante, considero razoável o arbitramento nesse 
percentual, já que a causa ora discutida é matéria recorrente nesta 
Especializada, bem como o grau de zelo do profissional se mostrou 
dentro da regularidade. Apelo improvido, na matéria. Recurso do 
reclamante conhecido e parcialmente provido.

RECURSO DA RECLAMADA. 1. VALOR EFETIVAMENTE 
PAGO A TÍTULO DE RESCISÃO. Conforme documentos trazidos 
aos autos, assiste razão à reclamada quanto ao valor efetivamente 
já pago a título de verbas rescisórias, no total de R$5.994,91 (e não 
o valor de R$5.459,14, reconhecido pelo julgador de primeiro grau, 
devendo, portanto, ser determinada a compensação desse valor do 
que vier a ser apurado a título de verbas rescisórias. Apelo provido, 
na matéria.2. MULTA DO ART. 477 DA CLT. Conforme demonstrado 
nos autos, o pagamento das verbas rescisórias ao autor, no dia 
20/07/2017, obedeceu ao prazo legal de 10 dias previsto na antiga 
redação da alínea a, do §6° do art. 477 da CLT, então vigente na 
época da terminação contratual. Portanto, dou provimento ao apelo 
da reclamada, na matéria, para excluir da condenação o pedido de 
multa do art. 477 da CLT, do que fica a reclamada absolvida. Apelo 
provido, no tópico. 3. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS 
TRABALHISTAS. ÍNDICE APLICÁVEL. A pretensão da reclamada 
está em desacordo com a decisão proferida por este Regional na 
ação de Incidente de Uniformização de Jurisprudência 0000091-
69.2017.5.1.0000 que decidiu que deve ser aplicada a Taxa 
Referencial Diária (TRD) aos créditos trabalhistas efetuados até 24 
de março de 2015 e o Índice de Preços ao Consumidor Amplo e 
Especial (IPCA-E) a partir de 25 de março de 2015. Na hipótese, 
verifica-se que a condenação contempla verbas referentes ao 
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período contratual de 01/12/2015 a 14/07/2017, devendo, portanto, 
ser adotado como índice de correção o IPCA-E. Apelo improvido, 
no tópico. Recurso da reclamada conhecido e parcialmente provido.
Proc. TRT nº 0000012-62.2019.5.11.0019 (ROT),  Ac. 2ª Turma,  
pub. DEJT  05.08.2019
Rel. Desembargador Audaliphal Hildebrando da Silva

EMPREGADO CONTRATADO PARA TRABALHAR EM 
LOCALIDADE DIVERSA. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA. 
ADICIONAL INDEVIDO. De acordo com o art. 469, §3º, da CLT, 
o empregado transferido de forma provisória para localidade 
diversa daquela para a qual foi contratado faz jus ao adicional de 
25% sobre o salário recebido. No presente caso, os elementos 
dos autos demonstram que o autor foi contratado, desde o início, 
para prestar serviços em Santa Maria do Jatapu, permanecendo 
nessa localidade durante todo o contrato, o que demonstra que não 
houve transferência, devendo ser mantida a sentença que indeferiu 
o adicional pleiteado. Recurso conhecido e não provido.
Proc. TRT nº 0000542-42.2018.5.11.0006 (RO),  Ac. 3ª Turma,  pub. 
DEJT  1º.08.2019
Rel. Desembargadora Maria de Fátima Neves Lopes

RECURSO ORDINÁRIO DA S V INSTALAÇÕES LTDA. 
CONTRIBUIÇÃO PREVISTA EM CONVENÇÃO COLETIVA. 
NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA E EXPRESSA DO 
TRABALHADOR. Com o advento da reforma trabalhista, delineou-
se entendimento de que mesmo os trabalhadores sindicalizados 
precisam autorizar o desconto da contribuição, a teor dos artigos 578 
e 579 da CLT. Na seara jurisprudencial também se revela a ilegalidade 
do pagamento automático de contribuição, estabelecendo-se como 
condição que haja autorização prévia e expressa do trabalhador. 
Portanto, a cobrança de contribuição aprovada em assembleia 
não elimina a exigência da autorização individual do trabalhador. 
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Proc. TRT nº 0000213-60.2019.5.11.0017 (ROT),  Ac. 2ª Turma,  
pub. DEJT  31.07.2019
Rel. Desembargador Audaliphal Hildebrando Da Silva
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RECURSO DA RECLAMADA. PRELIMINAR. TEORIA DO 
FATO DO PRÍNCIPE. IMPREVISIBILIDADE NECESSÁRIA. NÃO 
CONFIGURAÇÃO. Não se pode alegar, no caso, a imprevisibilidade 
necessária ao reconhecimento do fato do príncipe. A incidência da 
teoria do fato do príncipe pressupõe necessariamente nexo causal 
entre o ato da Administração e os danos ou prejuízos daí advindos. 
No caso dos autos, no entanto, nada justifica a responsabilização 
direta do Poder Público, por meio da ANS, pelos danos causados 
ao empregado, já que, diante do quadro fático delineado, os atos da 
ANS, ora determinando a comercialização de planos pela Unimed 
de Manaus, ora decretando a alienação da carteira de beneficiários 
da Unimed de Manaus e a impossibilidade de comercializar novos 
planos, decorreu da má-gestão da empresa, que não pode ser 
confundida com evento de força maior e, por conseguinte, com 
fato do príncipe. Preliminar rejeitada. MÉRITO. 1. MULTA DO 
ART. 477 DA CLT. Tendo havido o descumprimento do prazo para 
o pagamento das verbas rescisórias, impõe-se o reconhecimento 
da multa do art. 477 da CLT. Recurso improvido, no aspecto. 2. 
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA RECLAMADA. 
PEDIDO SUCUMBENTE (MULTA DO ART. 467 DA CLT). PEDIDO 
NÃO LIQUIDADO. Dispensa-se a liquidação do pedido de multa do 
art. 467 da CLT, já que a aplicação desta depende de fatos futuros 
(defesa indicar verbas incontroversas; a ré não pagar tais verbas 
integralmente ou parcialmente). E, no caso dos autos, a parte 
autora deixou de liquidar referido pedido (vide cálculo de liquidação 
da petição inicial no Id. 20fe346, pág. 7). Logo, não tendo o valor 
da multa do art. 467 da CLT integrado o valor da causa, não há que 
se falar em incidência de honorários de sucumbência sobre essa 
parcela. Recurso conhecido e improvido.
Proc. TRT nº 0000390-30.2019.5.11.0015 (ROT),  Ac. 2ª Turma,  
pub. DEJT  25.07.2019
Rel. Desembargador Audaliphal Hildebrando Da Silva

CONTRATO DE EMPREITADA. DONO DA OBRA. OJ 191, 
SDI-1, TST. Considerando a existência de contrato de empreitada 
entre reclamada e litisconsorte, ostentando esta última a condição 
de dona da obra, não há que se falar em responsabilidade pelas 
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verbas trabalhistas deferidas ao autor, nos termos do entendimento 
consolidado pela OJ 191 da SDI-1 do C. TST. Recurso conhecido 
e não provido.
Proc. TRT nº 0000291-82.2018.5.11.0019 (RO),  Ac. 3ª Turma,  
pub. DEJT 09.07.2019
Rel. Desembargadora Maria de Fátima Neves Lopes

Reintegração

REINTEGRAÇÃO. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO 
DE FAZER. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMPRIDA, CASSADA 
POR MS, REVIGORADA PELA VARA E NÃO EFETIVADA PELA 
EMPRESA AGRAVADA. Em tutela antecipada, em medida 
reintegratória efetivamente cumprida agravante foi reintegrada. 
Todavia, tal determinação foi cassada por meio de Mandado de 
segurança. A Decisão posterior, julgamento de mérito, revigorou 
a reintegração não foi cumprida. Como a Sentença exequenda 
determinou novamente a reintegração (repristinando a decisão 
antecipatória), outro ato reintegratório seria cabível, o que não 
ocorreu. Faz-se mister assegurar o cumprimento da coisa julgada, 
para determinar a reintegração transitada em julgado, refazendo os 
cálculos exequendos, quanto a salários vencidos e vincendos.
Proc. TRT nº 0001528-83.2010.5.11.0003 (AP),  Ac. 1ª Turma,  pub. 
DEJT 04.11.2019
Rel. Desembargador  David Alves de Mello Junior 

Relação de Emprego

RELAÇÃO DE EMPREGO. FÉRIAS E 13º SALÁRIO. A 
condenação do empregador em pagamento de férias e 13º salário é 
mera consequência da declaração judicial de existência de relação 
de emprego e inexistindo prova do pagamento de tais parcelas 
ao longo do período do contrato de trabalho, impõe-se o seu 
deferimento. Por outro lado, sendo o autor beneficiário de justiça 
gratuita, aplica-se ao caso o teor § 4º do art. 791-A, da Consolidação 
das Leis do Trabalho, suspendendo-se a cobrança dos honorários 
sucumbenciais devidos pelo mesmo. Recurso ordinário conhecido 
e parcialmente provido.
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Proc. TRT nº 0001171-74.2018.5.11.0019 (RO),  Ac. 3ª Turma,  pub. 
DEJT 30.07.2019
Rel. Desembargador  Jorge Alvaro Marques Guedes 

Rescisão Indireta

PAGAMENTO DE SALÁRIOS. “LIMBO PREVIDENCIÁRIO”. 
RESCISÃO INDIRETA. É devido o pagamento de salários por parte 
do empregador quando há discordância das partes da relação de 
emprego quanto ao indeferimento de benefício por afastamento 
previdenciário, em razão do imperativo dos princípios da proteção, 
da inalterabilidade contratual lesiva e, sobretudo, da intangibilidade 
salarial,  resguardado  o  direito  de  regresso  contra  o  órgão 
previdenciário se constatado indeferimento injusto. A falta de 
pagamento de salário neste interregno, especialmente quando o 
empregador anui que o obreiro permaneça afastado do trabalho 
aguardando o resultado do recurso administrativo interposto perante 
o INSS, constitui descumprimento das obrigações contratuais, 
atraindo a aplicação do art. 483, “d”, da CLT, e o consequente 
reconhecimento da rescisão indireta do contrato de trabalho. 
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Proc. TRT nº 0001195-26.2018.5.11.0012 (ROT),  Ac. 2ª Turma,  
pub. DEJT 18.11.2019
Rel. Desembargadora Márcia Nunes da Silva Bessa

RECURSO ORDINÁRIO DO LITISCONSORTE. PERDA 
SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. NÃO 
CONHECIMENTO. Ao se insurgir contra a sua condenação 
subsidiária antes  da  prolação  de  decisão  em sede  de  embargos de  
declaração  que atendeu integralmente a pretensão do litisconsorte, 
este é carecedor de interesse recursal, não subsistindo o binômio 
necessidade/utilidade quanto ao provimento perseguido. Recurso 
não conhecido.

RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMANTE. RESCISÃO 
INDIRETA. A prova produzida nos autos não configura a hipótese 
prevista na alínea “c” , do art. 483, da CLT (correr perigo manifesto 
de mal considerável).  Inexistindo  a  falta  grave  apregoada  não  
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se  reconhece  a rescisão indireta do contrato de trabalho. Recurso 
conhecido e não provido.
Proc. TRT nº 0001452-15.2017.5.11.0003 (ROT),  Ac. 2ª Turma,  
pub. DEJT 10.09.2019
Rel. Desembargadora Marcia Nunes da Silva Bessa

RECURSO ORDINÁRIO.  RESCISÃO INDIRETA. FGTS 
NÃO DEPOSITADO. A exemplo da desídia do empregado, 
igualmente, o descumprimento do dever patronal no atendimento 
ao dever legal de efetivar corretamente o depósito das verbas 
fundiárias, inclusive reiteradamente, cabe a dissolução contratual, 
imputando ao empregador o dever de responder pelas verbas 
rescisórias devidas como se a resilição fosse imotivada. VALORES 
ADIMPLIDOS. Comprovado o adimplemento de verbas salariais e 
fundiárias, mesmo de forma tardia, cabe sua exclusão, evitando 
o enriquecimento sem causa em face do bis in idem. Recurso 
ordinário do reclamante a que se dá parcial provimento e integral 
provimento ao de lavra da reclamada.
Proc. TRT nº 0001519-43.2018.5.11.0003 (RO),  Ac. 3ª Turma,  
pub. DEJT 04.09.2019
Rel. Desembargadora Ormy da Conceição Dias Bentes

RESCISÃO INDIRETA. AUSÊNCIA DE ATRASO CONTUMAZ 
NOS RECOLHIMENTO DE FGTS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO 
COMPROVADO. IMPOSSIBILIDADE. No caso dos autos, é fato 
que houve alguns atrasos no recolhimento do FGTS, entretanto, 
conforme ID. 0c3ca4b, não houve um atraso contumaz nos 
pagamentos, além de não ter ficado provado nenhum prejuízo 
para a obreira, seja no transcurso do contrato, seja na rescisão, 
principalmente se for levado em consideração que a conta vinculada 
do FGTS não pode ser movimentada durante o vínculo contratual, 
salvo situação específicas que não ocorreram no presente 
caso. Assim sendo, não há comprovação de falta da reclamada 
suficientemente grave a ensejar a rescisão indireta do contrato de 
trabalho. Sentença reformada apenas para incluir na condenação 
a quantia de R$ 93,52 a título de diferenças de FGTS e manter a 
improcedência do pedido de rescisão indireta.
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RESCISÃO INDIRETA. ALEGAÇÃO DE MUDANÇA DE 
PERÍODO DE FÉRIAS. RIGOR EXCESSIVO. NÃO OCORRÊNCIA. 
PERÍODO DE FÉRIAS DEVE ATENDER AOS INTERESSES 
DO EMPREGADOR. O período de gozo das férias fica a critério 
dos interesses do empregador, de forma que, havendo intenções 
punitivas de prejudicar a reclamante na escolha de suas férias, 
é desta o ônus de provar o alegado. Ausente a comprovação no 
sentido de que a reclamada abusou de seu direito na escolha 
do período de férias, não há que se cogitar de rescisão indireta. 
Sentença mantida.

INÉPCIA DO PEDIDO DE MULTA DO ARTIGO 477 DA CLT. 
AUSÊNCIA DE PEDIDO ESPECÍFICO. INÉPCIA COMPROVADA. 
Não há na exordial pedido específico de condenação quanto à 
multa, seja nos pleitos líquidos ou ilíquidos (ID. ab3bc8c - Pág. 14 
e 15). O pedido não pode decorrer de uma conclusão subjetiva do 
julgador com base, exclusivamente, na leitura dos fundamentos da 
peça processual. Sentença mantida.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DO 
BENEFICIÁRIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. POSSIBILIDADE. 
CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 791-A, §4º DA CLT. 
AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO DE ACESSO À JUSTIÇA. O 
percentual de 5% se apresenta como justo e razoável para remunerar 
todo o serviço prestado até essa instância recursal. O pedido de 
declaração de inconstitucionalidade do artigo 791-A, §4º da CLT, 
não procede, pois não houve nenhuma restrição à autora quanto ao 
acesso à justiça. O mencionado dispositivo apenas possibilita que 
o beneficiário pague os honorários devidos com o eventual crédito 
que venha a receber nos próprios autos (sucumbência recíproca) 
ou em processo diverso, caso em que, nesta última hipótese, a 
exigibilidade do crédito fica sob condição suspensiva por 2 anos. 
Nada a reformar.

Recurso Ordinário da Reclamante conhecido e provido 
parcialmente para condenar a reclamada ao pagamento da quantia 
de R$ 93,52 a título de diferenças de FGTS relativa ao período de 
férias gozadas em março/2019. Custas pela reclamada no valor 
atualizado da condenação de R$ 848,44, no importe de R$ 16,96.
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Proc. TRT nº 0000477-13.2019.5.11.0006(RO),  Ac. 1ª Turma,  pub. 
DEJT 03.09.2019
Rel. Juíza do Trabalho Yone Silva Gurgel Cardoso - Convocada

CONTRATO DE EXPERIÊNCIA. DECURSO DO PRAZO. 
TRANSFORMAÇÃO EM AJUSTE POR PRAZO INDETERMINADO. 
RESCISÃO INDIRETA. AVISO PRÉVIO. CABIMENTO. Em razão 
do prazo original do contrato de experiência ter sido ultrapassado, 
inexistindo ajuste expresso de prorrogação entre as partes, ele 
automaticamente passou a viger na condição de contrato de 
trabalho por prazo indeterminado, em razão do decurso do tempo. 
E, tendo em vista que a rescisão indireta se equipara à dispensa 
imotivada, é devido o aviso prévio ao trabalhador. Recurso ordinário 
conhecido e provido em parte.
Proc. TRT nº 0000329-66.2019.5.11.0017 (RO),  Ac. 3ª Turma,  
pub. DEJT 06.08.2019
Rel. Desembargador Jorge Alvaro Marques Guedes

RESCISÃO INDIRETA. REDUÇÃO CARGA HORÁRIA 
PROFESSOR. ALTERAÇÃO CONTRATUAL LESIVA NÃO 
CONFIGURADA. A prática de ato pelo empregador caracterizado 
como falta grave, nos termos do art. 483 da CLT, autoriza o 
obreiro a postular a rescisão indireta do contrato de trabalho, 
subentendendo-se que a manutenção da relação de emprego 
tornou-se insustentável o que autoriza inclusive o empregado a 
deixar imediatamente o serviço. No caso do professor contratado 
mediante salário-hora, é lícita a redução de carga horária desde que 
motivada pela redução do número de alunos, de acordo com a OJ 
244 da SBDI-1 do TST, uma vez que a diminuição da carga horária 
do professor horista tem consequência direta no seu salário mensal 
e por isso não pode ser feito sem justificativa plausível para tanto, 
sob pena de configurar alteração contratual lesiva apta a rescindir 
o contrato na forma do art. 483, “g” da CLT. Comprovado nos autos 
que entre um ano letivo e outro houve uma redução significativa no 
número de alunos e em consequência das turmas/disciplinas em 
que a reclamante lecionava, não se configura alteração contratual 
lesiva. Recurso conhecido e não provido.
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Proc. TRT nº 0001034-47.2017.5.11.0013 (RO),  Ac. 3ª Turma,  
pub. DEJT 1º.08.2019
Rel. Desembargadora Maria de Fátima Neves Lopes

Responsabilidade Subsidiária

AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA 
LITISCONSORTE. Incabível a responsabilização subsidiária da 
litisconsorte pelas verbas rescisórias inadimplidas, nos termos da 
Súmula n. 331, do TST, tendo em vista que o reclamante pretende 
o recebimento de parcelas que não se referem ao período em que 
prestou seus serviços em favor desta.
Proc. TRT nº 0000676-60.2018.5.11.0009 (ROT),  Ac. 1ª Turma,  
pub. DEJT 17.10.2019
Rel. Desembargadora Solange Maria Santiago Morais

AGRAVO DE PETIÇÃO. RESPONSABILIDADE 
SUBSIDIÁRIA. BENEFÍCIO DE ORDEM. EXECUÇÃO DOS BENS 
DOS SÓCIOS DA DEVEDORA PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. 
Configurada a inadimplência da devedora principal, volta-se a 
execução contra a responsável subsidiária, a qual pode suscitar 
benefício de ordem, desde que indique bens da primeira passíveis 
de execução. Aliado a isto, deve-se considerar a natureza alimentar 
do crédito, bem como as garantias da razoável duração do processo 
e da celeridade de sua tramitação (art.5º, LXXVIII, CF/88). Agravo 
de petição conhecido e desprovido.
Proc. TRT  nº 0002207-15.2012.5.11.0003 (AP),  Ac. 2ª Turma,  
pub. DEJT  27.09.2019
Rel. Desembargadora Joicilene Jeronimo Portela Freire

RECURSO DA RECLAMANTE. HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. Nos termos do 
artigo 86, parágrafo único, do CPC/2015, não cabe o pagamento 
de honorários sucumbenciais ao litisconsorte, haja vista que 
a reclamante obteve o deferimento em cada um dos pedidos 
formulados na petição inicial, registrando-se, apenas, a sucumbência 
nos pedidos de horas extras e vale transporte. Recurso conhecido 
e provido.
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RECURSO DO LITISCONSORTE. RESPONSABILIDADE 
SUBSIDIÁRIA DO LITISCONSORTE. A responsabilidade do 
Recorrente, reconhecida como subsidiária, é em decorrência da 
aplicação do entendimento consubstanciado na Súmula 331, item 
IV, do TST, na qual prevê a responsabilidade do tomador dos 
serviços, inclusive de entes públicos, no caso de inadimplemento 
das obrigações trabalhistas por parte do empregador. VERBAS 
DEFERIDAS. A condenação subsidiária abrange todas as parcelas 
rescisórias (aviso prévio, segunda parcela do 13º Salário/2016, 
13º Salário proporcional/2017, férias + 1/3 e saldo de salário de 
dezembro/2016 a janeiro/2017, FGTS), inclusive, a multa do 
artigo 477 da CLT, seguro desemprego e indenização por dano 
moral, por decorrer da culpa in vigilando que implica a assunção 
de responsabilidade pela totalidade dos créditos devidos a 
Reclamante. RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO E IMPOSTO 
DE RENDA. A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços 
abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao 
período da prestação laboral (item V da Súmula nº 331 do TST), 
inclusive, os encargos previdenciários e imposto de renda, que 
correspondem, em verdade, as parcelas de natureza acessória 
àquelas decorrentes da condenação propriamente dita, e, por 
analogia, pode-se invocar o disposto no § 2º do art. 71 da Lei nº 
8.666/1993, onde a Administração Pública responde solidariamente 
com o contratado pelos encargos previdenciários resultantes da 
execução do contrato, nos termos do art. 31 da Lei nº 8.212, de 24 
de julho de 1991. PREQUESTIONAMENTO. Os motivos expostos 
na fundamentação do presente julgado não violam nenhum dos 
dispositivos da Constituição Federal, tampouco preceitos legais, 
sendo desnecessária a menção expressa, a cada um deles, a teor 
do disposto na OJ nº 118, da SDI-1, do C. TST. Recurso conhecido 
e provido em parte.
Proc. TRT nº 0000027-57.2018.5.11.0151 (RO),  Ac. 3ª Turma,  
pub. DEJT 04.09.2019
Rel. Desembargadora Ormy da Conceição Dias Bentes

RECURSO DO LITISCONSORTE. RESPONSABILIDADE 
SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO TOMADOR DE SERVIÇO. 



180

Impõe-se a responsabilidade subsidiária do ente público, tomador de 
serviços, na contratação licitatória, quando ocorrida à inadimplência 
dos direitos trabalhistas devidos ao Reclamante, sem exceção, face 
à configuração da culpa in eligendo e culpa in vigilando, consoante 
disposto na Súmula n. 331, IV, V e VI do TST. ÔNUS DA PROVA. 
É certo que ao autor incumbe a prova da culpa da tomadora dos 
serviços, ainda que possa ser objeto de inversão o ônus respectivo, 
contudo, considerando se tratar de um dever jurídico da tomadora, 
antes de imputar a autora esse ônus, cabe à entidade pública fazer 
a prova do fato impeditivo à responsabilidade subsidiária, qual seja, 
de que fiscalizou o contrato celebrado com a empresa prestadora 
de serviços, como determina o art. 58, III, da Lei 8.666/93. Recurso 
conhecido e não provido.
Proc. TRT nº 0001312-94.2018.5.11.0051 (RO),  Ac. 3ª Turma,  
pub. DEJT 04.09.2019
Rel. Desembargadora Ormy da Conceição Dias Bentes

RECURSO ORDINÁRIO DO INCRA. CONTRATO 
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE 
SUBSIDIÁRIA. CONFIGURAÇÃO DA CULPA IN VIGILANDO. 
A Súmula nº. 331, V, do TST admite a responsabilização do 
ente público quando verificada conduta culposa no cumprimento 
das obrigações contratuais e legais pela prestadora de serviço. 
Assim, constatando-se que houve culpa in vigilando por parte da 
Administração Pública na fiscalização da execução do contrato 
pela terceirizada no tocante ao cumprimento das obrigações 
trabalhistas, autoriza-se a responsabilização subsidiária do ente 
público. ALCANCE DA CONDENAÇÃO. VERBAS RESCISÓRIAS. 
SEGURO DESEMPREGO. FGTS (40%). A condenação subsidiária 
abrange todas as parcelas, por decorrer da culpa in vigilando que 
implica a assunção de responsabilidade pela totalidade dos créditos 
devidos ao Reclamante. DOS JUROS DE MORA. ENTE PÚBLICO 
COMO RESPONSÁVEL SUBSIDIÁRIO. INAPLICABILIDADE 
DO ART. 1º-F, DA LEI Nº 9.494/97. A Fazenda Pública, quando 
condenada subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas devidas 
pela empregadora principal, não se beneficia da limitação dos 
juros, prevista no art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 10.09.1997, nos 
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termos da OJ nº 382, da SDI-1, do TST. CORREÇÃO MONETÁRIA. 
IPCA-E. TR. REFORMA TRABALHISTA. A inclusão do § 7º ao art. 
879 da CLT, pela Lei 13.467/2017, não tem o condão de afastar a 
inconstitucionalidade da aplicação da TR como índice de atualização 
monetária, reconhecida em sede de controle concentrado de 
constitucionalidade pelo STF, porque o citado dispositivo remete 
expressamente à Lei 8.177/91, cuja inconstitucionalidade material 
foi reiterada pelo Plenário da Corte Superior Trabalhista, em 
observância à ratio decidendi do julgamento das ADIs 4.357, 
4.372, 4.400 e 4.425. Ademais, o entendimento firmado pelo Pleno 
do TST, no sentido de que os créditos trabalhistas devem ser 
atualizados pelo IPCA-E, em substituição à TR, deve ser mantido, 
até o julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade, 
em controle difuso, do § 7.º do artigo 879 da CLT, suscitado pela 
Subseção II Especializada em Dissídios Individuais da Corte 
Superior Trabalhista, em sessão realizada em 13/3/2018, no 
julgamento do processo TST-RO-24059-68.2017.5.24.0000. Assim, 
os critérios de correção monetária das condenações trabalhistas 
devem seguir os índices previstos na legislação vigente em cada 
período de regência, respeitada a aplicação do IPCA-E, a partir de 
25/03/2015, mesmo após o advento da Lei 13.467/2017. Recurso 
conhecido e não provido.
Proc. TRT nº 0000281-02.2019.5.11.0052 (ROT),  Ac. 3ª Turma,  
pub. DEJT 03.09.2019
Rel. Desembargadora Ormy da Conceição Dias Bentes
 

CONTRATO DE OBRA CIVIL. RESPONSABILIDADE 
SUBSIDIÁRIA DO DONO DA OBRA. Mesmo em se tratando de 
contratação anterior a 11.5.2017, subsiste a responsabilidade 
subsidiária da dona da obra pelo pagamento da estabilidade 
gravídica à reclamante, quando efetuou a quitação dos direitos 
rescisórios dos empregados da contratada sem considerar o óbice 
do item 5 do Incidente de Recurso de Revista Repetitivo nº TST-
IRR-190-53.2015.5.03.0090.
Proc. TRT nº 0000297-02.2016.5.11.0006 (RO),  Ac. 1ª Turma,  pub. 
DEJT 02.09.2019.
Rel. Desembargadora Francisca Rita Alencar Albuquerque
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PROGRAMA  MINHA  CASA  MINHA  VIDA.  
CAIXA  ECONÔMICA  FEDERAL E UNIÃO FEDERAL. 
RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. Para a implementação 
do Programa Minha Casa Minha Vida, instituído pelo Governo 
Federal através da Lei nº. 11.977/2009, o poder público atua 
em ação conjunta com os agentes financeiros para viabilizar a 
operacionalização dos contratos administrativos. A CEF atua 
na gestão operacional dos recursos destinados à concessão da 
subvenção do Programa Nacional de Habitação Urbana (PNHU). 
Via de consequência, não se confunde a CEF com tomador de 
serviços e da União pela instituição do programa, não havendo 
respaldo legal para a  responsabilização subsidiária. Inaplicável a 
Súmula nº. 331, IV e  V, do TST. Recurso da Reclamante conhecido 
e desprovido.
Proc. TRT  nº 0000319-20.2017.5.11.0008 (RO),  Ac. 2ª Turma,  
pub. DEJT  18.7.2019
Rel. Desembargadora Joicilene Jeronimo Portela Freire

RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. 
REDIRECIONAMENTO. ISENÇÃO DE CUSTAS.Desnecessário 
o esgotamento exaustivo de atos executórios contra a devedora 
principal para o redirecionamento da Execução. Aplicação Súmula 
27/TRT11. Sendo Órgão Público, o agravante é isento do pagamento 
de custas.
Proc. TRT  nº 0000365-95.2013.5.11.0251 (AP),  Ac. 1ª Turma,  
pub. DEJT  15.7.2019
Rel. Desembargador  David Alves De Mello Junior

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA/SUBSIDIÁRIA. PARTIDO 
POLÍTICO. ÓRGÃO PARTIDÁRIO MUNICIPAL, ESTADUAL OU 
NACIONAL. A responsabilidade, inclusive civil e trabalhista, cabe 
exclusivamente ao órgão partidário municipal, estadual ou nacional 
que tiver dado causa ao não cumprimento da obrigação, à violação 
de direito, a dano a outrem ou a qualquer ato ilícito, excluída a 
solidariedade de outros órgãos de direção partidária (art. 15-A, da Lei 
n. 9.096/1995, com redação dada pela Lei n. 12.034/2009). Assim, 
o diretório nacional do partido político não possui responsabilidade 
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solidária ou subsidiária para com as obrigações trabalhistas do 
órgão estadual que deu causa. A interpretação literal que se extrai 
do referido enunciado normativo é reforçada pelo disposto no art. 
854, §9º, do Código de Processo Civil, que limita a execução de 
partidos políticos aos ativos financeiros do órgão partidário que 
tenha contraído a dívida.
Proc. TRT nº  0002020-13.2017.5.11.0009 (RO),  Ac. 1ª Turma,  
pub. DEJT 10.07.2019
Rel. Desembargadora Solange Maria Santiago Morais

CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AUSÊNCIA DE 
INTERESSE RECURSAL. Considerando que houve a condenação 
da autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, 
não se conhece do recurso nesse aspecto, por ausência de 
interesse recursal. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. 
NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FAVOR DO LITISCONSORTE. 
Diante da negativa de prestação de serviços em favor do Estado 
do Amazonas, competia à parte autora a prova de suas alegações, 
ônus do qual não se desincumbiu, razão pela qual não há como se 
reconhecer a responsabilidade subsidiária do litisconsorte. Recurso 
conhecido em parte e provido.
Proc. TRT nº 0000296-52.2018.5.11.0101 (RO),  Ac. 3ª Turma,  
pub. DEJT 09.07.2019
Rel. Desembargadora Maria de Fátima Neves Lopes

INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. 
AFRONTA À DECISÕES PROFERIDAS PELO STF. 
INOCORRÊNCIA. Considerando que as decisões cuja inexigibilidade 
se pretende, reconheceu a responsabilidade subsidiária do ente 
público com fundamento na existência de culpa “in vigilando”, não 
há falar em afronta à decisão proferida na ADC nº 16 do STF e 
posteriores, que expressamente contemplaram a hipótese de 
responsabilidade no caso de omissão do tomador dos serviços. 
RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. DESCONSIDERAÇÃO 
DA PERSONALIDADE JURÍDICA. BENEFÍCIO DE ORDEM. Não 
sendo possível concretizar a execução contra a devedora principal, 
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mostra-se correta a decisão que redirecionou a execução para 
a devedora subsidiária. Não há previsão legal que determine, 
inicialmente, a desconsideração da personalidade jurídica do 
devedor principal para, somente após, executar o responsável 
subsidiário. Agravo conhecido e não provido.
Proc. TRT nº 0000468-42.2014.5.11.0001 (AP),  Ac. 3ª Turma,  pub. 
DEJT 09.07.2019
Rel. Desembargadora Maria de Fátima Neves Lopes

RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO TOMADOR DOS 
SERVIÇOS. Cabe a responsabilidade subsidiária do tomador de 
serviços pela inadimplência dos direitos trabalhistas devidos pela 
empresa locadora de mão de obra, ex vi Súmula 331, IV, do TST. 
A responsabilidade decorre de culpa in eligendo et vigilando, pois 
caberia à recorrente fiscalizar a execução do contrato público 
ajustado, evitando a inadimplência dos direitos trabalhistas de 
trabalhadores terceirizados, uma vez que a empresa que os contrata 
recebe corretamente do Poder Público para quitar tais parcelas. O 
art.71, da Lei nº 8.666/93, destina-se à proteção do erário e não a 
lesar direitos trabalhistas, marcados pela natureza alimentar.
Proc. TRT nº 0001323-60.2015.5.11.0009 (ROT),  Ac. 1ª Turma,  
pub. DEJT 05.07.2019
Rel. Desembargador David Alves de Mello Junior

Revelia

RECURSO ORDINÁRIO. RELAÇÃO EMPREGATÍCIA. 
REVELIA. Comprovada a prestação de labor por força de prova 
testemunhal, secundada pela revelia, por não comparecimento 
em audiência e confissão em face da ausência de defesa, deve, 
necessariamente, ver-se reconhecida a relação empregatícia com 
a satisfação dos direitos decorrentes de tal reconhecimento, tanto 
do período laboral, legais e coletivos, tanto do lapso contratual,  
em decorrência da resilição que se reconhece como imotivada. 
Recurso ordinário do autor a que se dá parcial provimento.
Proc. TRT nº 0001160-45.2018.5.11.0019 (ROT),  Ac. 3ª Turma,  
pub. DEJT 09.09.2019
Rel. Desembargadora Ormy da Conceição Dias Bentes
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Terceirização

ACIDENTE DE TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO. SEGURANÇA 
E MEDICINA DO TRABALHO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 
É solidária a responsabilidade das empresas em contrato de 
terceirização pelos danos decorrentes de acidente de trabalho. 
Isso porque a responsabilidade civil pelos danos oriundos de 
acidente de trabalho é regida pela legislação civil, sendo encargo 
da tomadora e da prestadora de serviços a expedição de ordens de 
serviço e fornecimento de meio ambiente e instrumentos de trabalho 
adequados ao trabalhador. Recurso da litisconsorte conhecido e 
não provido.
Proc. TRT  nº 0001942-38.2016.5.11.0014 (RO),  Ac. 2ª Turma,  
pub. DEJT  12.09.2019
Rel. Desembargadora Joicilene Jeronimo Portela Freire

RECURSO DA RECLAMADA ATP E BRADESCO (matéria 
comum a ambos os recursos). DA DECISÃO EM ARGUIÇÃO DE 
DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324 DO STF 
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL 
RECONHECIDA 958.252 - REQUISITOS DA NECESSIDADE 
DE AUSÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO E PESSOALIDADE 
PERMANECEM INTACTOS. COMPROVADA A EXISTÊNCIA 
DE PESSOALIDADE E SUBORDINAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO 
ILÍCITA. VÍNCULO DE EMPREGO COM O TOMADOR. O STF 
fixou precedente de observância obrigatória dos juízes e Tribunais, 
nos termos do artigo 927, I do CPC, na ADPF 324 na qual 
reconhece a possibilidade de terceirização em todas as atividades 
da empresa, inclusive na atividade fim. Sabe-se que a decisão é 
imediatamente autoaplicável, tendo eficácia contra todos e efeito 
vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Público, 
além de ter também efeitos retroativos, salvo se houver modulação 
dos efeitos pela Corte Suprema. No caso, não há modulação de 
efeitos, tendo a decisão aplicabilidade imediata, inclusive, para os 
processos em curso. Entretanto, não obstante o precedente acima 
mencionado que afirma ser possível a terceirização na atividade 
fim da tomadora, ao qual esta Relatora da cumprimento, ainda 
permanecem intactos os requisitos da ausência de pessoalidade 
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e subordinação como necessários à licitude da terceirização, haja 
vista ser entendimento essencial a própria subsistência do instituto 
da terceirização. Posto isso, aplicável em sua integralidade a parte 
final do inciso III da súmula 331 do TST. Nesse passo, para que 
a terceirização seja lícita, não pode haver pessoalidade e nem 
subordinação direta na prestação dos serviços, sob pena de ser 
reconhecido o vínculo diretamente com o tomador dos serviços. 
No caso, os requisitos do vínculo empregatício foram provados 
pela autora, especialmente a subordinação e pessoalidade, razão 
pela qual é imperioso a formação do vínculo com o tomador, Banco 
Bradesco, e a consequente declaração de nulidade do contrato de 
terceirização por afronta ao artigo 9º da CLT, sendo reconhecida 
ainda a condição de bancária da reclamante a qual lhe garante a 
aplicação de todos os benefícios previstos em CCT’s favoráveis 
aos bancários. Sentença mantida.

RECURSO DO BRADESCO (matéria exclusiva). HORAS 
EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO. INVALIDADE DOS CARTÕES 
DE PONTO COM HORÁRIOS NÃO UNIFORMES. ÔNUS DA 
EMPREGADA. COMPROVAÇÃO. Nos termos da súmula 338 do 
TST, o empregador só atrai o ônus da prova para si quando não 
apresenta os cartões de ponto ou quando os apresenta com horários 
de entrada e saída uniformes. Não sendo estas as hipóteses, o ônus 
permanece com a autora de provar o fato constitutivo do seu direito. 
No caso, a reclamante se desvencilhou de seu ônus probatório por 
meio de prova testemunhal. Entretanto, dou provimento parcial 
ao pedido subsidiário da reclamada para limitar o pagamento das 
horas extras aos dias de efetivo labor, devendo ser utilizado na 
liquidação.

Recurso da reclamada ATP conhecido e não provido.
Recurso do reclamado Banco Bradesco conhecido e provido 

parcialmente para limitar o pagamento das horas extras aos dias 
de efetivo labor, devendo ser utilizado na liquidação os controles 
de ponto acostados exclusivamente para verificação dos dias 
efetivamente trabalhados. Mantida a sentença nos demais termos.
Proc. TRT  nº 0001378-93.2015.5.11.0014(RO),  Ac. 1ª Turma,  pub. 
DEJT  07.08.2019
Rel. Juíza do Trabalho Yone Silva Gurgel Cardoso - Convocada
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TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. LICITUDE. 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. REPERCUSSÃO GERAL. 
TEMA 725. Conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal 
em sede de repercussão geral (Tema 725 - ADPF nº 324 e RE nº 
958.252), “é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão 
do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do 
objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade 
subsidiária da empresa contratante”. No presente caso, restou 
comprovado que o trabalho terceirizado era realizado na atividade-
fim da reclamada, contudo, a licitude da relação triangular obsta 
o reconhecimento de vínculo empregatício direto ou a extensão 
ao autor dos direitos de empregados da tomadora de serviços. 
Recurso ordinário conhecido e desprovido.
Proc. TRT  nº 0001854-63.2017.5.11.0014(RO),  Ac. 2ª Turma,  pub. 
DEJT  18.07.2019
Rel. Desembargadora Joicilene Jeronimo Portela Freire

EQUIPARAÇÃO BANCÁRIA. TERCEIRIZAÇÃO. LICITUDE. 
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 239, DO TST, E OJ 383, DA 
SDI-1, DO TST. A discussão acerca da natureza das atividades 
exercidas pelo reclamante, se bancária ou não-bancária, tornou-se 
despicienda a partir da decisão do E. STF, ao julgar a ADPF nº 324 e 
o RE nº 958.252, no sentido de reconhecer a licitude da terceirização 
da atividade-fim, firmando a tese de Repercussão Geral nº 725. 
Assim, inexistindo prova de que o reclamante estivesse subordinado 
diretamente à empresa tomadora de serviços, reconhece-se a 
licitude da terceirização, sendo inaplicável o entendimento fixado 
na Súmula nº 239, do TST, e a Orientação Jurisprudencial nº 383, 
da SDI-1, do TST, o qual pressupõe a ilicitude da terceirização de 
atividade-fim da instituição  bancária. Recurso  do   reclamante  
conhecido  e   não provido.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AJUIZAMENTO DA AÇÃO 
ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.467/2017. INAPLICABILIDADE 
DO ART. 791-A, DA CLT. Os honorários advocatícios possuem 
natureza híbrida (direito material e processual), pois conferem 
direito subjetivo aos advogados das partes, bem como produzem 
reflexos no patrimônio dos envolvidos. Aplicável, nesse sentido, a 
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legislação vigente na data do ajuizamento da ação, por respeito à 
segurança jurídica e em prestígio ao art. 10 do CPC que veda a 
chamada decisão surpresa. Entendimento do art. 6º, da IN nº 41, 
do TST. Recurso da reclamante conhecido e não provido.
Proc. TRT  nº 0001784-61.2017.5.11.0009 (RO),  Ac. 2ª Turma,  
pub. DEJT  08.07.2019
Rel. Desembargadora Marcia Nunes da Silva Bessa

Trabalhador Avulso

TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO. DA INDENIZAÇÃO 
PELA FALTA DE REQUISIÇÃO DO TRABALHADOR AVULSO. Não 
há que se falar na obrigação de requisitar mão de obra avulsa do 
OGMO, assim como em indenização substitutiva da remuneração 
que deixou de receber, visto que a contratação de trabalhadores por 
prazo indeterminado possui amparo legal. Ademais,a pendência 
de trânsito em julgado não torna ilegítima a contração direta, pois 
os recursos trabalhistas em regra possuem efeito devolutivo, nos 
termos do art. 899 da CLT.

ART. 42 DA LEI Nº 12.815/2013. ART. 1º DA LEI N.12023/09. 
ACT. REMUNERAÇÃO POR PRODUÇÃO. A norma coletiva 
estabelece que a remuneração paga ao trabalhador já abarca 
as parcelas fixas (diárias, adicional de risco, adicional noturno) e 
parcelas variáveis (repouso semanal remunerado, salário produção, 
horas extras pelo trabalho durante a semana, 13 salário, férias +1/3) 
(art.7º, inciso XXVI da CF/88).  Recurso conhecido e não provido.
Proc. TRT nº 0000247-34.2016.5.11.0019 (ROT),  Ac. 1ª Turma,  
pub. DEJT 30.09.2019
Rel. Desembargadora Valdenyra Farias Thomé

Verbas Rescisórias

RECURSO DO RECLAMANTE. 1. VERBAS RESCISÓRIAS. 
RESSALVA DE PAGAMENTO. DOCUMENTO VÁLIDO. 
IMPUGNAÇÃO DA RÉ APENAS QUANTO À FORMA E NÃO 
QUANTO AO CONTEÚDO DO DOCUMENTO. Verifica-se nos 
autos que houve impugnação da reclamada quanto à forma e não 
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quanto ao conteúdo do documento que fez ressalva no pagamento 
das verbas rescisórias. A mera impugnação de documento não o 
torna imprestável como meio de prova, competindo à parte que 
o impugnou demonstrar que ele não corresponde à realidade. 
Assim, compete àquele que contesta a fé dos documentos por si 
assinados, o ônus da prova da existência de vício no preenchimento/
conteúdo dos mesmos. Não há nos autos qualquer indício que 
sua manifestação de vontade tenha sido eivada de algum vício 
de consentimento. Recurso provido, no tópico. 2. SALÁRIOS 
ATRASADOS. PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA. Ante o princípio da 
aptidão da prova e, ainda, os termos do art. 464 da CLT, entendo que 
caberia à ré o ônus de provar o salário pago aos seus empregados. 
Por sua vez, a prova do pagamento de salário deve ser feita por 
intermédio de recibo devidamente assinado pelo empregado, ou 
mediante comprovante do respectivo depósito em conta bancária 
do trabalhador. Ausentes tais documentos, cuja juntada competia 
à reclamada, tem-se que os salários vindicados não foram pagos. 
Recurso provido, na matéria. 3. MULTA DOS ARTIGOS 467 E 477 
DA CLT. Considerando que não houve o pagamento de quaisquer 
verbas rescisórias ao trabalhador, afigura-se cabível a imposição 
da multa dos art. e 477 da CLT. De outra ponta, destaco que não há 
verbas incontroversas que permitam o cabimento da multa prevista 
no art. 467 da CLT, porquanto os pedidos formulados na inicial 
foram impugnados pelo reclamado. Recurso parcialmente provido, 
nos temas. Recurso Ordinário conhecido e parcialmente provido.
Proc. TRT  nº 0000157-33.2019.5.11.0015 (RO),  Ac. 2ª Turma,  
pub. DEJT  04.10.2019
Rel. Desembargador Audaliphal Hildebrando Da Silva

DIFERENÇAS A TÍTULO DE VERBAS RESCISÓRIAS 
RECONHECIDAS EM JUÍZO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
NECESSIDADE DE PROVA DE EFETIVO PREJUÍZO. Conforme se 
extrai da jurisprudência da Corte Superior Trabalhista, o mero atraso 
na quitação das verbas rescisórias não gera, por si só, reparação 
por dano moral, sendo necessária a comprovação de fato específico 
ou constrangimento enfrentado pelo reclamante em função da 
mora do empregador. Assim, transpondo-se tal entendimento para 
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o caso concreto, tem-se que o mero reconhecimento em juízo de 
diferenças de verbas rescisórias também não tem o condão, por si 
só, de constituir abalo moral, sobretudo quando ao reclamante já 
foi deferida a multa prevista no artigo 477 Consolidado. Recurso 
ordinário conhecido, mas desprovido.
Proc. TRT  nº 0000227-77.2019.5.11.0006 (RO),  Ac. 3ª Turma,  
pub. DEJT  30.07.2019
Rel. Desembargador Jorge Alvaro Marques Guedes

VERBAS RESCISÓRIAS. BASE DE CÁLCULO. Constatado 
que a base de cálculo utilizada para o pagamento das verbas 
rescisórias correspondeu apenas à parcela fixa da remuneração 
do reclamante, faz jus o obreiro ao valor superior postulado, uma 
vez que as parcelas variáveis recebidas também integram sua 
remuneração inclusive para fins rescisórios. MULTA DOS ARTS. 
467 E 477 DA CLT. Considerando que o TRCT foi elaborado 
pela reclamada, entendo que as parcelas nele constantes são 
incontroversas. Ademais, restou provado que o reclamante não 
recebeu suas verbas rescisórias no prazo devido, tendo que 
ingressar nesta Justiça especializada para tanto. Sendo assim, faz 
jus o autor às multas dos arts. 467 e 477 da CLT. Recurso conhecido 
e não provido.
Proc. TRT nº 0002103-44.2017.5.11.0004 (RO), Ac. 3ª Turma,  pub. 
DEJT  11.07.2019
Rel. Desembargadora Maria de Fátima Neves Lopes

Vínculo Empregatício

RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA. 1. VÍNCULO 
EMPREGATICIO. PREPOSTO SEM CONHECIMENTO DOS 
FATOS. CONFISSÃO FICTA. O artigo 843, parágrafo 1º, da CLT, 
afirma  que  “é  facultado  ao  empregador  fazer-se  substituir  pelo 
gerente, ou qualquer outro preposto que tenha conhecimento do 
fato, e cujas declarações obrigarão o proponente”. Desta forma, 
o desconhecimento dos fatos pelos prepostos das Reclamadas, 
imprescindíveis para o deslinde da questão julgamento, implica na 
confissão ficta, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados pelo 
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Reclamante na petição inicial, interpretação que decorre do art. 
385, §1.º, do CPC. Havendo provas documentais que corroboram 
o labor do Reclamante em favor das Reclamadas antes do período 
registrado na CTPS do obreiro, em razão da confissão ficta, e sendo 
as Reclamadas  empresas  do   mesmo   grupo   econômico,  as   
razões recursais da parte ré não devem ser acolhidas. Recurso da 
Reclamada conhecido e não provido.
Proc. TRT nº  0000608-10.2018.5.11.0301 (ROT),  Ac. 2ª Turma,  
pub. DEJT 16.12.2019
Rel. Desembargadora Márcia Nunes da Silva Bessa

VÍNCULO DE EMPREGO. INEXISTÊNCIA. RELAÇÃO 
FAMILIAR. Não há como considerar a existência de vínculo de 
emprego uma relação de natureza familiar, envolvendo deveres 
recíprocos de cooperação e de mútuo suporte, tanto de ordem 
material como também afetivo, sem caráter econômico.
Proc. TRT nº  0000350-75.2019.5.11.0006 (ROT),  Ac. 1ª Turma,  
pub. DEJT 28.11.2019
Rel. Desembargadora Solange Maria Santiago Morais

RECURSO ORDINÁRIO. VÍNCULO DE EMPREGO. 
SUBORDINAÇÃO JURÍDICA. AUSÊNCIA. A relação de emprego, 
para sua configuração, exige a ocorrência concomitante dos 
seguintes pressupostos fático-jurídicos: serviços prestados por 
pessoa física, com onerosidade, não-eventualidade, pessoalidade 
e subordinação jurídica (artigos 2º e 3º da CLT). Se a prestação 
dos serviços era cercada de autonomia técnica e com confiança 
qualificada a caracterizar a intenção de constituir uma sociedade 
(affectio societatis), não há falar em subordinação jurídica própria da 
espécie de trabalho subordinado, sendo incabível o reconhecimento 
da relação de trabalho havida entre as partes como contrato/vínculo 
de emprego.
Proc. TRT nº 0000021-60.2019.5.11.0201 (ROT),  Ac. 1ª Turma,  
pub. DEJT 19.11.2019
Rel. Desembargadora Solange Maria Santiago Morais
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VÍNCULO DE EMPREGO NÃO RECONHECIDO. De acordo 
com o art. 818, I, da CLT, compete a parte que alega comprovar a 
existência do seu direito. A contrario sensu, admitida a prestação 
de serviços, mas negada a relação jurídica de emprego, inverte-se 
o ônus probandi, que passa a ser do empregador, nos termos do 
art. 373, II, do CPC. No caso dos autos, a reclamada demonstrou, 
durante a instrução processual, que o reclamante foi contratado 
para prestar serviços autônomos, sem pessoalidade e recebia por 
meio de diárias. O reclamante, por sua vez, não produziu qualquer 
prova capaz de pôr em dúvida a tese da demandada, não fazendo 
surgir a convicção da existência do vínculo pleiteado.
Proc. TRT nº 0000260-29.2019.5.11.0051 (ROT),  Ac. 1ª Turma,  
pub. DEJT 18.11.2019
Rel. Desembargadora Solange Maria Santiago Morais

RECURSO DA RECLAMANTE. CONTRATO SOCIEDADE 
EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO X VÍNCULO DE EMPREGO. 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELOS SÓCIOS PARTICIPANTES. 
NULIDADE INEXISTENTE. O Código Civil (arts. 991 a 996 do 
CC/02) não possui nenhum dispositivo que vede o exercício 
dos sócios participantes nos serviços prestados pela sociedade 
em conta de participação. O art. 991 do CC, ao determinar que 
o sócio ostensivo deve responder perante terceiros nos direitos 
e obrigações, não podendo os sócios participantes aparecer no 
negócio, não veda, contudo, a estes a prestação do serviço como 
profissionais pela sociedade em conta de participação. Além disso, 
no caso em análise, a reclamada se desvencilhou a contento do 
ônus de demonstrar que mantinha relação jurídica com a obreira, 
na qualidade de sócia participante, enquanto a reclamada era a 
sócia ostensiva. Por outro lado, a reclamante não logrou êxito 
em demonstrar eventual vício de consentimento na assinatura do 
contrato de natureza cível juntado aos autos. Recurso ordinário 
conhecido e improvido.
Proc. TRT  nº 0001089-43.2018.5.11.0019 (ROT),  Ac. 2ª Turma,  
pub. DEJT  13.11.2019
Rel. Desembargador Audaliphal Hildebrando da Silva
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RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMANTE. 1. VÍNCULO 
EMPREGATÍCIO. AUSÊNCIA DE HABITUALIDADE. EMPREGADO  
DOMÉSTICO. A  lei  considera  empregado  toda pessoa física 
que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob 
a dependência deste e mediante salário. Exige-se a presença da 
subordinação, pessoalidade, onerosidade e não eventualidade, 
elementos que constituem o suporte fático da norma jurídica. Tendo 
o Autor confessado que o labor se operava de forma eventual, não 
comprovando os elementos do vínculo empregatício, conforme art. 
1.º da LC n.º 150/2015 c/c 3.º da CLT, em especial o da habitualidade, 
este não deve ser reconhecido. Recurso Ordinário do Reclamante 
conhecido e não provido.
Proc. TRT nº 0001129-23.2018.5.11.0052 (ROT),  Ac. 2ª Turma,  
pub. DEJT 31.10.2019
Rel. Desembargadora Márcia Nunes da Silva Bessa

RECURSO DA RECLAMADA. VÍNCULO DE EMPREGO. 
NÃO RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO. A 
ausência de pelo menos um dos elementos caracterizadores do 
contrato de trabalho consubstanciados no art. 3º da CLT impede 
o reconhecimento da relação de emprego. Recurso ordinário 
conhecido e improvido.
Proc. TRT  nº 0001141-18.2017.5.11.0005 (RO),  Ac. 2ª Turma,  
pub. DEJT  23.09.2019
Rel. Desembargador Lairto José Veloso

VÍNCULO EMPREGATÍCIO - TÉCNICA DE ENFERMAGEM - 
CUIDADOR DE IDOSO. Não restando preenchidos os requisitos do 
art. 3º, da CLT, por ausência de prova robusta acerca da subordinação 
jurídica e da pessoalidade, impossível o reconhecimento do vínculo 
empregatício alegado pela reclamante.
Proc. TRT nº 0000364-71.2019.5.11.0002 (ROT),  Ac. 1ª Turma,  
pub. DEJT 20.09.2019
Rel. Desembargadora Solange Maria Santiago Morais

VÍNCULO EMPREGATÍCIO. VENDEDOR EXTERNO. 
REPRESENTANTE COMERCIAL. Não restando preenchidos os 
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requisitos do art. 3º, da CLT, por ausência de prova robusta acerca 
da subordinação jurídica, impossível o reconhecimento do vínculo 
empregatício entre o representante comercial e o representado.
Proc. TRT nº 0001078-53.2018.5.11.0006 (RO),  Ac. 1ª Turma,  
pub. DEJT 09.09.2019
Rel. Desembargadora Solange Maria Santiago Morais

RECURSO DAS PARTES. PRELIMINAR. JUNTADA DE 
DECISÃO PELA RECLAMADA. Não acolhimento do documento por 
não se tratar de prova, mas apenas um julgado desse E. Regional. 
Inteligência da Súmula 8 do C. TST. RECONHECIMENTO DO 
VÍNCULO EMPREGATÍCIO. PERÍODO. (matéria comum). Extrai-
se dos autos a presença irretorquível de todos os pressupostos 
que configuram o empregado, haja vista que houve trabalho 
pessoal, habitual, remunerado e subordinado, nos exatos termos 
do art. 3º da CLT, fazendo jus o Reclamante ao reconhecimento 
do vínculo empregatício, com o deferimento das verbas rescisórias 
e demais parcelas do período imprescrito. Em relação ao período 
laboral, a exemplo do julgador, reconheço o período declarado pela 
reclamada como prestação de serviços, qual seja, outubro.12 a 
31.12.15. No que diz respeito ao salário do autor, verifica-se que 
o mesmo não comprovou o salário alegado na exordial. Ao revés 
disso, a reclamada comprovou que o último salário do empregado 
foi de R$ 3.213,00, rvalor esse acolhido como proventos do 
reclamante, o qual deve ser tomado como base de cálculos do 
empregado. Julgado reformado neste particular. MULTA DO ART. 
477 DA CLT. VINCULO RECONHECIDO EM JUÍZO. APLICAÇÃO 
DA SÚMULA 462 DO TST. Apesar do vínculo empregatício ter 
sido reconhecido apenas perante essa Justiça laboral, tal fato 
não afasta a incidência da multa do art. 477 da CLT, conforme 
disposto na Súmula 462 do TST. Mantido o deferimento da parcela. 
SEGURO-DESEMPREGO INDENIZADO. Restou demonstrado 
que o autor faz jus a percepção do seguro desemprego de forma 
indenizada e não em forma de guias, tendo em vista a inexistência 
de depósitos fundiários em favor do empregado, bem como do 
exaurimento do prazo para o fornecimento das respectivas guias 
por parte do empregador. Mantido o seguro-desemprego de forma 
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indenizada nos parâmetros estabelecidos no julgado. HORAS 
EXTRAS. LABOR AOS DOMINGOS. COMPROVAÇÃO. A prova 
oral produzida pelo autor demonstrou seu labor aos domingos das 
07h às 09h, não havendo nos autos qualquer comprovação de que 
o empregado usufruísse de uma folga semanal, ainda que no meio 
da semana, como exige a Lei, e/ou, que o mesmo tenha recebido 
horas extras pelo labor aos domingos. Mantido o deferimento das 
horas extras a 100% e reflexos. RETIFICAÇÃO NA ANOTAÇÃO 
DA CTPS. Com razão a reclamada em relação ao salário. Julgado 
reformado para determinar que seja anotado na CTPS do autor, o 
salário de R$ 3.213,00, mantendo os demais registros determinados 
no julgado em relação ao período laboral e função do obreiro. 
Recursos conhecidos. Improvido o do autor e parcialmente provido 
o da reclamada.
Proc. TRT  nº 0001706-67.2017.5.11.0009 (RO),  Ac. 3ª Turma,  
pub. DEJT  04.09.2019
Rel. Desembargadora Ormy da Conceição Dias Bentes

RECURSO ORDINÁRIO. RECONHECIMENTO DE 
VÍNCULO. PERÍODO ANTERIOR AO REGISTRO. Há provas de 
atividades do reclamante em período anterior ao registro, motivo 
pelo qual deve ser mantida a sentença que reconheceu o vínculo. 
ADICIONAL NOTURNO. Embora a reclamada tenha apresentado 
os cartões de ponto, o juízo a quo reconheceu a existência de 
vínculo empregatício em período anterior ao registrado na CTPS. 
Assim, por não ter sido juntado aos autos os registros de ponto 
nesse interregno, e considerando os depoimentos das partes e das 
testemunhas, entendeu o juízo a quo que o reclamante cumpria 
parte de sua jornada em jornada noturna, inexistindo qualquer 
contrariedade à prova dos autos. VALE TRANSPORTE. SÚMULA 
460 DO TST. Com o advento da Súmula 460 do C. TST, o ônus 
de comprovar que o empregado não faz jus à percepção do vale-
transporte cabe ao empregador, na medida em que há presumida 
necessidade do trabalhador em perceber benefício. Recurso da 
Reclamada conhecido e não provido.
Proc. TRT  nº 0000175-48.2019.5.11.0017 (RO),  Ac. 3ª Turma,  
pub. DEJT  03.09.2019
Rel. Desembargadora Ormy da Conceição Dias Bentes
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RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMANTE. VÍNCULO 
EMPREGATÍCIO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS FÁTICOS 
E JURÍDICOS CONSTITUTIVOS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. 
AUSÊNCIA  DE  PESSOALIDADE  E  SUBORDINAÇÃO. 
SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA DE 
IRREGULARIDADES. A Reclamante não logrou êxito em demonstrar 
a alegada irregularidade por parte da COOPENURE ao constituir 
sociedade nos termos do art. 991 do CC/02, vez que do conjunto 
probatório produzido nos  autos,  mormente  do  depoimento  de  
uma  única  testemunha,  não  é possível extrair que houve qualquer 
intuito de burlar a legislação trabalhista na   hipótese.   Soma-se   
a   isso   o   fato   de   inexistirem   os   elementos “pessoalidade” 
e “subordinação”, caracterizadores da relação de emprego. Neste 
caso, afastam-se os pedidos de nulidade do contrato realizado com 
a cooperativa e o de reconhecimento de vínculo empregatício com 
esta. Recurso conhecido e não provido.
Proc. TRT  nº 0000838-61.2018.5.11.0007 (RO),  Ac. 2ª Turma,  
pub. DEJT  30.08.2019
Rel. Desembargadora Márcia Nunes da Silva Bessa

VÍNCULO EMPREGATÍCIO CONFIGURADO. CONTRATO 
POR PRAZO DETERMINADO. A  prova dos  autos demonstra a 
existência de relação de emprego na modalidade de contrato por 
prazo determinado, uma  vez  que  presentes os requisitos previstos 
nos   arts.   2º  e  3º  da  CLT,   descaracterizando  a  contratação  de 
autônomo.  Recurso  do   reclamante  conhecido  e   parcialmente 
provido.
Proc. TRT  nº 0000937-74.2017.5.11.0101 (RO),  Ac. 2ª Turma,  
pub. DEJT  20.08.2019
Rel. Desembargadora Joicilene Jeronimo Portela Freire

VÍNCULO EMPREGATÍCIO. PERÍODO ANTERIOR AO DA 
ASSINATURA DA CTPS. NÃO COMPROVADO. Não provado nos 
autos o trabalho do autor à reclamada em período anterior ao da 
assinatura da CTPS, forçosa a manutenção da sentença que não 
reconheceu o vínculo empregatício no período postulado (5.6 a 
17.8.2009), assim como as demais parcelas trabalhistas.
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AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, 
ADICIONAL NOTURNO E DEPÓSITOS DE FGTS. DANO 
MORAL NÃO COMPROVADO. INDENIZAÇÃO INCABÍVEL. 
Determinando o juiz que as horas extras e o adicional noturno, 
este pago mensalmente, sejam apurados pelos cartões de ponto 
com a dedução do que foi quitado nos contracheques, incabível a 
indenização por danos morais quando não provado qualquer fato 
objetivo do qual se possa inferir que houve abalo de ordem moral 
ao empregado. De igual modo, os depósitos do FGTS realizados 
parcialmente não ensejam a pretensão indenizatória sem a 
demonstração de prejuízo efetivo.
Proc. TRT nº 0000700-50.2016.5.11.0012 (RO),  Ac. 1ª Turma,  
pub. DEJT 16.8.2019.
Rel. Desembargadora Francisca Rita Alencar Albuquerque

RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA.   VÍNCULO. 
CONFIGURAÇÃO.  Demonstrado nos autos que a reclamante 
preencheu os requisitos estabelecidos nos arts. 2º e 3º da CLT, 
ou seja, trabalho realizado por pessoa física, pessoalidade, não 
eventualidade, onerosidade e subordinação, correta a decisão de 
primeiro grau que concluiu pelo vínculo empregatício. Recurso 
Ordinário conhecido e parcialmente provido apenas para excluir da 
condenação a parcela de reflexos das horas extras no aviso prévio.
Proc. TRT  nº 0000781-74.2017.5.11.0008 (RO),  Ac. 2ª Turma,  
pub. DEJT  15.08.2019
Rel. Desembargador Lairto José Veloso

RECURSO DA RECLAMADA. VÍNCULO DE EMPREGO 
NEGADO. ÔNUS PROBANDI DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO. 
Em caso de negativa de vínculo laboral, incumbe ao autor comprovar 
os fatos constitutivos de seu direito (art. 818, I, da CLT e 373, I, do 
CPC), mister do qual não se desincumbiu, tendo em vista que não 
produziu qualquer prova a demonstrar a prestação de serviços de 
cunho empregatício com a reclamada, tornando impertinente sua 
postulação. Julgado reformado para indeferir o reconhecimento do 
vínculo laboral com a reclamada, bem como dos demais pleitos da 
exordial. Recurso conhecido e provido.



198

Proc. TRT  nº 0000121-31.2018.5.11.0013 (RO),  Ac. 3ª Turma,  
pub. DEJT  14.08.2019
Rel. Desembargadora Ormy da Conceição Dias Bentes

EMPREGADOS DA EXTINTA PORTOBRAS. NATUREZA 
JURIDICA DE EMPRESA PÚBLICA. TRANSFERIDOS A 
COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO APÓS LIQUIDAÇÃO. 
IMPOSSIBILIDADE DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A UNIÃO 
FEDERAL. O ar. 23 da Lei 8.029/1990 nada mais fez do que fixar 
a responsabilização da União pelas obrigações remanescentes 
e não vínculo de emprego automático com os empregados de 
empresas extintas ou dissolvidas, haja vista a norma cogente 
do art. 37, II e §2º, da Constituição Federal, que estabelece a 
investidura em cargo ou emprego público mediante aprovação 
prévia em concurso público, sob pena de nulidade do ato e punição 
da autoridade responsável. Ademais, o art. 21 da Lei 8.029/1990 
prevê a extinção dos contratos de trabalho não necessários à 
liquidação da empresa, o que é reforçado pela parte final do §1º 
do art. 23, que prevê a possibilidade de suspensão ou rescisão 
dos contratos. No caso, houve extinção do contrato de trabalho do 
reclamante com a PORTOBRAS quando de sua transferência para 
a CODOMAR por meio do Convênio nº 005/1990 (ID-be65e11), que 
em sua cláusula 5ª dispõe: “os empregados da INTERVENIENTE 
no efetivo exercício das atividades objeto da descentralização 
prevista neste CONVÊNIO, serão transferidos para a COMPANHIA, 
mediante absorção dos respectivos vínculos empregatícios, na 
forma da legislação trabalhista e passarão a compor quadro 
especial”. Diante do exposto, mantenho a improcedência do pedido 
de reconhecimento de vínculo empregatício com a União Federal.  
Recurso conhecido e não provido.
Proc. TRT  nº 0000044-15.2019.5.11.0004(RO),  Ac. 1ª Turma,  pub. 
DEJT  08.08.2019
Rel. Juiza do Trabalho Yone Silva Gurgel Cardoso - Convocada

VÍNCULO EMPREGATÍCIO. PASTOR DE IGREJA. 
INEXISTÊNCIA. Tendo em vista que o autor se ativou como pastor 
perante a primeira ré, tem-se que o vínculo existente entre as partes 
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foi entabulado tendo como finalidade a pregação e a execução de 
outras tarefas atinentes à missão religiosa. Tal atividade, portanto, 
não se enquadra nos requisitos ínsitos ao artigo 3º da Consolidação 
das Leis do Trabalho, dada a realização de atividade oriunda de voto 
religioso, que decorreu de opção do próprio autor, razão pela qual 
inexiste o vínculo empregatício entre o reclamante e a respectiva 
instituição religiosa. Recurso ordinário conhecido, mas desprovido.
Proc. TRT  nº 0001818-06.2017.5.11.0019 (RO),  Ac. 3ª Turma,  
pub. DEJT  30.07.2019
Rel. Desembargador Jorge Alvaro Marques Guedes

CONTRATO DE ESTÁGIO. REQUISITOS LEGAIS 
PREENCHIDOS. VALIDADE. VÍNCULO EMPREGATÍCIO NÃO 
CONFIGURADO. A Lei  nº 11.788/2008 estabelece que  o contrato 
de  estágio é formal, exigindo, para  sua  validade, o preenchimento 
dos  requisitos estabelecidos nos  incisos I, II e III do  art.  3º da  Lei 
nº 11.788/2008. Presentes todos os elementos, é válido o contrato 
de  estágio, inexistindo vinculo empregatício. Recurso ordinário do 
reclamante conhecido em  parte   e  desprovido. Recurso ordinário 
da reclamada conhecido e desprovido.
Proc. TRT nº  0001958-85.2017.5.11.0004 (RO), Ac. 2ª Turma,  pub. 
DEJT  29.07.2019
Rel. Desembargadora Joicilene Jeronimo Portela Freire

VÍNCULO EMPREGATÍCIO.CARACTERIZADOS OS 
ELEMENTOS DO ART. 3o., DA CLT. Quando o patrão, ao depor, 
declara dar ordens ao trabalhador, evidencia a subordinação, pois 
somente o trabalho subordinado gera o direito ao patrão para dar 
ordens ao obreiro e o dever deste de obedecê-las. Contrato de 
emprego devidamente evidenciado.
Proc. TRT nº 0000151-67.2016.5.11.0003 (ROT), Ac. 1ª Turma,  
pub. DEJT  15.07.2019
Rel. Desembargador David Alves de Mello Junior 

RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMANTE. VÍNCULO 
EMPREGATÍCIO INEXISTENTE. CONTRATO SOCIAL. SÓCIA.  
Não restando provado a nulidade do contrato social do qual a 
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reclamante consta como sócia, nem que a prestação de serviço da 
autora efetivou-se com o preenchimento dos requisitos previstos 
nos arts. 2º e 3º da CLT, não há falar em reconhecimento de vínculo 
empregatício entre as partes. Recurso Ordinário conhecido e 
parcialmente provido.
Proc. TRT  nº 0000819-10.2017.5.11.0001 (RO),  Ac. 2ª Turma,  
pub. DEJT  09.07.2019
Rel. Desembargador Lairto José Veloso



201



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL/SEÇÃO DE  REVISTA DO TRT

site: www.trt11.jus.br   
e-mail: ascom.11@trt11.jus.br  -   set.revista@trt11.jus.br 

Rua Visconde de Porto Alegre, nº 1.265 - Praça 14 de Janeiro
Fone:  (92) 3621-7234 / 7238 / 7239 

CEP 69020-130   •   Manaus   -   Amazonas   -   Brasil



T
R

T
 1

1
ª 

R
E

G
IÃ

O
E

M
E

N
T

Á
R

IO
  
2
° 

S
E

M
E

S
T

R
E

 -
 2

0
1
9

M
A

N
A

U
S

 -
 A

M
A

Z
O

N
A

S


	EMENTÁRIO 2º SEMESTRE 2019 - FRENTE CAPA
	Página 1

	Ementário 2019.2 - Site
	Ação
	Civil Pública

	Acidente de Trabalho
	Acordo
	Coletivo

	Acúmulo de Função
	Adicional
	De Confinamento
	De Insalubridade
	De Periculosidade
	Praticagem
	Sobreaviso

	Agravo
	De Instrumento
	De Petição

	Aposentadoria
	Assédio Moral
	Auto de Infração
	Auxílio Alimentação
	Bancário
	Cálculos
	Cerceamento de Defesa
	Coisa Julgada
	Comissões
	Conflito de Competência
	Contrato de Trabalho
	Contribuição Sindical
	Custas
	Dano Moral
	Desvio de Função
	Diferença Salarial
	Doença Ocupacional
	Embargos
	De Declaração
	De Terceiro

	Equiparação Salarial
	Estabilidade
	Acidentária
	Gestante
	Provisória
	Sindical

	Execução
	FGTS
	Função de Confiança
	Honorários Advocatícios
	Horas Extras
	Indenização
	Inépcia da Inicial
	Intempestividade
	Intervalo Intrajornada
	Juros
	Justa Causa
	Justiça do Trabalho
	Competência
	Incompetência

	Justiça Gratuita
	Laudo Pericial
	Mandado de Segurança
	Multa
	Nulidade
	Ônus da Prova
	Preclusão
	Prescrição
	Prova
	Recurso Ordinário
	Reintegração
	Relação de Emprego
	Rescisão Indireta
	Responsabilidade Subsidiária
	Revelia
	Terceirização
	Trabalhador Avulso
	Verbas Rescisórias
	Vínculo Empregatício

	EMENTÁRIO 2º SEMESTRE 2019 - COSTA CAPA
	Página 1


